
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 
กลุ่ม/กลุ่มสาระ   การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)  

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. ช่ือโครงการ        ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ อุตสาหกรรม 
    ชื่อกิจกรรม       ยกผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะช่างพ้ืนฐาน  
2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรียมการและวางแผน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนปฏิบัติการยกผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะช่างพื้นฐาน 
หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. )  

 
 พ.ค.64 

นายสิรภพ  บุญยืน 
 
 

2. ด าเนินการและปฏิบตัิงานตามกิจกรรม (Do) 
2.1 จัดซื้อวัสดุเพื่อยกผลสัมฤทธ์ิดา้นทักษะช่างพื้นฐาน หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. )  

พ.ค.64-ต.ค.64/ 
พ.ย.64-ธ.ค.64 

นายสิรภพ  บุญยืน 
 

3. ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม(Check) 
3.1 สรุปรายงานผลการการด าเนนิการยกผลสมัฤทธ์ิด้านทักษะช่าง
พื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. )  

มี.ค.65 นายสิรภพ  บุญยืน 
 

4. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม(Action) 
4.1 ประชุมสรุปผลการประเมิน เพื่อท าโครงการพัฒนาการจดัท า
โครงการกิจกรรมยกผลสมัฤทธ์ิด้านทักษะช่างพื้นฐาน หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

มี.ค.65-เม.ย.65 นายสิรภพ  บุญยืน 
 

3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร    10,000  บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง    10,000  บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ            0  บาท  
    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนอง 
มาตรฐาน/ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) บรรลุ ไม่บรรลุ  
1/1.1-6 (6.4) 95.60 100   ใบรายการสั่งซื้อพัสดุ 
**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
 
 

ผง. 03/ 2564 



4. ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
5. ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
                                 (นายสิรภพ บุญยืน) 

      ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

      ลงชื่อ............................................................ 
       ( นายสิรภพ  บุญยืน ) 

   หัวหน้าฝ่ายงาน/กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่ม  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
 

      ลงชื่อ............................................................ 
      ( นางสาวสายฝน  วรรณกูล ) 
 

 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 
กลุ่ม/กลุ่มสาระ   การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. ช่ือโครงการ      ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ อุตสาหกรรม     
   ชื่อกิจกรรม     ยกผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนแบบ 
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรียมการและวางแผน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนปฏิบัติการยกผลสัมฤทธ์ิด้านการเขียนแบบ 
หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. )  

 
พ.ค.64 

นายไชยศิริ  ศุภธีรารักษ์ 

2. ด าเนินการและปฏิบตัิงานตามกิจกรรม (Do) 
2.1 จัดซื้อวัสดุเพื่อยกผลสัมฤทธ์ิดา้นการเขียนแบบ หลักสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. )  

พ.ค.64-ต.ค.64 
/พ.ย.64-ม.ค.65 

นายไชยศิริ  ศุภธีรารักษ์ 

3. ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม(Check) 
3.1 สรุปรายงานผลการการด าเนนิการยกผลสมัฤทธ์ิด้านการเขียน
แบบ หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. )  

มี.ค.65 นายไชยศิริ  ศุภธีรารักษ์ 

4. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม(Action) 
4.1 ประชุมสรุปผลการประเมิน เพื่อท าโครงการพัฒนาการจดัท า
โครงการกิจกรรมยกผลสมัฤทธ์ิด้านการเขียนแบบ หลักสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

มี.ค.65-เม.ย.65 นายไชยศิริ  ศุภธีรารักษ์ 

 
3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร      10,000   บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง                  10,000    บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ         0   บาท  
    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนอง 
มาตรฐาน/ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) บรรลุ ไม่บรรลุ  
1/1.1-6 (6.4) 95.60 100    

 
**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
 

ผง. 03/ 2564 



4.ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
.................................................................................................................................................................... ..........  
....................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................ ......................  
 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
         (นายไชยศิริ  ศุภธีรารักษ์) 

         ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
.................................................................... ..........................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

      ลงชื่อ............................................................ 
       (นายสิรภพ  บุญยืน) 

     หัวหน้าฝ่ายงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่ม  
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... ..........................  
....................................................................................................... .......................................................................   
 

      ลงชื่อ............................................................ 
      ( นางสาวสายฝน  วรรณกูล ) 

 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 

กลุ่ม/กลุ่มสาระ   การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)  
โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

1. ช่ือโครงการ       ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ อุตสาหกรรม 

    ชื่อกิจกรรม        ยกผลสัมฤทธิ์ด้านการงานอาชีพ 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรียมการและวางแผน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนปฏิบัติการยกผลสัมฤทธ์ิด้านการงานอาชีพ 

 
พ.ค.64 

นายธานี เบญจวรรณ์ 

2. ด าเนินการและปฏิบตัิงานตามกิจกรรม (Do) 
2.1 จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิดา้นการงานอาชีพ 

พ.ค.64-ต.ค.64 
/พ.ย.64-ม.ค.65 

นายธานี เบญจวรรณ์ 

3. ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม(Check) 
3.1 สรุปรายงานผลการการด าเนนิการพัฒนายกผลสมัฤทธ์ิด้านการ
งานอาชีพ 

มี.ค.65 นายธานี เบญจวรรณ์ 

4. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม(Action) 
4.1 ประชุมสรุปผลการประเมิน เพื่อท าโครงการพัฒนาการจดัท า
โครงการยกผลสัมฤทธ์ิด้านการงานอาชีพ 

มี.ค.65-เม.ย.65 นายธานี เบญจวรรณ์ 

 
3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   10,000  บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง   10,000  บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ          0  บาท  
    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนอง 
มาตรฐาน/ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) บรรลุ ไม่บรรลุ  
   1/1.1-6(6.4) 95.60 100   ใบรายการสั่งซื้อ 
**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
 
 
 
 

ผง. 03/2564 



4. ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................

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

............................................................................................................................. ................................................ 
 
5. ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 

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

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
           (นายธานี เบญจวรรณ์) 

         ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 

 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
......................................................... .....................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

      ลงชื่อ............................................................ 
        (นายสิรภพ  บุญยืน) 

หัวหน้าฝ่ายงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่ม  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................   
 

      ลงชื่อ............................................................ 
     ( นางสาวสายฝน  วรรณกูล ) 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 
กลุ่ม/กลุ่มสาระ   การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)  

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. ช่ือโครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ อุตสาหกรรม 

    ชื่อกิจกรรม  ยกผลสัมฤทธิ์ด้านวัสดุงานช่าง 
2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรียมการและวางแผน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนการยกผลสัมฤทธิ์ด้านวัสดุงานช่าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 

 
พ.ค.64 

นายอิทธิเทพ สร้างอิฐ 

2. ด าเนินการและปฏิบัติงานตามกิจกรรม (Do) 
2.1 จัดซื้อเครื่องมือฝึกปฏิบัติในการยกผลสัมฤทธิ์ด้านวัสดุ
งานช่าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 

พ.ค.64-ต.ค.64 
/พ.ย.64-ม.ค.65 

นายอิทธิเทพ สร้างอิฐ 

3. ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม(Check) 
3.1 สรุปรายงานผลจัดซื้อเครื่องมือเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ด้าน
วัสดุงานช่าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 

มี.ค.65  นายอิทธิเทพ สร้างอิฐ 

4. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม(Action) 
4.1 ประชุมสรุปผลการประเมินการยกผลสัมฤทธิ์ด้านวัสดุ
งานช่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 

มี.ค.65-เม.ย.65 นายอิทธิเทพ สร้างอิฐ 

 

3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   10,000 บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง   10,000 บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ         0 บาท  
    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนอง 
มาตรฐาน/ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) บรรลุ ไม่บรรลุ  
   1/1.1-6(6.4) 95.60 90   รายการสั่งซื้อ, รูปภาพ 
**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 

ผง. 03/ 2564 



4. ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
 
5. ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
             (นายอิทธิเทพ สร้างอิฐ) 

               ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  

      
 ลงชื่อ............................................................ 
              (นายสิรภพ  บุญยืน) 

             หัวหน้าฝ่ายงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่ม    
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 

      ลงชื่อ............................................................ 
      ( นางสาวสายฝน  วรรณกูล ) 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 
กลุ่ม/กลุ่มสาระ   การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)  

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. ช่ือโครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ อุตสาหกรรม 

    ชื่อกิจกรรม  ยกผลสัมฤทธิ์ด้านงานเชื่อมต่างๆ 

2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรียมการและวางแผน (Plan) 
1.1 เตรียมการและวางแผน ก าหนดระยะเวลาในการ ยก
ผลสัมฤทธิ์ด้านงานเชื่อมต่างๆ 

 
พ.ค.64 

นายวินัย สาธร 

2. ด าเนินการและปฏิบัติงานตามกิจกรรม (Do) 
2.1 ด าเนินการและปฏิบัติงานยกผลสัมฤทธิ์ด้านงานเชื่อม
ต่างๆ 

พ.ค.64-ต.ค.64 
/พ.ย.64-ม.ค.65 

นายวินัย สาธร 

3. ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม(Check) 
3.1 สรุปรายงานพัฒนาการยกผลสัมฤทธิ์ด้านงานเชื่อมต่างๆ 

มี.ค.65 นายวินัย สาธร 

4. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม(Action) 
4.1 ประชุมสรุปผลการประเมิน พัฒนาการยกผลสัมฤทธิ์
ด้านงานเชื่อมต่างๆ 

มี.ค.65-เม.ย.65 นายวินัย สาธร 

 

3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   10,000 บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง   10,000 บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ           0 บาท    
3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนอง 
มาตรฐาน/ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) บรรลุ ไม่บรรลุ  
   1/1.1-6(6.4) 95.60 90   รายการสั่งซื้อ, รูปภาพ 
**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
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4. ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................   
 
5. ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
               (นายวินัย สาธร) 

           ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................   

      
 ลงชื่อ............................................................ 
             (นายสิรภพ  บุญยืน) 

             หัวหน้าฝ่ายงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่ม    
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 

      ลงชื่อ............................................................ 
      ( นางสาวสายฝน  วรรณกูล ) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
ฝ่าย/กลุ่มสาระ  ภาษาไทย 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ช่ือโครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
    ชื่อกิจกรรม  วันส าคัญทางภาษาไทย  (วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ) 
2. วิธีการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักเพื่อวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายและระดับความส าเร็จของกิจกรรมตามที่
ก าหนด 
- เตรียมงาน 
- ก าหนดการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมย่อย 
- วางแผนการวัดและประเมินผล 
 

1กรกฎาคม 2564-
30กรกฎาคม 2564 

นางสาวพรทิพย์  
ลภะวงศ ์
นางสาวภัทรภรณ์  
ศรีถาวร 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

2. ขั้นด าเนินการ  (Do) 
     -  ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
 
 

1กรกฎาคม 2564-
30กรกฎาคม 2564 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 
      -  รวบรวมข้อมูล/ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
      -  วิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรค ข้อบกพร่อง  และผลส าเร็จ
ที ่
เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม       
-  สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1กรกฎาคม 2564-
30กรกฎาคม 2564  

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- สรุปการใช้ ปัญหาอุปสรรค การใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป 
 

 1กรกฎาคม 2564-
30กรกฎาคม 2564 

นางสาวพรทิพย์  
ลภะวงศ ์
นางสาวภัทรภรณ์  
ศรีถาวร 

3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
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    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  10,000บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง    10,000 บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนอง 
มาตรฐาน/ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) บรรลุ ไม่บรรลุ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
(2)ความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 บรรลุ  แผนการสอน 

**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
 เวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคโควิด 19  เปิดท าการเรียนการสอนโดยสลับ 
นักเรียนเลขคู่ – เลขคี่ มาเรียน จึงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
ได้เท่าที่ควร 

5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
       ควรมีเวลาในการจัดกิจกรรมที่มากกว่านี้ เพ่ือจัดกิจกรรมได้หลากหลายมากข้ึน ดึงดูดความสนใจผู้เรียน
ได้ให้ผู้เรียนได้เห็นความส าคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ                                                   

 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางสาวพรทิพย์  ลภะวงศ์) 

       
      

    ลงชื่อ...................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                (นางสาวภัทรภรณ์  ศรีถาวร) 

 



ความคิดเห็นหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................... ...........................................................................................................  
 

       ลงชื่อ............................................................ 
     (นางธนวรรณ  มหายศ) 

 
 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
..................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 

      ลงชื่อ............................................................ 
    (นางสาวสายฝน  วรรณกูล ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ช่ือโครงการ   4. พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

4.8 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 active Learning (ภาคเรียนที่ 1) 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2.3 ส่งเสริมการเรียนการสอน Active learning (ภาคเรียนที่ 2) 

    ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้น ม.1 
2. วิธีการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ข้ันเตรียมการ (Plan) 
     1) ศึกษาหลักสูตร โครงสร้าง ค าอธิบายรายวิชา  
     2) วางแผนการจัดการเรียนการสอน 
     3) คัดเลือกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะใช้ประกอบการจัด 
การเรียนการสอน 

 
1 - 10 เม.ย. 2564 

 
นางวิไลวรรณ  ปิวค า 

2.2 ข้ันด าเนินการ (Do) 
      ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

11 เม.ย. – 11 พ.ค. 
2564 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
      ประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อ 

15 - 30 ต.ค. 2564 
15 - 30 มี.ค. 2565 

2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      น าผลที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน 
ปีการศึกษาต่อไป       

1 - 10 เม.ย. 2565 

 
3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000   บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง   9,937   บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ       63   บาท  
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    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 

ต้นสังกัด 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/
หลักฐาน** 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
มาตรฐานการศึกษา 
1/1.1-1(1.4) 
ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดค านวณ 

 
 

ร้อยละ 62 

 
 

ร้อยละ 86.96 

 
 
 

 - SAR งานสอน 
- ปพ.5 
- วผ.02 
 

1/1.1-2(2.4) 
ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

 
ร้อยละ 89.20 

 
ร้อยละ 86.16 

  
 

1/1.1-5(5.1) 
ผู้เรียน มีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรในระดับ 2 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 86.87 

 
 

 

นโยบายของต้นสังกัด/
นโยบายของโรงเรียน 

    

15 จุดเน้นของ สพม.34 
จุดเน้นที่ 2.-2.2 
ผู้เรียนมีทักษะการคิด 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.96   

ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ 
นโยบายที่ 3 ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3  กลยุทธ์ที่ 1.-1.1
ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 

 
 
 
 

ร้อยละ 86.87 

 
 
 
 
 

 

คุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ 
- การแก้ไขปัญหา 
- การค านวณ 

 

ร้อยละ 89.20 

ร้อยละ 62 

 

ร้อยละ 86.16 

ร้อยละ 86.96 

 

 

 

  



4.ปัญหา / อุปสรรค 

  - 

5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 

   - 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

          (นางวิไลวรรณ  ปิวค า) 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 

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

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

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

 

      ลงชื่อ............................................................ 

        (นายศักดิ์ดา  กาชัย) 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   

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

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

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

 

      ลงชื่อ............................................................ 

    (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 

 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. ชื่อโครงการ   4. พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
4.8 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 active Learning (ภาคเรียนที่ 1) 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2.3 ส่งเสริมการเรียนการสอน Active learning (ภาคเรียนที่ 2) 

    ชื่อกิจกรรม  Mathematic learn for fun 
2. วิธีการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 วางแผน ก าหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.2 จัดท าแผนปฏิบัติการ และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณ 
1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน 
1.4 จัดเตรียมเอกสาร/สื่อ ประกอบการเรียนการสอน 

 
เม.ย. – พ.ค. 2564 

 

 
นางสาวณชนก จักรบุตร 

2.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด 
การเรียนการสอน  
2. ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานสือ่/นวัตกรรมของตนเอง 

 
พ.ค. – ต.ค. 2564 

 
พ.ย. 2564  
– ก.พ. 2565 

 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม (ภาคเรียนที่ 1) 
2. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม (ภาคเรียนที่ 2) 

 
ก.ย.2564 
ก.พ.2565 

 

2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
1. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็น
แนวทางพัฒนาเอกสาร/สื่อการสอนต่อไป (ภาคเรียนที่ 1) 
2. น าเสนอผลการประเมินกิจกรรมแก่ผู้เรียนเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียน 
3. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็น
แนวทางพัฒนาเอกสาร/สื่อการสอนต่อไป (ภาคเรียนที่ 2) 

 
ก.ย.2564 

 
พ.ย.2564 

 
มี.ค.2565 



3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000   บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง     9,985   บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ         15    บาท  
 
3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนอง 
มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม

(ร้อยละ) 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/
หลักฐาน** 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1/1.1-1(1.4) 70 82.05   - แบบบันทึกคะแนน 

 1/1.1-2(2.3) 100 100   
1/1.1-3 70 74.36   
1/1.1-4 97 97.44   

1/1.1-6(6.1) 95.75 97.44   
1/1.1-6(6.2) 95.75 97.44   
1/1.1-6(6.3) 95.75 97.44   

4.ปัญหา / อุปสรรค 
 -  
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
 -  

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
        (นางสาวณชนก  จักรบุตร) 

 

ความคิดเห็นหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

      ลงชื่อ............................................................ 
    (นายศักดิ์ดา  กาชัย) 

 
 
 



ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................ .................................. 
................................................................................................ .............................................................................. 
 

      ลงชื่อ............................................................ 
     (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ช่ือโครงการ   4. พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

4.8 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 active Learning (ภาคเรียนที่ 1) 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2.3 ส่งเสริมการเรียนการสอน Active learning (ภาคเรียนที่ 2) 

    ชื่อกิจกรรม  Distance teaching & Creative of Mathematic 
2. วิธีการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ข้ันเตรียมการ (Plan) 
1.1 วางแผน ก าหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.2 จัดท าแผนปฏิบัติการ และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณ 
1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน 
1.4 จัดเตรียมเอกสาร/สื่อ ประกอบการเรียนการสอน 

 
เม.ย. – พ.ค. 2564 

 

 
นางประภาสร  อุลัย 

2.2 ข้ันด าเนินการ (Do) 
1. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด 
การเรียนการสอน  
2. ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานสือ่/นวัตกรรมของตนเอง 

 
พ.ค. – ต.ค. 2564 

พ.ย. 2564–ก.พ. 2565 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม (ภาคเรียนที่ 1) 
2. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม (ภาคเรียนที่ 2) 

 
ก.ย.2564 
ก.พ.2565 

2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
1. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็น
แนวทางพัฒนาเอกสาร/สื่อการสอนต่อไป (ภาคเรียนที่ 1) 
2. น าเสนอผลการประเมินกิจกรรมแก่ผู้เรียนเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียน 
3. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็น
แนวทางพัฒนาเอกสาร/สื่อการสอนต่อไป (ภาคเรียนที่ 2) 

 
ก.ย.2564 

 
พ.ย.2564 

 
มี.ค.2565 

 



3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 7,727 บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง  7,727 บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ        -  บาท  
3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและนโยบายต้นสังกัด 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม

(ร้อยละ) 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/
หลักฐาน** 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

15 จุดเน้นของ สพม.34 
จุดเน้นที่ 2.-2.2(ทักษะการคิด) 

80 80   - SAR งานสอน 
- ปพ.5 
- วผ.02 
 
 

คุณลักษณะ 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
- การสื่อสาร /ร่วมงานกับผู้อ่ืน  
- การคิดสร้างสรรค์ 
- ทักษะสังคม 

 
 

80 
80 
70 

 
 

80 
80 
80 

 
 
 
 
 

 

1/1.1-1(1.4) การคิดค านวณ 62 80.28   
1/1.1-2(2.1) ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ 

88.10 95.77   

 

4.ปัญหา / อุปสรรค  
 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ท าให้ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทั้งปีการศึกษา
และนักเรียนมีภาระงานจากการเรียนออนไลน์มาก จึงลดภาระงานในส่วนที่ต้องการสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง  
 

5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา  
          สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ 
 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
       (นางประภาสร   อุลัย) 

 
 
 
 
 



ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

      ลงชื่อ............................................................ 
            (นายศักดิ์ดา  กาชัย) 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

      ลงชื่อ............................................................ 
         (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม ่
 
1. ช่ือโครงการ   4. พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

4.8 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 active Learning (ภาคเรียนที่ 1) 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2.3 ส่งเสริมการเรียนการสอน Active learning (ภาคเรียนที่ 2) 

    ชื่อกิจกรรม  เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตวิถีใหม่ 
2. วิธีการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ข้ันเตรียมการ (Plan) 
1.1 วางแผน ก าหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.2 จัดท าแผนปฏิบัติการ และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณ 
1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน 
1.4 จัดเตรียมเอกสารสื่อ ประกอบการเรียนการสอน 

 
เม.ย.– พ.ค. 2564 

 

 
นางสาวหยกสุวรรณ 

แก้วดอก 

2.2 ข้ันด าเนินการ (Do) 
1. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียน 
การสอน  
2. ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานสือ่นวัตกรรมของตนเอง 

 
พ .ค. – ต .ค.  2564 

 
พ  .ย. 2564 – ก.พ. 2565 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม (ภาคเรียนที่ 1) 
2. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม (ภาคเรียนที่ 2) 

 
ก  .ย. 2564 
ก .พ.  2565 

2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
1. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็น
แนวทางพัฒนาเอกสาร/สื่อการสอนต่อไป (ภาคเรียนที่ 1) 
2. น าเสนอผลการประเมินกิจกรรมแก่ผู้เรียนเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียน 
3. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็น
แนวทางพัฒนาเอกสาร/  สื่อการสอนต่อไป (ภาคเรียนที่ 2) 

 
ก .ย.  2564 

 
พ .ย.  2564 

 
มี .ค.  2565 

3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  



    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000   บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง    7,505   บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ    2,495   บาท  
3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและนโยบายต้นสังกัด 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

(ร้อยละ) 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/
หลักฐาน** 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1/1.1-1(1.4) การคิดค านวณ 62 86.52   - SAR งานสอน 

- ปพ.5 
 

1/1.1-2(2.1) การคิดวิเคราะห์ 88.10 87.23   
1/1.1-2(2.2) การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

88.10 82.27   

1/1.1-2(2.3) การอภิปราย
แลกเปลี่ยน 

100 85.21   

1/1.1-2(2.4) การแก้ปัญหา 89.20 73.05   
1/1.1-3 การสร้างนวัตกรรม 72.40 ไม่ได้ประเมิน   
1/1.1-6(6.2) ผู้เรียน มีความสาม
รถในการท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางานฯ 

94.52 ไม่ได้ประเมิน   

1/1.1-6(6.3) ความสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

94.52 ไม่ได้ประเมิน   

4.ปัญหา / อุปสรรค  
 - 
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา  
          - 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
       (นางสาวหยกสุวรรณ แก้วดอก) 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

      ลงชื่อ............................................................ 
            (นายศักดิ์ดา  กาชัย) 



ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
................................................................................................................................. ............................................. 

      ลงชื่อ............................................................ 
         (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม ่
 
1. ช่ือโครงการ   4. พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

4.8 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 active Learning (ภาคเรียนที่ 1) 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2.3 ส่งเสริมการเรียนการสอนActive learning (ภาคเรียนที่ 2) 

    ชื่อกิจกรรม  การพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
2. วิธีการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ข้ันเตรียมการ (Plan) 
    1.ศึกษาหลักสูตร โครงสร้าง ค าอธิบายรายวิชา 
    2. วางแผนการจัดการเรียนการสอน 
    3.คัดเลือกสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
1-10 เม.ย.2564 

 
นางสาวสมัชญา 

เทพสุวรรณ 

2.2 ข้ันด าเนินการ (Do) 
      ขออนุมัติด าเนินการจัดชื้อจัดจ้าง 

11 เม.ย. – 
11 พ.ค.2564 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
      ประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อ 

15-30 ต.ค.2564 
15-30 มี.ค.2565 

2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      น าผลที่ได้ไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ต่อไป      

 
1-10 เม.ย.2565 

 
3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร    10,000   บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง     10,000   บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ            -    บาท  
 
 
 
 



    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 

ต้นสังกัด 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/
หลักฐาน** 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
มาตรฐานการศึกษา 
1/1.1 - 1(1.4) 
1/1.1 - 2(2.1) 
1/1.1 - 2(2.2) 
1/1.1 - 2(2.4) 
1/1.1 - 5(5.1) 
1/1.1 - 6(6.3) 

 
70 

87.50 
87.50 

85 
75 

95.75 

 
69.19 
 
 
68.20 
87.50 
96.69 

 
 
 
 
 

√ 
√ 

 
√ 

 
 

√ 
 

 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- Sar งานสอน 
- Sar ระบบดูแล 64 

นโยบายของต้นสังกัด/
นโยบายของโรงเรียน 
จุดเน้นที่ 2 – 2.2 
คุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี  21 
-ความคิดสร้างสรรค์ 
- การแก้ปัญหา 
- การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
- การคิดค านวณ 

 
 

70 
 
 
- 

75 
75 
80 

 
 
80.75 
 
 
 
68.20 
95.96 
69.18 

 
 

√ 
 
 
 
 

√ 
 

 
 
 
 
 
 

√ 
 
√ 

 

 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
 1. ขาดการวางแผน ในรายวิชาที่สอน  

2. ไม่มีการจัดระบบให้ดี   
3. การเรียนการสอนออนไลน์ท าให้ไม่สามารถควบคุมนักเรียนได้ 

5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
 1. จัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบ มีการวางแผนที่ดี 
  

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
                (นางสาวสมัชญา  เทพสวุรรณ) 

 
 
 



ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................. .............................................  
 

      ลงชื่อ............................................................ 
     (นายศกัดิ์ดา  กาชัย) 
 
 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................  
 
 

      ลงชื่อ............................................................ 
    (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ช่ือโครงการ   4. พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

4.8 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 active Learning (ภาคเรียนที่ 1) 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2.3 ส่งเสริมการเรียนการสอน Active learning (ภาคเรียนที่ 2) 

    ชื่อกิจกรรม  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2. วิธีการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
     1.ประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรมในการท า Mind Map 
คณิตศาสตร์ และท าคลิปความรู้คณิตศาสตร์ 
     2.สร้างแนวทางในการด าเนินกิจกรรม 
     3.สร้างข้อตกลง วิธีด าเนินงาน และระยะเวลาในการส่งงาน 

 
21  พ.ค. 2564/ 
7  ม.ค. 2565 

28 พ.ค. 2564/ 
14  ม.ค. 2565 
28 พ.ค. 2564/ 
14  ม.ค. 2565 

 
นางพิจิตรา  สิทธิวงค์ 

2.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
      1.แบ่งกลุ่มในการท างานออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน  
ในแต่ละห้องเรียน 
      2.สร้างวิธีการและขั้นตอนในการด าเนินงาน (Mind map) 
      3.ด าเนินงานตามขั้นตอนใน Mind map 

 
11 มิ.ย. 2564 
21 ม.ค. 2565 
11 มิ.ย. 2564 

- 16 ก.ค. 2564/ 
21 ม.ค. 2565  

- 10 ก.พ. 2565 
2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
      1.ประเมินผลชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม 
      2.สรุปปัญหาอุปสรรคของการด าเนินกิจกรรม 

 
23  ก.ค. 2564/ 
17  ก.พ. 2565 

2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
     น าปัญหา และอุปสรรคมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนางานในครั้ง
ต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย 

 
10  ต.ค. 2564/ 
17 มี.ค. 2565 

 



3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000   บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง  10,000   บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ          -   บาท  
3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย

ต้นสังกัด 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/
หลักฐาน** 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
15 จุดเน้นของ สพม.34
จุดเน้นที่  2 -2.2 

100 100   - รายการจัดซื้อวัสดุ 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3                          
กลยุทธ์ที่ 3.3 

 
4.ปัญหา / อุปสรรค  
 - 
 
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา  
 - 
 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
       (นางพิจิตรา สิทธิวงค์) 

 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

      ลงชื่อ............................................................ 
          (นายศักดิ์ดา  กาชัย) 
 



ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

      ลงชื่อ............................................................ 
         (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม ่
1. ช่ือโครงการ   4. พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

4.8 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 active Learning (ภาคเรียนที่ 1) 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2.3 ส่งเสริมการเรียนการสอน Active learning (ภาคเรียนที่ 2) 

   ชื่อกิจกรรม  Mathematics  Education Development C22101 and C22102 
2. วิธีการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เตรียมการและวางแผน (Plan) 

1) ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
3) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
4) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล      

พ .ค.  นายศักดิ์ดา กาชัย 

2. ด าเนินการและปฏิบัติงานตามกิจกรรม (Do) 
1) ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ 
2) ติดตาม ผลการเรียนรู้นักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
พ .ค. -ก.ย./ 
ต.ค.-มี.ค. 

ตลอดภาคเรียน 

 
นายศักดิ์ดา กาชัย 
 
 

3. ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม (Check) 
1) ติดตาม ตรวจสอบ วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

ตลอดภาคเรียน นายศักดิ์ดา กาชัย 

4. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม (Action) 
1) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล             

ที่ได้น ามาปรับปรุงรูปแบบ/เทคนิค/กระบวนการเรียน                  
การสอนต่อไป 

 
ตลอดภาคเรียน 

นายศักดิ์ดา กาชัย 

 
3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  10,000   บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง   10,000    บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ           -    บาท  



    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย

ต้นสังกัด 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/
หลักฐาน** 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
มาตรฐานการศึกษา - ปพ.5  

- สรุปผลการวิเคราะห์
ผู้เรียน 
- Sar กลุ่มสาระฯ 

1/1.1-1(1.4) ร้อยละ 66.90 ร้อยละ 83.87   
นโยบายของต้นสังกัด/นโยบายของโรงเรียน 
(ระบุข้อที่/จุดเน้นที่/ด้าน) 
ด้านการท างาน                  
ในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 
83.87 

  

ด้านการเรียนรู้              
ในศตวรรษท่ี  21  

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
83.87 

  

ด้านศีลธรรม                        
ในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
83.87 

  

4.ปัญหา / อุปสรรค 
 -  
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา  
 - 
 
      ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                            (นายศักดิ์ดา   กาชัย) 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
                                                ลงชื่อ............................................................ 

                                  (นายศักดิ์ดา   กาชัย) 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   
.................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. .................................................  
 

 ลงชื่อ............................................................ 
             (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ช่ือโครงการ   4. พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

4.8 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 active Learning (ภาคเรียนที่ 1) 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2.3 ส่งเสริมการเรียนการสอน Active learning (ภาคเรียนที่ 2) 

    ชื่อกิจกรรม  พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 
2. วิธีการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    - ก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา กลุ่มเป้าหมาย และ
รูปแบบการจัดกิจกรรม 
    - ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการจัดกิจกรรม  

 
1 – 30 เมษายน 2564 

 
นายรัชชัย ลุมมา 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
     - ขออนุมัติการจัดกิจกรรม 
     - ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
     - ปฏิบัติตามแผนงานของกิจกรรมที่วางไว้ โดยเน้นทักษะ
การแก้ปัญหาในศตวรรษที่ 21 

 
ช่วงที่ 1   
  16 พฤษภาคม 2564 
ช่วงที่ 2  

  26 ตุลาคม 2564 

 
นายรัชชัย ลุมมา 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 
      - สรุปผลการด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
      - วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นของกิจกรรม 

 
ช่วงที่ 1   
  1 – 10 ตุลาคม 2564 
ช่วงที่ 2  
  1 – 10 มีนาคม 2565 

 
นายรัชชัย ลุมมา 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
     - ศึกษาปัญหาและอุปสรรคพร้อมทั้งก าหนดแนวทางการ
ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน 

 
1 – 10 มีนาคม 2565 

 
นายรัชชัย ลุมมา 

 
3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  10,000   บาท 



         - งบประมาณท่ีใช้จริง   10,165   บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ      -160   บาท  
 
 
 
    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 

ต้นสังกัด 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/
หลักฐาน** 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
มาตรฐานการศึกษา 
(ระบุรหัสมาตรฐาน) 
1/1.1-1(1.4) 

 
 

62.00 

 
 

69.32 

 
 
 

 
 
- 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชาคณิตศาสตร์ 4  
รหัสวิชา ค22102 
- รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

นโยบายของต้นสังกัด/
นโยบายของโรงเรียน 
(ระบุข้อที่/จุดเน้นที่/ด้าน) 
15 จุดเน้นของ สพม.34 
จุดเน้นที ่2 ตัวบ่งชี้ 2.2 

 
 

80 

 
 

77.27 

 
 
- 

 
 
 

 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
  สถานการณ์โควิด-19 ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการปรับเปลี่ยน จาก On-site เป็น
การเรียนการสอนแบบ On-line ท าให้ผู้สอนและนักเรียนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียน
หลายคนยังปรับตัวไม่ได้  
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
  - การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน ควรมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ 
 - ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น 
  

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

 
 
 
 



ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
................................................................................................................................. ............................................. 

      ลงชื่อ............................................................ 
          ( นายศักดิ์ดา  กาชัย ) 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

      ลงชื่อ............................................................ 
    (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม ่
 

1. ช่ือโครงการ   4. พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
4.8 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 active Learning (ภาคเรียนที่ 1) 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2.3 ส่งเสริมการเรียนการสอน Active learning (ภาคเรียนที่ 2) 

    ชื่อกิจกรรม  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
2. วิธีการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 วางแผน ก าหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.2 จัดท าแผนปฏิบัติการ และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณ 
1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน 
1.4 จัดเตรียมเอกสาร/สื่อ ประกอบการเรียนการสอน 

 
เม.ย. – พ.ค. 2564 

 

 
นายวิทวัส  นกกลาง 

2.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียน 
การสอน  
2. ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานสือ่/นวัตกรรมของตนเอง 

 
พ.ค. – ต.ค. 2564 

 
พ.ย. 2564 –ก.พ. 2565 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม (ภาคเรียนที่ 1) 
2. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม (ภาคเรียนที่ 2) 

 
ก.ย.2564 
ก.พ.2565 

2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
1. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็น
แนวทางพัฒนาเอกสาร/สื่อการสอนต่อไป (ภาคเรียนที่ 1) 
2. น าเสนอผลการประเมินกิจกรรมแก่ผู้เรียนเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียน 
3. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็น
แนวทางพัฒนาเอกสาร/สื่อการสอนต่อไป (ภาคเรียนที่ 2) 

 
ก.ย.2564 

 
พ.ย.2564 

 
มี.ค.2565 

 



3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  10,000    บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง   10,000   บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ          -   บาท  
3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนอง 
มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม

(ร้อยละ) 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/
หลักฐาน** 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1/1.1-1(1.4) 62 68.23   - แบบบันทึกคะแนน 

4.ปัญหา / อุปสรรค 
 -  
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
 -  
 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
        (นายวิทวัส  นกกลาง) 

 
ความคิดเห็นหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................................... 
 

      ลงชื่อ............................................................ 
    (นายศักดิ์ดา  กาชัย) 

 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
 

      ลงชื่อ............................................................ 
     (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ชื่อโครงการ   4. พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

4.8 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 active Learning (ภาคเรียนที่ 1) 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2.3 ส่งเสริมการเรียนการสอน Active learning (ภาคเรียนที่ 2) 

    ชื่อกิจกรรม  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รายวิชา ค22201 และ ค22202 
2. วิธีการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 วางแผน ก าหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.2 จัดท าแผนปฏิบัติการ และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณ 
1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน 
1.4 จัดเตรียมเอกสาร/สื่อ ประกอบการเรียนการสอน 

 
เม.ย. – พ.ค. 2564 

 

 
นางสาวพัชรี  นวลทิม 

2.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียน 
การสอน  
2. ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานสือ่/นวัตกรรมของตนเอง 

 
พ.ค. – ต.ค. 2564 

 
พ.ย.2564 –ก.พ.2565 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม (ภาคเรียนที่ 1) 
2. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม (ภาคเรียนที่ 2) 

 
ก.ย.2564 
ก.พ.2565 

2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
1. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็น
แนวทางพัฒนาเอกสาร/สื่อการสอนต่อไป (ภาคเรียนที่ 1) 
2. น าเสนอผลการประเมินกิจกรรมแก่ผู้เรียนเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียน 
3. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็น
แนวทางพัฒนาเอกสาร/สื่อการสอนต่อไป (ภาคเรียนที่ 2) 

 
ก.ย.2564 

 
พ.ย.2564 

 
มี.ค.2565 

 



3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  10,000    บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง   10,000    บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ           -    บาท  
3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนอง 
มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม

(ร้อยละ) 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/
หลักฐาน** 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 
1/1.1-1(1.4) 62 63.46   - แบบบันทึกคะแนน 

 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
 -  
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
 -  
 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
        (นางสาวพัชรี  นวลทิม) 

 
ความคิดเห็นหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

      ลงชื่อ............................................................ 
          (นายศักดิ์ดา  กาชัย) 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 
      ลงชื่อ............................................................ 

        (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ชื่อโครงการ   4. พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

4.8 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 active Learning (ภาคเรียนที่ 1) 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2.3 ส่งเสริมการเรียนการสอน Active learning (ภาคเรียนที่ 2) 

    ชื่อกิจกรรม   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
2. วิธีการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1) ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ค าอธิบาย
รายวิชา 

2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
3) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
4) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล      

พ.ค. 2564 นางสาวพันธิตรา  เป็งนวล 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
1) ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ 
2) ติดตามผลการเรียนรู้นักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
พ.ค. - ก.ย. 2564 
ต.ค. - มี.ค. 2565 

 
นางสาวพันธิตรา  เป็งนวล 

3. ขั้นประเมินผล (Check)     
1) ติดตาม ตรวจสอบ วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 
ตุลาคม 2564 
มีนาคม 2565 

 
นางสาวพันธิตรา  เป็งนวล 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
1) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์

ข้อมูลที่ได้น ามาปรับปรุงรูปแบบ/เทคนิค/
กระบวนการเรียนการสอนต่อไป 

 
มีนาคม 2565 

 
นางสาวพันธิตรา  เป็งนวล 

 
 
 
 



3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  10,000   บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง   10,000   บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ          -    บาท  
 
    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและนโยบายต้น

สังกัด 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/
หลักฐาน** 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
มาตรฐานการศึกษา 
(ระบุรหัสมาตรฐาน) 
1/1.1-1(1.4) 

 
 

70.00 

 
 

69.84 

 
 
- 

 
 
 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ 4  
รหัสวิชา ค22102 
- รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
 -  
 

5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
  -  
  

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
      ( นางสาวพันธิตรา  เป็งนวล ) 

 
 
 
 
 
 



ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
 

      ลงชื่อ............................................................ 
          ( นายศักดิ์ดา  กาชัย ) 
 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

      ลงชื่อ............................................................ 
    (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    ชื่อกิจกรรม สัปดาห์ภาษาต่างปรเทศ 
2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(*ระบุช่วงเวลา) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
      - คณะครูประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
      - ขออนุมัติการจัดกิจกรรม 
     - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
พ.ย. 2564 นางเสาวนีย์  นภาวรรณ 

นายศราวุฒิ ธิวรรณ์ 

2. ขั้นด าเนินการ  (Do) 
     - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์
ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ 
     - รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเข้าแข่งขันในแต่ละ
ทักษะ 

18-22 ธ.ค 
2564 

นายศราวุฒิ ธิวรรณ์ 

กิจกรรมวันคริสต์มาส 
-  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส การแสดง ร้องเพลงสากล  
 

25 ธ.ค 2564 
นายศราวุฒิ ธิวรรณ์ 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 
  - ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  -ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 

30 ธ.ค.2564 

นายศราวุฒิ ธิวรรณ์ 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
     - น าผลการด าเนินการกิจกรรม สรุป และรายงานผล
การจัดกิจกรรม 
     - วางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรม ในครั้งต่อไป 

ม.ค. 2565 นายศราวุฒิ ธิวรรณ์ 

3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000  บาท                                                                           
         - งบประมาณท่ีใช้จริง                -       บาท                                                                           
         - งบประมาณคงเหลือ              10,000 บาท  

ผง. 03/2564 



    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

 ต้นสังกัด     บรรลุ ไม่บรรลุ  
มาตรฐานการศึกษา 
1/1.1-1.3(1.3.2) 
1/1.1-5(5.1) 
1/1.1-5(5.2) 
 

 
67 
80 
80 

 
- 
- 
- 

  
 
√ 

 

นโยบายของต้นสังกัด 
-นโยบายของสพฐ. 
 ยุทธศาตร์ที่ 1กลยุทธ์ที่
1-1.1 
 
 
 
 
 
-สนอง 15 จุดเน้นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34 จุดเน้นที่ 2 
นักเรียนมีสมรรถนะมี
ความสามารถและมี
ทักษะอย่างหลากหลาย 
 

โรงเรียนมี
การบูรณาการ 
ศาสตร์
พระราชา มา
ใช้ในการจัด
กระบวนการ
เรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 
 
-การแสดง 
ออกของ
นักเรียนอย่าง
เด่นชัดไม่น้อย
กว่า 5 ด้าน 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

 √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 

**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
 เนื่องจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศเป็นช่วงที่เผชิญกับสถานการณ์โควิด 
19 นักเรียนไม่มาเรียนแบบ onsite จึงงดการจัดกิจกรรมตามท่ีวางแผนในโครงการดังกล่าว  
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
            ในปีต่อไปควรมีการจัดกิจกรรมรูปแบบ online กรณีท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบonline 

 
                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

       (นางเสาวนีย์ นภาวรรณ ) 
 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
       (นายศราวุฒิ ธวิรรณ์ ) 



ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

       ลงชื่อ............................................................ 
     (นางเสาวนีย์ นภาวรรณ) 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ    
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
                 ลงชื่อ............................................................ 

          (นางสาวสายฝน  วรรณกูล)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อกิจกรรม Halloween 
2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(*ระบุช่วงเวลา) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
      - คณะครูประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
      - ขออนุมัติการจัดกิจกรรม 
     - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
 

ต.ค 2564 
นางสาวนิรบล หล้าโสด 

2. ขั้นด าเนินการ  (Do) 
     - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันHalloween 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ 
     - รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

 1-25 ต.ค  
2564 

นางสาวนิรบล หล้าโสด 

  กิจกรรมวันHalloween 
-  จัดกิจกรรมการแข่งขันแฟนซี Halloween 
- จัดกิจกรรมการให้ความรู้หน้าเสาธง  
 

30 ต.ค - 1 พ.ย 
2564 

นางสาวนิรบล หล้าโสด 
 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 
  - ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  -ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 
 

10 พ.ย .2564 นางสาวนิรบล หล้าโสด 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
     - น าผลการด าเนินการกิจกรรม สรุป และรายงานผล
การจัดกิจกรรม 
     - วางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรม ในครั้งต่อไป 

ธ.ค. 2564 นางสาวนิรบล หล้าโสด 

3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1  รายงานการใช้งบประมาณ  
          - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  5,257 บาท                                                                           
          - งบประมาณที่ใช้จริง         -   บาท                                                                           
          - งบประมาณคงเหลือ    5,257  บาท  

ผง. 03/2564 



3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและนโยบาย 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

 
ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 

ต้นสังกัด   บรรลุ ไม่บรรลุ  
มาตรฐานการศึกษา 
1/1.1-1.3(1.3.2) 
1/1.1-5(5.1) 
1/1.1-5(5.2) 
 

 
67 
80 
80 

 

 
- 
- 
- 

 
 
 

 
 
 

 

นโยบายของต้นสังกัด 
สพม.34 จุดเน้นที่ 1-
1.1 
 
 
 
สนอง 15 จุดเน้นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34 จุดเน้นที่ 2 
นักเรียนมีสมรรถนะมี
ความสามารถและมี
ทักษะอย่างหลากหลาย 
คุณลักษณะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้าน
ทักษะ ได้แก่ การปรับตัว 

 
นักเรียนมี
ทักษะการคิด
ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 
การแสดงออก
ของนักเรียน
อย่างเด่นชัด
ไม่น้อยกว่า 5 
ด้าน 
 
ร้อยละ 80 
ขึ้นไปของ
ผู้เรียน
สามารถ
ปรับตัวในการ
ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 
กฏเกณฑ์ 
ระเบียบ
ข้อบังคับของ
โรงเรียน มี
ความตรงต่อ
เวลา และ
รับผิดชอบใน
การท างาน 

 
      - 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 



4.  ปัญหา / อุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เพ่ือเป็น

การหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของโรค 
 

5.  ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
 -  

ลงชื่อ...................................................ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

        (นางสาวนิรบล   หล้าโสด) 
 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................  
 

       ลงชื่อ............................................................ 
     (นางเสาวนีย์ นภาวรรณ) 
 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ    
............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................................. 
 
.                 ลงชื่อ............................................................ 

          (นางสาวสายฝน  วรรณกูล)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    ชื่อกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 
การด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบActive 
Learning 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
 

1-30 พ.ค 2564 
 

 
นางเสาวนีย์ 
นภาวรรณ 

2.2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
1.ออกแบบการเรียนรู้และจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ชั้นม.4 
และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน ชั้น ม.5 
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนจัดท าการอวยพร
ภาษาอังกฤษ เนื่องในวันส าคัญต่างๆ ของประเทศไทยและ
ประเทศตะวันตก 
- วันพ่อ วันแม่ 
-วันคริสตมาส และขึนปีใหม่ 
-วันวาเลนไทน์ 
-วันเกิด   แสดงความยินดีในงานแต่งงาน รับปริญญา 
3..นักเรียนสรุปเรื่องราวจากการอ่านหนังสือวรรณกรรม สารคดี 
ในรูปแบบของงานเขียน 
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning 

 
 

1-30 พ.ค 2564 
 

1 มิ.ย - 31 ส.ค 
2564 

 
 

นางเสาวนีย์ 
นภาวรรณ 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนActive Learning
จากการน าเสนอผลงาน และการท างานกระบวนการกลุ่ม 
โดยใช้แบบวัดการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

 
 

1-20 ก.ย. 2564 

นางเสาวนีย์ 
นภาวรรณ 

2.4ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
น าผลจากการประเมินมาสรุป และรายงาน หาแนวทางแก้ไข 

 นางเสาวนีย์ 
นภาวรรณ 

3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000   บาท                                                                           
         - งบประมาณท่ีใช้จริง              9,992    บาท                                                                           
         - งบประมาณคงเหลือ                    8   บาท  

ผง. 03/2564 



    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

 ต้นสังกัด     บรรลุ ไม่บรรลุ  
มาตรฐานการศึกษา 
1/1.1-1.3(1.3.2) 
1/1.1-5(5.1) 
1/1.1-5(5.2) 
1/1.1-5(5.3) 
 

 
67 
80 
80 
80 

 
70 
82 
82 
82 

 
 
√ 

 
 
 

 

นโยบายของต้นสังกัด 
สพม.34 จุดเน้นที่ 2.2 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ ที่ 3.2 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ ที่ 3.3 

 
นักเรียนมี
ทักษะการคิด
ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 
ประสิทธิภาพ
ของกระบวน
จัดการเรียนรู้
ทุกระดับชั้น 
อยู่ในระดับ
มาก 
 
ผู้เรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไป  
สามารถใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

 
      82 

 
 
 
 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 

82 
 
 

 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
  ไม่พบ  
 
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
           ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนสอนในรูปแบบ online เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 



 
                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

       (นางเสาวนีย์ นภาวรรณ ) 
                                                         

 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ..................................................... 
 

       ลงชื่อ............................................................ 
     (นางเสาวนีย์ นภาวรรณ) 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ    
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ ..  
                 ลงชื่อ............................................................ 

          (นางสาวสายฝน  วรรณกูล)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    ชื่อกิจกรรม Active Learning for M 1 
2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 
การด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ประชุม วางแผน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ  

 
พ.ค. 2564 

นางปริมชยาภรณ์ 
ปงลังกาพสิษฐ์ 

 
2.2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
ปฏิบัติตามข้ันตอนการจัดกิจกรรม 

1. จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ภาษา 

2. จัดเตรียมสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ 

3. จัดกิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกฯ ผ่าน
กระบวนการ Active Learning 

 
ช่วงที่ 1: มิ.ย. – 
ก.ย. 2564 
ช่วงที่ 2: ต.ค. 
2564 – ก.พ. 
2565 
 
 
 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1)  ประเมินการจัดกิจกรรม 
2)  ประเมินความพึงพอใจในการกิจกรรม 

 
ช่วงที่ 1: ก.ย. 
2564 
ช่วงที่ 2: มี.ค.
2565 

2.4ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป 

 
มี.ค.2565 

 
 
3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000   บาท                                                                           
         - งบประมาณท่ีใช้จริง              10,000   บาท                                                                           
         - งบประมาณคงเหลือ                  0   บาท  
 
     

ผง. 03/2564 



3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

 ต้นสังกัด     บรรลุ ไม่บรรลุ  
มาตรฐานการศึกษา 
1.1/3 
1.1/2(2.4): 
1.1/1.3(1.3.2) 
5.4 

 
72.40 
89.20 
67.00 

60 

 
80 
90 
80 
70 

 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
 
 

 

นโยบายของต้นสังกัด 
สพม.34 จุดเน้นที่ 2.2 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ ที่ 3.2 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ ที่ 3.3 

 
นักเรียนมี
ทักษะการคิด
ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 
ประสิทธิภาพ
ของกระบวน
จัดการเรียนรู้
ทุกระดับชั้น 
อยู่ในระดับ
มาก 
 
ผู้เรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไป  
สามารถใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

 
      82 

 
 
 
 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 

82 
 
 

 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
  ไม่พบ  
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 

ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนสอนในรูปแบบ online เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ภาษาด้วยกระบวนการ Active Learning โดยจัดเตรียมสื่อ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ภาษาด้วยกระบวนการ Active Learning 
ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกฯ ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านกิจกรรมการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปรายแลกเปลี่ยน การแก้ปัญหา (แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล) 



 
                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

       (นางปริมชยาภรณ์ ปงลงักาพสิษฐ์) 
                                                       

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

       ลงชื่อ............................................................ 
        (นางเสาวนีย์ นภาวรรณ) 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ    
................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .........................................................................................  
                  

ลงชื่อ............................................................ 
                  (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    ชื่อกิจกรรม English Intimacy 
2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 
การด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
 

 
    1-30 พ.ค. 64 
 

นายสมชาย ทา
เมือง 

2.2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
1.ออกแบบการเรียนรู้และจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษชั้น ม.6 
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.นักเรียนน าเสนอผลงานจากการเรียนรู้  
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning 

 
 

1-30 พ.ค. 64 
 

1 มิ.ย 64 – 
31 ส.ค 64 

นายสมชาย ทา
เมือง 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากการTutor 

 
1-20 กันยายน 64 

นายสมชาย ทา
เมือง 

2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
น าผลจากการประเมินมาสรุป และรายงาน หาแนวทางแก้ไข 

 นายสมชาย ทา
เมือง 

 
3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000   บาท                                                                           
         - งบประมาณท่ีใช้จริง              9,875    บาท                                                                           
         - งบประมาณคงเหลือ               125   บาท  
 
 
 

ผง. 03/2564 



3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

 ต้นสังกัด     บรรลุ ไม่บรรลุ  
มาตรฐานการศึกษา 
1/1.1-1.3(1.3.2) 
1/1.1-5(5.1) 
1/1.1-5(5.2) 

 
70 
80 
80 

 
84 
84 
84 

 
 
√ 

 
 
 

 

นโยบายของต้นสังกัด 
สพม.34 จุดเน้นที่ 2.2 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ ที่ 3.2 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ ที่ 3.3 

 
นักเรียนมี
ทักษะการคิด
ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 
ประสิทธิภาพ
ของกระบวน
จัดการเรียนรู้
ทุกระดับชั้น 
อยู่ในระดับ
มาก 
 
ผู้เรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไป  
สามารถใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

 
      84 

 
 
 
 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 

84 
 
 

 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
 การจัดกิจกรรมทางออนไลน์ ท าให้นักเรียนเกิดความเหนื่อยล้า ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ  
 



5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
           ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมได้สอดคล้องตามมาตรฐานทาง online และควรพัฒนากิจกรรมเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายสูงยิ่งขึ้น 

 
                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

       (นายสมชาย ทาเมือง) 
                                                         

 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................. ................................................................................................................  
 

       ลงชื่อ............................................................ 
     (นางเสาวนีย์ นภาวรรณ) 

 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ    
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  
                 ลงชื่อ............................................................ 

          (นางสาวสายฝน  วรรณกูล)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    ชื่อกิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ Active Learning 
2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ประชุม วางแผน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ  

 
พ.ค. 2564 

นางศิริวรรณ ลือดารา 
 
 

2.2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
ปฏิบัติตามข้ันตอนการจัดกิจกรรม 

1. จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ภาษา 

2. จัดเตรียมสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

3. จัดกิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกฯ 
ผ่านกระบวนการ Active Learning 

 
ช่วงที่ 1: มิ.ย. – 
ก.ย. 2564 
ช่วงที่ 2: ต.ค. 
2564 – ก.พ. 
2565 
 
 
 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1)  ประเมินการจัดกิจกรรม 
2)  ประเมินความพึงพอใจในการกิจกรรม 

 
ช่วงที่ 1: ก.ย. 
2564 
ช่วงที่ 2: 
มี.ค.2565 

2.4ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไป 

มี.ค.2565 

 
 
 
 

ผง. 03/2564 



3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000 บาท                                                                           
         - งบประมาณท่ีใช้จริง  9,472 บาท                                                                           
         - งบประมาณคงเหลือ 528 บาท  
 
 
    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

 ต้นสังกัด     บรรลุ ไม่บรรลุ  
มาตรฐานการศึกษา 
1/1.1-1(1.3-1.3.2) 

70 87.05 /   

นโยบายของต้นสังกัด 
จุดเน้นที่ 8 การ
พัฒนาการเรียนการสอน
สู่ประชาคมอาเซียน 
8.2 การพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

80 85 /   

**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
       (นางศิริวรรณ ลือดารา) 

 
 

 



ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

       ลงชื่อ............................................................ 
     (นางเสาวนีย์ นภาวรรณ) 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ    
.................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ......................................................................................  
                 ลงชื่อ............................................................ 

          (นางสาวสายฝน  วรรณกูล)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    ชื่อกิจกรรม Variety Activities For Better English Skills  
2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 
การด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้กิจกรรม
เกมภาษาอังกฤษ 
 2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
 

 
   1-30 พ.ค 64 
 

นายศราวุฒิ ธิวรรณ์ 

2.2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
1.ออกแบบการเรียนรู้และจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นม.3 
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.นักเรียนน าเสนอผลงานจากการเรียนรู้  
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning 

 
1-30 พ.ค 64 
 
1 มิ.ย 64 -31 ส.ค 
64 
 
 

นายศราวุฒิ ธิวรรณ์ 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากการกิจกรรม
และเกมภาษาอังกฤษ โดยการน าเสนอผลงาน  

 
1-20 กันยายน 64 

นายศราวุฒิ ธิวรรณ์ 

2.4ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
น าผลจากการประเมินมาสรุป และรายงาน หาแนวทางแก้ไข 

 นายศราวุฒิ ธิวรรณ์ 

 
3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000   บาท                                                                           
         - งบประมาณท่ีใช้จริง              9,989    บาท                                                                           
         - งบประมาณคงเหลือ                   11   บาท  

ผง. 03/2564 



3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

 ต้นสังกัด     บรรลุ ไม่บรรลุ  
มาตรฐานการศึกษา 
1/1.1-1.3(1.3.2) 
1/1.1-5(5.1) 
1/1.1-5(5.2) 
 

 
67 
80 
80 

 

 
70 
82 
82 

 
 
√ 

 
 
 

 

นโยบายของต้นสังกัด 
สพม.34 จุดเน้นที่ 2.2 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ ที่ 3.2 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ ที่ 3.3 

 
นักเรียนมี
ทักษะการคิด
ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 
ประสิทธิภาพ
ของกระบวน
จัดการเรียนรู้
ทุกระดับชั้น 
อยู่ในระดับ
มาก 
 
ผู้เรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไป  
สามารถใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

 
      82 

 
 
 
 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 

82 
 
 

 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
  ไม่พบ  
 



5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
           ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนสอนในรูปแบบ online เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
       (นายศราวุฒิ ธวิรรณ์) 
                                                         

 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

       ลงชื่อ............................................................ 
     (นางเสาวนีย์ นภาวรรณ) 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ    
.................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ......................................................................................  
                 ลงชื่อ............................................................ 

          (นางสาวสายฝน  วรรณกูล)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    ชื่อกิจกรรม ธนาคารค าศัพท์ “Words Bank” 
2. วิธีการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
  

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 1.วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 2564 

 
นางสาวนิรบล   หล้าโสด 
 
 2.3 ขั้นด าเนินการ  (Do) 

1.ออกแบบการเรียนรู้และจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษชั้น ม.4 
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.นักเรียนน าเสนอผลงานจากการเรียนรู้  
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive 
Learning 

 
ช่วงที่ 1: 
มิ.ย. – ก.ย. 2564 
ช่วงที่ 2:  
ต.ค. 2564 – ก.พ. 
2565 
 
 
 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากการ
สร้าง Words Bankภาษาอังกฤษ โดยใช้สมุดคลังค าศัพท์ 

 
ช่วงที่ 1: ก.ย. 
2564 
ช่วงที่ 2: 
มี.ค.2565 

2.4ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
น าผลจากการประเมินมาสรุป และรายงาน หาแนวทาง
แก้ไข 

 
มี.ค.2565 

 
3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  10,000 บาท                                                                           
         - งบประมาณท่ีใช้จริง      9,992 บาท                                                                           
         - งบประมาณคงเหลือ           8 บาท 
 
     
 

ผง. 03/2564 



3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

 ต้นสังกัด     บรรลุ ไม่บรรลุ  
มาตรฐานการศึกษา 
1/1.1-1.3(1.3.2) 
1/1.1-5(5.1) 
1/1.1-5(5.2) 

 
67 
80 
80 

 
77.05 
81.54 
81.54 

 
/ 
/ 
/ 

  

นโยบายของต้นสังกัด 
คุณลักษณะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21  
ด้านการปรับตัว 

 
80 

 
81.54 

 
/ 

  

**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
 
4.ปัญหา / อุปสรรค 

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดท าให้การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ท าให้ยกเลิกการท า word 
notebook แบบรูปเล่ม 
 
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 

ใช้ค าศัพท์ผ่าน แพลตฟอร์มต่างๆ 
                                                       
ลงชื่อ...................................................ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
            (นางสาวนิรบล   หล้าโสด) 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................................................................ ..  
............................................................................................................................. .................................................  
 

       ลงชื่อ............................................................ 
     (นางเสาวนีย์ นภาวรรณ) 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ    
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
                 

        ลงชื่อ............................................................ 
(นางสาวสายฝน  วรรณกูล)     

 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ชื่อโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    ชื่อกิจกรรม เพ่ิมพูนการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ Active learning 
2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 
การด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ประชุม วางแผน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ  

 
 1-30 พ.ค 64 

นางสาวประกายดาว         
            วงศ์ใหญ่ 

2.3 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
ปฏิบัติตามข้ันตอนการจัดกิจกรรม 

4. จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ภาษา 

5. จัดเตรียมสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ 

6. จัดกิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกฯ ผ่าน
กระบวนการ Active Learning 

 
ช่วงที่ 1:                   
1-30 พ.ค 64 
ช่วงที่ 2:  1-30 
ตุลาคม 64 
 
ช่วงที่ 1 
 มิ.ย -31 ก.ย. 64 
ช่วงที่ 2 
ต.ค 64–มี.ค 65 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1)  ประเมินการจัดกิจกรรม 
2)  ประเมินความพึงพอใจในการกิจกรรม 

 
ช่วงที่ 1:                           
ก.ย. 2564 
ช่วงที่ 2:                       
มี.ค.2565 

2.4ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป 

 
มี.ค.2565 

 
3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000   บาท                                                                           
         - งบประมาณท่ีใช้จริง               9,996   บาท                                                                           
         - งบประมาณคงเหลือ                    4   บาท  
 

ผง. 03/2564 



    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

 ต้นสังกัด     บรรลุ ไม่บรรลุ  
มาตรฐานการศึกษา 
1/1.1-1(1.3-1.3.2) 
1/1.1-3  
1/1.1-5(5.2)  
1/1.1-5(5.3) 
1/1.1-6(6.1) 

 
67.00 
72.40 
80.00 
80.00 
94.52 

 
80 
80 
81 
80 
95 

 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
 
 

 

นโยบายของต้นสังกัด 
สพม.34 จุดเน้นที ่        
8-8.2 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ ที่ 3.2 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ ที่ 3.3 

 
ผู้เรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไป มี
ทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
 
ประสิทธิภาพ
ของกระบวน
จัดการเรียนรู้
ทุกระดับชั้น 
อยู่ในระดับ
มาก 
 
ผู้เรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไป  
สามารถใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

 
      80 

 
 
 
 
 

ระดับมาก 
 
 
 
 
 
 

82 
 
 

 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
  ไม่พบ  
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 

ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนสอนในรูปแบบ online เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยจัดเตรียมสื่อ เกมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน วัสดุ 
อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาด้วยกระบวนการ Active Learning   



 
                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

       (นางสาวประกายดาว วงศ์ใหญ่) 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ................................................................... ...........................
................................................................................................................................. ............................................. 
 

       ลงชื่อ............................................................ 
     (นางเสาวนีย์ นภาวรรณ) 
 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ    
................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................... .......................................................................................  
                 

  ลงชื่อ............................................................ 
          (นางสาวสายฝน  วรรณกูล)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อกิจกรรม พัฒนาการการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนด้วยกระบวนการ Active Learning  
2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.  วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
     สอนวิชาภาษาจีนด้วยกระบวนการ  
     Active  Learning  
 2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
 

 
1-30 พ.ค 64 

 

 
นายนิเวศน์  บัวทองใส 

2.2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
1.  ออกแบบการเรียนรู้และจัดท าแผน   

จัดการเรียนรู้ในรายวิชาหลักภาษาจีน 4  
ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 5 แผนการเรียน 
ภาษาจีน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. นักเรียนน าเสนอผลงานจากการเรียนรู้  
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   แบบ Active Learning 
 

 
1-30 พ.ค 2564 

 
 
 

1 มิ.ย 64 -31 ส.ค 
2564 

 
 

 
นายนิเวศน์  บัวทองใส 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ  

 สอนภาษาจีนจากการจัดกิจกรรมการ  
 เรียนรู้แบบ Active Learning 
 โดยการน าเสนอผลงาน  

 

 
1-20 กันยายน 

2564 

 
นายนิเวศน์  บัวทองใส 

2.4  ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
       น าผลจากการประเมินมาสรุป และรายงาน 
หาแนวทางแก้ไข 
 

 นายนิเวศน์  บัวทองใส 

 
 

ผง. 03/2564 



3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1  รายงานการใช้งบประมาณ  
          - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  10,000  บาท                                                                           
          - งบประมาณที่ใช้จริง      9,990  บาท                                                                           
          - งบประมาณคงเหลือ          10  บาท  
 
   3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและนโยบาย 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

 
ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 

ต้นสังกัด   บรรลุ ไม่บรรลุ  
มาตรฐานการศึกษา 
1/1.1-1.3(1.3.2) 
1/1.1-5(5.1) 
1/1.1-5(5.2) 
 

 
67 
80 
80 

 

 
73 
85 
85 

 
 
 

 
 
 

 

นโยบายของต้นสังกัด 
สพม.34 จุดเน้นที่ 2.2 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ ที่ 3.2 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ ที่ 3.3 

 
นักเรียนมี
ทักษะการคิด
ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 
ประสิทธิภาพ
ของกระบวน
จัดการเรียนรู้
ทุกระดับชั้น 
อยู่ในระดับ
มาก 
 
 
ผู้เรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไป  
สามารถใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 
 

 
      86 

 
 
 
 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 



4.  ปัญหา / อุปสรรค 
 - 
5.  ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
 อุปกรณ์สามารถน ามาใช้กับการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การเรียนการ
สอนออนไลน์มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน 
  

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
       (นายนิเวศน์   บวัทองใส) 

 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  

       ลงชื่อ............................................................ 
     (นางเสาวนีย์ นภาวรรณ) 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ    
.................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ......................................................................................  
                 ลงชื่อ............................................................ 

          (นางสาวสายฝน  วรรณกูล)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่ม/กลุ่มสาระ   ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    ชื่อกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
2. วิธีการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ  
Active Learning 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
 

 
1-30 พ.ค. 2564 

 

นายจีรเทพ  ศิริปัญญา 

2.2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
1.ออกแบบการเรียนรู้และจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
หลักภาษาจีน ชั้นม.4 และรายวิชาหลักภาษาจีน ชั้นม.6 
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.นักเรียนน าเสนอผลงานจากการเรียนรู้ ในงานเขียนเรื่องการ
สนทนาในชีวิตประจ าวัน และการแสดงบทบาทสมมุติ 
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning 
 

 
1-30 พ.ค. 2564 

 
1 มิ.ย - 31 ส.ค. 

2564 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนActive 
Learningจากการน าเสนอผลงาน และการท างานกระบวนการ
กลุ่ม 
โดยใช้แบบวัดการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการท างานกลุ่ม 
 

 
1-20 ก.ย. 2564 

2.4ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
น าผลจากการประเมินมาสรุป และรายงาน หาแนวทางแก้ไข 
 

 
1 มี.ค. 2565 

 
3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร.............10,000........บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง.......................9,993................บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ..................7.................บาท  

ผง. 03/2564 



3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม 
 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

 ต้นสังกัด     บรรลุ ไม่บรรลุ  
มาตรฐานการศึกษา 
1/1.1-1.3(1.3.2) 

 
67 

 
80 

 
/ 

  

1/1.1-5(5.1) 80 80 /  
1/1.1-5(5.2) 80 80 /  
นโยบายของต้นสังกัด 
สพม.34 จุดเน้นที่ 2.2 

80 85  
/ 

  

ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ ที่ 3.2  

80 85 /   

ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ ที่ 3.3 

80 85 /   

นโยบายโรงเรียน 
คุณลักษณะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้าน การ
ปรับตัว 

80 85  
/ 

  

   
**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
 
4.ปัญหา / อุปสรรค  
  ในปีการศึกษา 2564 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ทางโรงเรียนได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียนอาจจะไม่ครบถ้วนตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้  
 
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา  
          จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายมากข้ึน เพ่ือให้เป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 
 
 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
       (นายจีรเทพ  ศริิปัญญา) 

 
 
 
 



 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
...................................................................................................................................................... ........................  
 

      ลงชื่อ............................................................ 
            (นางเสาวนีย์  นภาวรรณ) 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................................................ ..................  
 

      ลงชื่อ............................................................ 
         (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    ชื่อกิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ Active Learning 
2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน (NALP) 

- ประชุม วางแผน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 

4 ม.ค 65 
 

นางสาวรุ่งอรุณ  ศาสนะสุพินธ์ 

ขั้นด าเนินการ  (OD) 
- ปฏิบัติตามข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
- จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้

เหมาะสมกับการเรียนรู้ภาษา 
- จัดเตรียมสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง

บวกฯ ผ่านกระบวนการ Active 
Learning 

 
10-20 ม.ค 65 

20 ม.ค 65 -  10 
ก.พ 65 

นางสาวรุ่งอรุณ  ศาสนะสุพินธ์ 

ขั้นตรวจสอบ (HCEHC) 
- ประเมินการจัดกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจในการกิจกรรม 

21 ก.พ. – 28 มี.ค 
65 

นางสาวรุ่งอรุณ  ศาสนะสุพินธ์ 

ขั้นรายงาน (LHITDP) 
-   สรุปผลการประเมิน 

31 มีนาคม 65 นางสาวรุ่งอรุณ  ศาสนะสุพินธ์ 

 
3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000 บาท                                                                           
         - งบประมาณท่ีใช้จริง  9,989 บาท                                                                           
         - งบประมาณคงเหลือ 11 บาท  
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3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม  
  

สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

 ต้นสังกัด     บรรลุ ไม่บรรลุ  
มาตรฐานการศึกษา 
1/1.1-1(1.3-1.3.2) 

70 87.05 /   

นโยบายของต้นสังกัด 
จุดเน้นที่ 8 การ
พัฒนาการเรียนการสอน
สู่ประชาคมอาเซียน 
8.2 การพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

80 85 /   

**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................  

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
                                     (นางสาวรุ่งอรุณ  ศาสนะสุพินธ์) 

 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

       ลงชื่อ............................................................ 
     (นางเสาวนีย์ นภาวรรณ) 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ    
.................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................... .......................................  
.                 ลงชื่อ............................................................ 

          (นางสาวสายฝน  วรรณกูล)     
 



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    ชื่อกิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ Active Learning 
2. วิธีการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA ) 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน (NALP) 

- ประชุม วางแผน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 

1-30 พ.ค 64 
 

นางสาวนพมาศ เศวตตระกูลชัย 

ขั้นด าเนินการ  (OD) 
- ปฏิบัติตามข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
- จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้

เหมาะสมกับการเรียนรู้ภาษา 
- จัดเตรียมสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง

บวกฯ ผ่านกระบวนการ Active 
Learning 

1-30 พ.ค 64 
1 มิ.ย 64 -31 ส.ค 

64 

นางสาวนพมาศ เศวตตระกูลชัย 

ขั้นตรวจสอบ (HCEHC) 
- ประเมินการจัดกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจในการกิจกรรม 

1-20 กันยายน 64 นางสาวนพมาศ เศวตตระกูลชัย 

ขั้นรายงาน (LHITDP) 
-   สรุปผลการประเมิน 

31 มีนาคม 64 นางสาวนพมาศ เศวตตระกูลชัย 

 
3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000 บาท                                                                           
         - งบประมาณท่ีใช้จริง  9,996 บาท                                                                           
         - งบประมาณคงเหลือ 4 บาท 
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    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

 ต้นสังกัด     บรรลุ ไม่บรรลุ  
มาตรฐานการศึกษา 
1/1.1-1(1.3-1.3.2) 

70 87.05 /   

นโยบายของต้นสังกัด 
จุดเน้นที่ 8 การ
พัฒนาการเรียนการสอน
สู่ประชาคมอาเซียน 
8.2 การพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

80 85 /   

**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
             (นางสาวนพมาศ เศวตตระกูลชัย) 

 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

             ลงชื่อ............................................................ 
          (นางเสาวนีย์ นภาวรรณ) 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ    
......................................................................................... ..................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................  
                  ลงชื่อ............................................................ 
                 (นางสาวสายฝน  วรรณกูล)     



รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    ชื่อกิจกรรม การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (Wonderful life-English for you) 
2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 
การด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Active Learning 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
 
 

 
   1-30 พ.ค 64 
 

นางสาววัลลภา  ทวีอภิรดีปิต ิ

2.2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
1.ออกแบบการเรียนรู้และจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษชั้น ม.2 
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.นักเรียนน าเสนอผลงานจากการเรียนรู้  
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning 

 
1-30 พ.ค 64 
 
1 มิ.ย 64 -31 
ส.ค 64 
 
 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากการสร้าง
ค าศัพท์หรือประโยคในภาษาอังกฤษของการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning (Wonderful life-English for you) 
 
 

 
1-20 กันยายน 
64 

2.4ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
น าผลจากการประเมินมาสรุป และรายงาน หาแนวทางแก้ไข 
 
 

มีนาคม 2565 

3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000   บาท                                                                           
         - งบประมาณท่ีใช้จริง              9,993    บาท                                                                           
         - งบประมาณคงเหลือ                   7   บาท  
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3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

 ต้นสังกัด     บรรลุ ไม่บรรลุ  
มาตรฐานการศึกษา 
1/1.1-1.3(1.3.2) 
1/1.1-5(5.1) 
1/1.1-5(5.2) 
 

 
67 
80 
80 

 

 
77 
81 
81 

 
 
√ 

 
 
 

 

นโยบายของต้นสังกัด 
สพม.34 จุดเน้นที่ 2.2 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ ที่ 3.2 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ ที่ 3.3 

 
นักเรียนมี
ทักษะการคิด
ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 
ประสิทธิภาพ
ของกระบวน
จัดการเรียนรู้
ทุกระดับชั้น 
อยู่ในระดับ
มาก 
 
ผู้เรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไป  
สามารถใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

 
      83 

 
 
 
 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 

  
83 

 
 

 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
 ไม่พบ 
 
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
           ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (Wonderful life-English for 
you)โดยมีการใช้สื่อทาง online และ power point เข้ามาท าช่วยในการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนสอนในรูปแบบ online เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 



 
                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

        (นางสาววัลลภา  ทวีอภิรดีปิติ)                                                         
 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
 

       ลงชื่อ............................................................ 
     (นางเสาวนีย์ นภาวรรณ) 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ    
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................... ...  
 
.                 ลงชื่อ............................................................ 

          (นางสาวสายฝน  วรรณกูล)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผง. 03/2564 
รายงานผลกสรด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา  

กลุ่ม/กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ช่ือโครงการ สง่เสริมและพฒันาการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 
ช่ือกิจกรรมย่อย สง่เสริมและพฒันาคณุลกัษณะผู้ เรียน (รหสัมาตรฐาน 110-2-2) 

2. วิธีด าเนินงาน (ตารมวงจร PDCA) 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 
(พ.ค. – ต.ค.) 

ภาคเรียนที่ 2 
(พ.ย.– เม.ย.) 

2.1 ขัน้เตรียมการ (Plan) 
- PLC ครูในกลุม่สาระสงัคมศกึษา ในประเดน็
ผลสมัฤทธ์ิ  ในระดบัชาต ิระดบัโรงเรียน และผล
การเรียนนกัเรียนท่ีติด 0, ร, มส ย้อนหลงัสามปี
เพ่ือทราบภมูิหลงั 
- PLC ครูในกลุม่สาระสงัคมศกึษา ในประเดน็การ
วิเคราะห์มาตรฐาน ตวัชีว้ดัในแตล่ะรายวิชา 
ออกแบบการจดัการเรียนรู้/กิจกรรมในการพฒันา
ผู้ เรียนในแตล่ะกลุม่/จดัท าแบบทดสอบก่อน-หลงั
การพฒันาของผู้ เรียนเป็นรายหนว่ย การเรียนรู้ 
- ครูผู้สอนประจ ารายวิชาวิเคราะห์ศกัยภาพผู้ เรียน 
ในด้านทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เป็น
รายบคุคล จดัท าข้อมลูจ าแนกกลุม่นกัเรียนเป็น
สามกลุม่ สง่เสริม  พฒันา และปรับปรุง
ระดบัพืน้ฐานความรู้ 
- ประชมุ/วางแผน/PLC การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ของกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษาชัน้ ม.4-6  
พระพทุธศาสนา 

 
12-15 พ.ค. 64 

 

 
19-22 ต.ค. 64 

 

 
ครูจินตนา  โพธ์ิงาม 
 



ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 
(พ.ค. – ต.ค.) 

ภาคเรียนที่ 2 
(พ.ย.– เม.ย.) 

2.2 ขัน้ด าเนินการ  (Do) 
- ด าเนินการจดัซือ้ส่ือวสัดอุปุกรณ์สงัคมศกึษา สาระ
พระพทุธศาสนา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี4  
- จดักิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนตามแผนการ
จดัการเรียนรู้และใช้นวตักรรมท่ีสร้างขึน้เพ่ือพฒันา
ผู้ เรียนทัง้ระบบ 
- ด าเนินการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือท่ีเก่ียวข้อง
กบัสาระพระพทุธศาสนา  

 
18-29 พ.ค.64 
18 พ.ค.64 
2 ต.ค. 64 

 

 
26-30 ต.ค. 64 

2 พ.ย.64- 
12 มี.ค.65 

 

 
ครูจินตนา  โพธ์ิงาม 
 

2.3 ขัน้ประเมินผล (Check) 
- PLC นิเทศการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนว
ทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนใน
ระบบ 

- ประเมินการใช้ส่ือการจดัการเรียนรู้ในสาระ
พระพทุธศาสนา  

 
18 พ.ค.64- 
2 ต.ค. 64 

 

 
15 พ.ย.64- 
12 มี.ค.65 

 

 
ครูจินตนา โพธ์ิงาม 
 

2.4 ขัน้ปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- PLC สรุปผลการพฒันาผู้ เรียนโดยใช้นวตักรรมการ
เรียนการสอน จดัท ารายงานผลการด าเนินการราย
หนว่ย 
- PLC แลกเปล่ียนเรียนรู้ สรุปแนวทางการแก้ไข
ปัญหานกัเรียนโดยใช้กระบวนวิจยัในชัน้เรียน ในกลุม่
ท่ีไมผ่า่นการประเมินตามตวัชีว้ดั 

- PLC สรุปผลการพฒันาผู้ เรียนโดยใช้นวตักรรมการ
เรียนการสอน จดัท ารายงานผลการด าเนินการราย
หนว่ย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ สรุปแนวทางการแก้ไข
ปัญหานกัเรียนโดยใช้กระบวนวิจยัในชัน้เรียนในกลุม่
ท่ีไมผ่า่นการประเมินตามตวัชีว้ดั 

-  น าผลการประเมินมาปรับปรุงในการจดัท าโครงการ
ครัง้ตอ่ไป 

 
5-9 ต.ค. 64 

 

 
8-12 มี.ค. 65 

 

 
ครูจินตนา  โพธ์ิงาม 
 
 



3.ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3.1 รายงานการใช้งบประมาณ 
- งบประมาณท่ีได้รับการจดัสรร 10,000 บาท 
- งบประมาณท่ีใช้จริง 10,000 บาท 
- งบประมาณเหลือ  - บาท 
 

2.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม 
รหสัมาตรฐาน เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

(ร้อยละ) 
ผลส าเร็จของ
กิจกรรม 
 (ร้อยละ) 

สรุปผลความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/หลกัฐาน** 

บรรล ุ ไมบ่รรล ุ
ส 1.1/19-20 
ส 1.2/1-5 

 
 

80.00 
 

80.00 /  -แบบสรุปผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน รายวิชาสงัคมศกึษา ม.
4 ปีการศกึษา 2564 
- ชิน้งานของนกัเรียน 
  แนวคิด STAR 

STEMS 
ข้อท่ี 1 เป็นคนดี 
ข้อท่ี  2 มีวินยั 

 
80.00 
80.00 

 
80.00 
80.00 

 
/ 
/ 

 

4.ปัญหา/อุปสรรค 
- นกัเรียนสง่งานไมต่รงตามท่ีก าหนด 
- น าปัญหา/อปุสรรคจากผลการประเมินกิจกรรม มาปรับปรุง/พฒันาการจดัการเรียนการสอน ในปี
การศกึษาตอ่ไป 
- ลดงานกลุม่ เพิ่มการจดัการเรียนรู้เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
 
                                                              ลงช่ือ.............................................(ผู้ รับผิดชอบกิจกรรม) 
                                                                    (นางสาวจินตนา  โพธ์ิงาม) 
ความคิดเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
                                                                                                     (นางสาวชมยัพร  แซวี่)   



ความคิดเหน็รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
                                                                          ลงช่ือ.............................................................. 
                                                                                  (นางสาวสายฝน  วรรณกลู) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผง. 03/2564 
รายงานผลกสรด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา  

กลุ่ม/กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
ชื่อกิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน (รหัสมาตรฐาน 110-2-2) 

2. วิธีด าเนินงาน (ตารมวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 

(พ.ค. – ต.ค.) 
ภาคเรียนที่ 2 
(พ.ย.– เม.ย.) 

2.1 ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- PLC ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ในประเด็น
ผลสัมฤทธิ์  ในระดับชาติ ระดับโรงเรียน และผลการ
เรียนนักเรียนที่ติด 0, ร, มส ย้อนหลังสามปีเพ่ือ
ทราบภูมิหลัง 
- PLC ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ในประเด็นการ
วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชา 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมในการพัฒนา
ผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม/จัดท าแบบทดสอบก่อน-หลัง
การพัฒนาของผู้เรียนเป็นรายหน่วย การเรียนรู้ 
- ครูผู้สอนประจ ารายวิชาวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 
ในด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เป็น
รายบุคคล จัดท าข้อมูลจ าแนกกลุ่มนักเรียนเป็นสาม
กลุ่ม ส่งเสริม  พัฒนา และปรับปรุงระดับพ้ืนฐาน
ความรู้ 
- ประชุม/วางแผน/PLC การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาชั้น ม.4-6  
สาระหน้าที่พลเมืองและพระพุทธศาสนา 

 
12-15 พ.ค. 64 

 

 
19-22 ต.ค. 64 

 

 
ครศูนิชา  เลิศการ 
 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 
(พ.ค. – ต.ค.) 

ภาคเรียนที่ 2 
(พ.ย.– เม.ย.) 

2.2 ข้ันด าเนินการ  (Do) 
- ด าเนินการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์สังคมศึกษา สาระ
หน้าที่พลเมืองและพระพุทธศาสนา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้และใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้ง
ระบบ 
- ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่เก่ียวข้อง
กับสาระหน้าที่พลเมืองและพระพุทธศาสนา 

 
18-29 พ.ค.64 

18 พ.ค.64 
2 ต.ค. 64 

 

 
26-30 ต.ค. 64 

2 พ.ย.64- 
12 มี.ค.65 

 

 

ครศูนิชา  เลิศการ 
 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
- PLC นิเทศการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนว
ทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนใน
ระบบ 
- ประเมินการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ในสาระหน้าที่
พลเมืองและพระพุทธศาสนา 

 
18 พ.ค.64- 
2 ต.ค. 64 

 

 
15 พ.ย.64- 
12 มี.ค.65 

 

 
ครศูนิชา  เลิศการ 
 

2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- PLC สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมการเรียน
การสอน จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายหน่วย 
- PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา
นักเรียนโดยใช้กระบวนวิจัยในชั้นเรียน ในกลุ่มท่ีไม่ผ่าน
การประเมินตามตัวชี้วัด 
- PLC สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมการเรียน
การสอน จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายหน่วย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียน
โดยใช้กระบวนวิจัยในชั้นเรียนในกลุ่มท่ีไม่ผ่านการ
ประเมินตามตัวชี้วัด 
-  น าผลการประเมินมาปรับปรุงในการจัดท าโครงการครั้ง
ต่อไป 

 
5-9 ต.ค. 64 

 

 
8-12 มี.ค. 65 

 

 
ครศูนิชา  เลิศการ 
 

 
 



3.ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3.1 รายงานการใช้งบประมาณ 
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 10,000 บาท 
- งบประมาณที่ใช้จริง 10,000 บาท 
- งบประมาณเหลือ  - บาท 
 

2.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม 
รหัสมาตรฐาน เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ร้อยละ) 
ผลส าเร็จของ

กิจกรรม 
 (ร้อยละ) 

สรุปผลความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ส 1.1/19-20 
ส 1.2/1-5 

 
 

80.00 
 

80.00 /  -แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาสังคมศึกษา ม.6 
ปีการศึกษา 2564 
- รูปภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
- ชิ้นงานของนักเรียน 
-การท ากิจกรรมหน้าเสาธง
และแบบสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชาสังคม
ศึกษาสาระหน้าที่พลเมือง ม.
6 ปีการศึกษา 2564 
 

ส 2.1/1-5 
ส 2.2/1-4 

80.00 80.00 /  

แนวคิด STAR STEMS 
ข้อที่ 1 เป็นคนดี 
ข้อที่  2 มีวินัย 

 
80.00 
80.00 

 
80.00 
80.00 

 
/ 
/ 

 

4.ปัญหา/อุปสรรค 
- นักเรียนส่งงานไม่ตรงตามที่ก าหนด 
- น าปัญหา/อุปสรรคจากผลการประเมินกิจกรรม มาปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา
ต่อไป 
- ลดใบงานรายบุคคล เพ่ิมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และน าเสนอ
ชิ้นงานที่สนใจและถนัด 
- ครูต้องค่อยกระตุ้นเตือนในเรื่องของการส่งงานและมีการสร้างข้อตกลงกับนักเรียนในแต่ละห้องเพ่ือให้
นักเรียนทุกคนส่งงานให้ครบ 
 
                                                              ลงชื่อ.............................................(ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม) 
                                                                    (นางสาวศนิชา  เลิศการ) 



ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

 ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                                   (นางสาวชมัยพร  แซ่วี) 
         
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 
                                                                          ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                                  (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผง. 03/2564 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา  

กลุ่ม/กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
ชื่อกิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน (รหัสมาตรฐาน 110-2-2) 

2. วิธีด าเนินงาน (ตารมวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 
(พ.ค. – ต.ค.) 

ภาคเรียนที่ 2 
(พ.ย.– เม.ย.) 

2.1 ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- PLC ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ในประเด็น
ผลสัมฤทธิ์  ในระดับชาติ ระดับโรงเรียน และผลการ
เรียนนักเรียนที่ติด 0, ร, มส ย้อนหลังสามปีเพ่ือทราบ
ภูมิหลัง 
- PLC ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ในประเด็นการ
วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชา ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนในแต่
ละกลุ่ม/จัดท าแบบทดสอบก่อน-หลังการพัฒนาของ
ผู้เรียนเป็นรายหน่วย การเรียนรู้ 
- ครูผู้สอนประจ ารายวิชาวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ใน
ด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล 
จัดท าข้อมูลจ าแนกกลุ่มนักเรียนเป็นสามกลุ่ม ส่งเสริม  
พัฒนา และปรับปรุงระดับพ้ืนฐานความรู้ 
- ประชุม/วางแผน/PLC การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาชั้น ม.4-6 สาระ
เศรษฐศาสตร์และพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 

 
12-15 พ.ค. 64 

 

 
19-22ต.ค. 64 

 

 
ครูธราเนาว์สัตย
พานิช 
 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 
(พ.ค. – ต.ค.) 

ภาคเรียนที่ 2 
(พ.ย.– เม.ย.) 

2.2 ข้ันด าเนินการ  (Do) 
- ด าเนินการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์สังคมศึกษา สาระ
เศรษฐศาสตร์และพระพุทธศาสนา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้และใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนทั้งระบบ 
- ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่เก่ียวข้อง
กับสาระเศรษฐศาสตร์และพระพุทธศาสนา 

 
18-29 พ.ค.64 

 
18พ.ค.64- 
2ต.ค. 64 

 

 
26-30 ต.ค. 63 

 
2พ.ย.64- 
12มี.ค.65 

 

 
ครูธราเนาว์สัตย
พานิช 
 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
- PLC นิเทศการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนว
ทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนใน
ระบบ 
- ประเมินการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ในสาระ
เศรษฐศาสตร์และพระพุทธศาสนา 

 
18 พ.ค.64- 
2 ต.ค. 64 

 

 
15 พ.ย.64- 
12มี.ค.65 

 

 
ครูธราเนาว์สัตย
พานิช 
 

2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- PLC สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมการ
เรียนการสอน จัดท ารายงานผลการด าเนินการราย
หน่วย 
- PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปแนวทางการแก้ไข
ปัญหานักเรียนโดยใช้กระบวนวิจัยในชั้นเรียน ในกลุ่ม
ที่ไม่ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัด 
- PLC สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมการ
เรียนการสอน จัดท ารายงานผลการด าเนินการราย
หน่วย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปแนวทางการแก้ไข
ปัญหานักเรียนโดยใช้กระบวนวิจัยในชั้นเรียนในกลุ่มที่
ไม่ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัด 
-  น าผลการประเมินมาปรับปรุงในการจัดท าโครงการ
ครั้งตอ่ไป 

 
5-9 ต.ค. 64 

 

 
8-12 มี.ค. 65 

 

 
ครูธราเนาว์สัตย
พานิช 
 

 



3.ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3.1 รายงานการใช้งบประมาณ 
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 10,000 บาท 
- งบประมาณที่ใช้จริง 10,000 บาท 
- งบประมาณเหลือ  - บาท 

2.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม 
 
รหัสมาตรฐาน เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ร้อยละ) 
ผลส าเร็จของ

กิจกรรม 
 (ร้อยละ) 

สรุปผลความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
3/3.1-5 100.00 84.98  / - รูปภาพการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
 

4.ปัญหา/อุปสรรค 
- เนื่องจากเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ส่งผลมีความจ าเป็นที่ต้องจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ On-lineจึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบเดิม ตามที่ของบประมาณจัดซื้อสื่อ
การสอนในโครงการ ผง.01 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปี 2564 ได้ จึงมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ที่อ านวยความการสอนในรูปแบบon-line 
- เนื่องจากเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ส่งผลมีความจ าเป็นที่ต้องจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ On-lineจึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบเดิม ส่งผลให้มีปัญหาด้านสัญญาณ
internet ไม่เสถียร ท าให้การจัดการเรียนรู้ในบางชั่วโมงไม่ค่อยบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และยัง
พบว่ามีนักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ส่งผลให้นักเรียนส่งงานไม่ครบ 
5.ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
- หากในปีการศึกษา 2565 ยังมีการจัดเรียนการสอนในรูปแบบ On-line อีก ครูผู้สอน ควรจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความเรียนรู้ที่กระตือรือร้นได้ 
 
                                                              ลงชื่อ.............................................(ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม) 
                                                                        (นางสาวธราเนาว์ สัตยพานิช) 
 
 
 
 
 



ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
                                                              
                                                           ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                        (นางสาวชมัยพร แซ่วี) 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
                                                              
                                                           ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                        (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผง. 03/2564 
รายงานผลกสรด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา  

กลุ่ม/กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
ชื่อกิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน (รหัสมาตรฐาน 110-2-2) 

2. วิธีด าเนินงาน (ตารมวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 
(พ.ค. – ต.ค.) 

ภาคเรียนที่ 2 
(พ.ย.– เม.ย.) 

2.1 ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- PLC ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ในประเด็นผลสัมฤทธิ์  ใน
ระดับชาติ ระดับโรงเรียน และผลการเรียนนักเรียนที่ติด 0, 
ร, มส ย้อนหลังสามปีเพื่อทราบภูมิหลัง 
- PLC ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ในประเด็นการวิเคราะห์
มาตรฐาน ตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชา ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้/กิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม/จัดท า
แบบทดสอบก่อน-หลังการพัฒนาของผู้เรียนเป็นรายหน่วย 
การเรียนรู้ 
- ครูผู้สอนประจ ารายวิชาวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน  ในด้าน
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล จัดท าข้อมูล
จ าแนกกลุ่มนักเรียนเป็นสามกลุ่ม ส่งเสริม  พัฒนา และ
ปรับปรุงระดับพ้ืนฐานความรู้ 
- ประชุม/วางแผน/PLC การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาชั้น ม.4-6 สาระเศรษฐศาสตร์
และพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 

 
12-15 พ.ค. 64 

 

 
19-22ต.ค. 64 

 

 
ครชูมัยพร  แซ่วี 
 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 
(พ.ค. – ต.ค.) 

ภาคเรียนที่ 2 
(พ.ย.– เม.ย.) 

2.2 ข้ันด าเนินการ  (Do) 
- ด าเนินการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์สังคมศึกษา สาระ
เศรษฐศาสตร์และพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้และใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งระบบ 
- ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่เก่ียวข้องกับ
สาระเศรษฐศาสตร์และพระพุทธศาสนา 

 
18-29 พ.ค.64 

 
18พ.ค.64- 
2ต.ค. 64 

 

 
26-30 ต.ค. 64 

 
2พ.ย.64- 
12มี.ค.65 

 

 
ครชูมัยพร  แซ่วี 
 
 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
- PLC นิเทศการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการ
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในระบบ 
- ประเมินการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์
และพระพุทธศาสนา 

 
18 พ.ค.64- 
2 ต.ค. 64 

 

 
15 พ.ย.64- 
12มี.ค.65 

 

 
ครชูมัยพร  แซ่วี 
 
 

2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- PLC สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมการเรียน
การสอน จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายหน่วย 
- PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา
นักเรียนโดยใช้กระบวนวิจัยในชั้นเรียน ในกลุ่มท่ีไม่ผ่านการ
ประเมินตามตัวชี้วัด 
- PLC สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมการเรียน
การสอน จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายหน่วย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียนโดย
ใช้กระบวนวิจัยในชั้นเรียนในกลุ่มท่ีไม่ผ่านการประเมินตาม
ตัวชี้วัด 
-  น าผลการประเมินมาปรับปรุงในการจัดท าโครงการครั้ง
ต่อไป 

 
5-9 ต.ค. 64 

 

 
8-12 มี.ค. 65 

 

 
ครชูมัยพร  แซ่วี 
 
 

 
 
 
 



3.ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3.1 รายงานการใช้งบประมาณ 
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 10,000 บาท 
- งบประมาณที่ใช้จริง 10,000 บาท 
- งบประมาณเหลือ  - บาท 

2.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม 
รหัสมาตรฐาน เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ร้อยละ) 
ผลส าเร็จของ

กิจกรรม 
 (ร้อยละ) 

สรุปผลความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
3/3.1-5 100.00 70.00  / - รูปภาพการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
 
 

4.ปัญหา/อุปสรรค 
- เนื่องจากเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ส่งผลมีความจ าเป็นที่ต้องจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ On-lineจึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบเดิม ส่งผลให้มีปัญหาด้านสัญญาณ
internet ไม่เสถียร ท าให้การจัดการเรียนรู้ในบางชั่วโมงไม่ค่อยบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
- ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOn-line ส่งผลในนักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 
ส่งผลให้นักเรียนส่งงานไม่ครบ 
5.ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
- เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ควรมีการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ0n-site เนื่องจากมีนักเรียนบางส่วนยังไม่พร้อมที่เรียนในรูปแบบ On-line 
 
                                                              ลงชื่อ.............................................(ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม) 
                                                                        (นางสาวชมัยพร แซ่วี) 
 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
....................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
                                                              
                                                           ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                        (นางสาวชมัยพร แซ่วี) 
 



ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
                                                              
                                                           ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                        (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผง. 03/2564 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา  

กลุ่ม/กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
ชื่อกิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน (รหัสมาตรฐาน 110-2-2) 

2. วิธีด าเนินงาน (ตารมวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 
(พ.ค. – ต.ค.) 

ภาคเรียนที่ 2 
(พ.ย.– เม.ย.) 

2.1 ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- PLC ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในประเด็นผลสัมฤทธิ์  ในระดับชาติ ระดับ
โรงเรียน และผลการเรียนนักเรียนที่ติด 0, ร, มส 
ย้อนหลังสามปีเพ่ือทราบภูมิหลัง 
- PLC ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในประเด็นการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด
ในแต่ละรายวิชา ออกแบบการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม
ในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม/จัดท าแบบทดสอบ
ก่อน-หลังการพัฒนาของผู้เรียนเป็นรายหน่วย การ
เรียนรู้ 
- ครูผู้สอนประจ ารายวิชาวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ใน
ด้านทักษะกระบวนการคิดเป็นรายบุคคล จัดท าข้อมูล
จ าแนกกลุ่มนักเรียนเป็นสามกลุ่ม ส่งเสริม  พัฒนา 
และปรับปรุงระดับพื้นฐานความรู้ 
- ประชุม/วางแผน/PLC การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้น 
ม.2 ในรายวิชาสังคมศึกษา 

 
12-15 พ.ค. 64 

 

 
19-22ต.ค. 64 

 

 
ครจูุฑาสิรี นามกร 
 

2.2 ข้ันด าเนินการ  (Do) 
- ด าเนินการจัดซื้อพัสดุ เพ่ือจัดท าสื่อการสอนใน
รายวิชาสังคมศึกษา ม.2 

 
18-29 พ.ค.64 

 

 
26-30 ต.ค. 64 

 

 
ครจูุฑาสิรี นามกร 
 



- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้และใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนทั้งระบบ 
- ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอน 
ในห้องเรียน ห้อง 136 อาคารนาควิโรจน์ โรงเรียน
พร้าววิทยาคม 

18พ.ค.64- 
2ต.ค. 64 

 

2พ.ย.64- 
12มี.ค.65 

 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
- PLC นิเทศการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนว
ทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนใน
ระบบ 
- ประเมินการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคม
ศึกษา 

 
18 พ.ค.64- 
2 ต.ค. 64 

 

 
15พ.ย.64- 
12มี.ค.65 

 

 
ครจูุฑาสิรี นามกร 
 

2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- PLC สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมการ
เรียนการสอน จัดท ารายงานผลการด าเนินการราย
หน่วย 
- PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปแนวทางการแก้ไข
ปัญหานักเรียนโดยใช้กระบวนวิจัยในชั้นเรียน ในกลุ่ม
ที่ไม่ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัด 
- PLC สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมการ
เรียนการสอน จัดท ารายงานผลการด าเนินการราย
หน่วย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปแนวทางการแก้ไข
ปัญหานักเรียนโดยใช้กระบวนวิจัยในชั้นเรียนในกลุ่มที่
ไม่ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัด 
-  น าผลการประเมินมาปรับปรุงในการจัดท าโครงการ
ครั้งต่อไป 

 
5-9 ต.ค. 63 

 

 
8-12 มี.ค. 65 

 

 
ครจูุฑาสิรี นามกร 
 

 
 

3.ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3.1 รายงานการใช้งบประมาณ 
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 10,000 บาท 
- งบประมาณที่ใช้จริง 10,000 บาท 
- งบประมาณเหลือ  - บาท 



 
 
 
 
 

2.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม 
 
รหัสมาตรฐาน เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ร้อยละ) 
ผลส าเร็จของ

กิจกรรม 
 (ร้อยละ) 

สรุปผลความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
3/3.1-5 100.00 74.36  / - รูปภาพการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
 

4.ปัญหา/อุปสรรค 
- เนื่องจากเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ส่งผลมีความจ าเป็นที่ต้องจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ On-lineจึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบเดิม ตามที่ของบประมาณจัดซื้อสื่อ
การสอนในโครงการ ผง.01 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปี 2564 ได้ จึงมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ที่อ านวยความการสอนในรูปแบบon-line 
- ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOn-line ส่งผลในนักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 
ครูผู้สอนได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการ การเรียนการสอนในรูปแบบ On-line ที่สร้าง
สภาพแวดล้ อมที่ ดู น่ าสน ใจ  คื อ  การ ใช้ สื่ อ เกมออนไลน์  ( Wordwall)  และแบฝึ กหั ดออน ไลน์ 
(Liveworksheets) เข้ามาปรับใช้การเรียนการสอน 
- ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOn-line ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ท าให้มีการควบคุม
นักเรียน ในการตั้งใจเรียน และการส่งงานเป็นไปได้ยาก แต่ในช่วงของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
นักเรียนส่วนมากสามารถปรับในการเรียนออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น ท าให้พบนักเรียนบางส่วนที่ยังมีพฤติกรรมไม่
ไม่เหมาะสมในการเรียน เช่น ไม่ตั้งใจ ไม่เข้าเรียน และส่งงานไม่ครบ 
5.ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
- หากในปีการศึกษา 2565 ยังมีการจัดเรียนการสอนในรูปแบบ On-line อีก ครูผู้สอน จะเนื้อหาและสอนใน
รูปแบบกระชับ เน้นให้นักเรียนเข้าใจ และเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยน าเกมออนไลน์ (Wordwall) และ
แบฝึกหัดออนไลน์ (Liveworksheets) เข้ามาปรับใช้การเรียนการสอน มาปรับใช้เป็นหลัก รวมไปถึงลดภาระ
งาน ให้เหลือ หน่วยการเรียนรู้ละ 1 งาน 



- หากในปีการศึกษา 2565 มีการจัดเรียนการสอนในรูปแบบ 0n-site ครูผู้สอนจะน าเกมออนไลน์ 
(Wordwall) และแบบฝึกหัดออนไลน์ (Liveworksheets) เข้ามาปรับใช้การเรียนการสอน เพ่ือสร้างความน่า
สนในใจชั้นเรียน  
- แบบฝึกหัดออนไลน์ (Liveworksheets) ควรมีใบความรู้แบบออนไลน์สอดแทรกเนื้อหาไปด้วย เพื่อให้
นักเรียนสามารถทบทวนก่อนท าใบงาน 
                                                              ลงชื่อ.............................................(ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม) 
                                                                        (นางสาวจุฑาสิรี  นามกร) 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................... .................................... 
                                                              
                                                           ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                        (นางสาวชมัยพร แซ่วี) 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
.............................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ........................................................................... 
                                                              
                                                           ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                        (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา..2564 
กลุ่ม/กลุ่มสาระ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ช่ือโครงการ.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ชื่อกิจกรรม.การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning 
2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
     - ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
    - ส ารวจรายการวัสดุจะซื้อเพื่อจัดกิจกรรม     

19- 29 มี.ค. 64 

นายทวี  สิริปุญญ
ปารม์ 

2. ขั้นด าเนินการ  (Do) 
    - เสนออนุมัติกิจกรรม 
    - ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของ 
โรงเรียนพร้าววิทยาคม 
    - ปฏิบัติตามข้ันตอนการด าเนินงาน 
จัดกิจกรรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาด้วยกระบวนการ 
      Active Learning 

 
1-21 เม.ย.2564 
15-20 พ.ค.2564 

ช่วงที่ 1 
25 พ.ค 64.-10 ก.ย.

2563 
ช่วงที่ 2 

1 ธ.ค. 2564- 
15 ม.ค.2565 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 
    - รวบรวมข้อมูล/ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ 
เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม  
    - สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
    - วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม 

 
10-12 ต.ค. 2564 

 
11-12 มี.ค. 2565 

ผง. 03/2564 



4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
    - ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป   
    - จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   

 
10-12 ต.ค. 2564 
11-12 มี.ค. 2565 

3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร....10,034.00....บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง....................10,034.00........บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ..........................-......................บาท  
    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ขัน้พื้นฐานและนโยบาย 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

 ต้นสังกัด     บรรลุ ไม่บรรลุ  
มาตรฐานการศึกษา 
(ระบุรหัสมาตรฐาน) 
1/1.1-2(2.1) 
 
 
 
 
 
1/1.1-2(2.2) 
 
 
 
 
 
 
1/1.1-2(2.3) 
 
 
 
 
 

 
 
ผู้เรียนร้อยละ 
88.10 ขึ้นไปที่มี
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ 
ผู้เรียนร้อยละ 
88.10 ขึ้นไปที่มี
ความสามารถ
ในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 
ผู้เรียนร้อยละ 
100 ขึ้นไปที่มี
ความสามารถ
ในการอภิปราย
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
ผู้เรียนร้อยละ 
89.20 ขึ้นไปที่มี
ความสามารถ

 
 
ผู้เรียนร้อยละ 
93.43 มี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
ผู้เรียนร้อยละ 
88.88 มี
ความสามารถใน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
ผู้เรียนร้อยละ 
100 มี
ความสามารถใน
การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
ผู้เรียนร้อยละ 
93.9 มี
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 

  



 
1/1.1-2(2.4) 
 
 
 
 
 
1/1.1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/1.1-5(4.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/1.1-5(5.1) 
 
 
 
 
 

ในการแก้ปัญหา 
ผู้เรียนร้อยละ 
97.5.0 ขึ้นไปที่
มีความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
ผู้เรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไป มี
ความก้าวหน้า
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
ด้านผลการ
ประเมินการ
อ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
ค่าร้อยละ
เพ่ิมข้ึนกว่าปีที่
ผ่านมาร้อยละ 
4.4 
ผู้เรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไป ที่มี
ผลการประเมิน
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ระดับ 2ขึ้นไป 
ผู้เรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไป ที่มี

 
 
 
ผู้เรียนร้อยละ 
97.5 มี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 
ผู้เรียนร้อยละ 
100  มี
ความก้าวหน้า
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา ด้าน
ผลการประเมิน
การอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ค่า
ร้อยละเพ่ิมข้ึน
กว่าปีที่ผ่านมา
ร้อยละ12 
ผู้เรียนร้อยละ 
100 มีผลการ
ประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ระดับ 2
ขึ้นไป 
ผู้เรียนร้อยละ 
100 มีผลการ

 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 



 
1/1.1-5(5.2) 
 
 
 
 
 
 
1/1.1-5(5.3) 
 
 
 
 
 
 
 
1/1.1-6(6.1) 
 
 
 
 
 
 
 
1/1.1-6(6.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน
การอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และ
เขียนระดับ 2
ขึ้นไป 
ผู้เรียนร้อยละ 
94.52 ขึ้นไป
สามารถวาง
แผนการท างาน 
และด าเนินงาน
จนส าเร็จ 
 
ผู้เรียนร้อยละ 
94.52  ขึ้นไปที่
มีความสามารถ
ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
ผู้เรียนร้อยละ 
94.52  ขึ้นไปที่
มีความสามารถ
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

ประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และ
เขียนระดับ 2ขึ้น
ไป 
 
 
ผู้เรียนร้อยละ 
95.75 ขึ้นไป
สามารถวาง
แผนการท างาน 
และด าเนินงาน
จนส าเร็จ 
 
ผู้เรียนร้อยละ 
95.75  ขึ้นไปที่มี
ความสามารถ
ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
ผู้เรียนร้อยละ 
95.75  ขึ้นไปที่มี
ความสามารถ
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 



 
 
1/1.1-6(6.3) 

 
√ 

นโยบายของต้นสังกัด 
15 จุดเน้นของ สพม.34 
จุดเน้นที่ 2-2.2. 
 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
เชียงใหม่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 กล
ยุทธ์ที่ 3.3 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 กล
ยุทธ์ที่ 3.3 

 
ผู้เรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไปมี
ทักษะการคิด 
 
 
1. ผู้เรียนร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 
2. ผู้เรียนร้อย
ละ 80 ขึ้นไป มี
สมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีทักษะการคิด 
 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 
85 สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 
85 ขึ้นไป มี
สมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
 

√ 
 
 
 

√ 

 
 
 
 

√ 

  

**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
      การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบปกติ (แบบ ON Site)  อาจจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้สูงขึ้น 
............................................................................................... ...............................................................................  
 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
      (...............................................) 



 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... .......................................................................................................  
 

      ลงชื่อ............................................................ 
    (............................................... ) 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่ม......................................................................    
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................... .........................................................................................................  
 

      ลงชื่อ............................................................ 
    (............................................... ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ผง. 03/2564 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา  

กลุ่ม/กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
          ชื่อกิจกรรมย่อย กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ด้วยรูปแบบ Flipped 
Classroom  &Active Learning 

2. วิธีด าเนินงาน (ตารมวงจร PDCA) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรียมการและวางแผน (Plan) 
    - ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
    - ส ารวจรายการวัสดุที่จะซื้อเพ่ือจัดกิจกรรม 

15- 30 เม.ย. 64 นางอ้อยทิพย์ ทองดี 

2. ด าเนินการและปฏิบัติงานตามกิจกรรม (Do) 
- เสนออนุมัติกิจกรรม 
 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของ 
โรงเรียนพร้าววิทยาคม 
- ปฏิบัติตามข้ันตอนการด าเนินงานจัดกิจกรรรมการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์ด้วยรูปแบบ Flipped Classroom &Active 
Learning  

 
8-21 พ.ค.2564 
20-24 ต.ค.2564 
25 -30 ต.ค.2564 
 
1 มิ.ย.-30 ก.ย.2564 
1 พ.ย. 2564- 
28 ก.พ.2565 

นางอ้อยทิพย์ ทองดี 

3. ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม(Check) 
- รวบรวมข้อมูล/ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ 
เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม  

1-2 ต.ค. 2564 
1-2 มี.ค. 2565 
 

นางอ้อยทิพย์ ทองดี 



    - สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
    - วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม 

 

4. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม (Action) 
    - ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป   
    - จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   

1-2 ต.ค. 2564 
1-2 มี.ค. 2565 
 

นางอ้อยทิพย์ ทองดี 

 
 
 
3.ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3.1 รายงานการใช้งบประมาณ 
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 10,000 บาท 
- งบประมาณที่ใช้จริง 10,000 บาท 
- งบประมาณเหลือ  - บาท 
 
3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม 

รหัสมาตรฐาน เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้  

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 
 (ร้อยละ) 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1/1.1-2(2.1) 88.10 95.09 /   - บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
1/1.1-2(2.2)* 88.10 - - -    รายวิชาประวัติศาสตร์ 
1/1.1-2(2.3)* 100 - - -    (ส 21103  ส 21104) 
1/1.1-2(2.4)* 89.20 - - -  - SAR ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1/1.1-3 72.40 85.27 /   
1/1.1-4* 97.50 - - -  
1/1.1-5(5.1) 80.00  85.71 /   
1/1.1-5(5.2) 80.00  91.07 /   
1/1.1-5(5.3) 80.00  84.38 /   
1/1.1-6(6.1) 94.52   96.87 /   
1/1.1-6(6.2) 94.52   95.09 /   
1/1.1-6(6.3)* 94.52   - - -  

* ไม่สามารถวัดได้เนื่องจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ on-line 
 



4.ปัญหา/อุปสรรค 
   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนแบบ on-site ได้ตลอดทั้งปี  จึงขอปรับใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้
สอนแบบ on-line   
แทนวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอน on-site 
 
 
 
5.ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
  น าแนวทางการขอปรับใช้งบประมาณไปใช้ในปีต่อไปหากสถานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่
คลี่คลาย 
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
                                                              ลงชื่อ.............................................(ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม) 
                                                                        (นางอ้อยทิพย์ ทองดี) 
 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
                                                              
                                                           ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                        (นางสาวชมัยพร แซ่วี) 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
                                                              
                                                           ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                        (นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 

กลุ่ม/กลุ่มสาระ   สุขศึกษาและพลศึกษา  
โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ช่ือโครงการ       โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

    ชื่อกิจกรรม        กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 

2. ข้ันตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ข้ันเตรียมการ (Plan) 
วางแผนและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 

พ.ค. 2564 นางสาวประภาพร  ทองดี 

2.2 ข้ันด าเนินการ  (Do) 
จัดซื้อวัสดุเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

พ.ค. 2564 – ต.ค. 2564 
/พ.ย. 64 –ม.ค. 65 

นางสาวประภาพร  ทองดี 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
สรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอน  

มี.ค. 2565 นางสาวประภาพร  ทองดี 

2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน 

มี.ค. 2565–เม.ย. 2565 นางสาวประภาพร  ทองดี 

3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   50,000  บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง   50,000  บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ        -  บาท  
3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

รหัสมาตรฐาน เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จของ
กิจกรรม 
 (ร้อยละ) 

สรุปผลความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ร่องรอย/
เอกสาร/

หลักฐาน** บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผง. 03/2564 



มาตรฐานการศึกษา 
1/1.1-5(5.1), 
1/1.2-4(4.1), 
1/1.2-4(4.2), 
1/1.2-4(4.3), 
1/1.2-4(4.4), 
1/1.2-4(4.5), 
1/1.2-4(4.6) 

 
80 
100 
72 

99.05 
100 
100 
100 

 
85 
100 

82.00 
99.06 
100 
100 
100 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

  

สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

 ต้นสังกัด  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) บรรลุ ไม่บรรลุ  
นโยบายของต้นสังกัด/ 
นโยบายของโรงเรียน 

 
 

 
 

 
 

 
 

ใบรายการสั่งซื้อ/ รูปภาพ 



 
4. ปัญหา / อุปสรรค 

อุปกรณ์บางส่วนช ารุด และหมดอายุการใช้งาน ซึ่งบางชนิดไม่มีอุปกรณ์ส ารอง  
 

5. ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
อุปกรณ์กีฬาประเภทหลักควรจัดซื้อเพ่ิมเติมให้เพียงพอ เพื่อจะได้มีอุปกรณ์ใช้ในการส ารอง ที่ช ารุด

และหมดอายุการใช้งานแล้ว 
 
 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
                  (นางสาวประภาพร  ทองดี) 
 
 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

15 จุดเน้นของ สพม.34 
จุดเน้นที่ 3-3.1 
- นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
- นักเรียนมีวินัย ร่าเริง ยิ้ม
แย้ม แจ่มใส 
คุณลักษณะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
การสื่อสาร/ร่วมงานกับ
ผู้อื่น 
- ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารและร่วม 
งานกับผู้อื่นได้  

 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

80 

 
 

82.00 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

85 

 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 

 
 

 



      ลงชื่อ............................................................ 
                  (นางสาวประภาพร  ทองดี)  

 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่ม  
.............................................................................................. ................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................  
................................................................................. .............................................................................................  
 
 

      ลงชื่อ............................................................ 
    (......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผง.03/2564  

แบบสรุปโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ(ศิลปะ,ดนตรี,นาฏศิลป์) 

รายละเอียดกิจกรรมย่อย (แนบท้ายโครงการ-ท าทุกกิจกรรม) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านศิลปะ  (นางสาวพันธ์ทิพย์  ฟูญาติ ครูผู้สอน)   



ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม ระยะเวลา 

(*ระบุช่วงเวลา) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

    2. วิเคราะหส์ภาพปัญหา ความต้องการ 

    3. เขียนกิจกรรม เสนอ ขออนุมตัิ 
    4. ก าหนดขอบข่ายวิธีการด าเนนิงานและปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ที่ 1    1-16  พ.ค.64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 1    1 –20ต.ค. 64 (เทอม2) 
 

นางสาว
พันธ์ทิพย์   
ฟูญาต ิ

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
    1. การวางแผน 

       1.1 ประสานงานกับผูเ้กี่ยวข้อง 

       1.2 วางแผนการปฏิบัติงาน 

    2. การด าเนินงาน 

       2.1 ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงระบบเครือข่าย และ
คุณภาพอินเทอรเ์น็ตให้มีประสิทธิภาพสูงสดุ          
       2.2 ทดสอบการท างานให้ได้คณุภาพตามที่ก าหนด 
    3. การนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 

      คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 

สัปดาห์ที่ 2    18-31  พ.ค.64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 2      21-30พ.ย.64 (เทอม2) 
  
 
สัปดาห์ที่ 3     1-30  มิ.ย.64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 3     1 -15 ธ.ค.64 (เทอม2) 
  
 
สัปดาห์ที่ 4-17 1ก.ค.-31ส.ค.64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 4 -17     16 ธ.ค. 64 – 

                       28 ก.พ.65 (เทอม2) 

นางสาว
พันธ์ทิพย์   
ฟูญาต ิ

3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1.ประเมินผลการจดักิจกรรมตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

2.รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

สัปดาห์ที่ 19       1 ส.ค. 64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 19       1-7 มี.ค. 65 (เทอม2) 
 

นางสาว
พันธ์ทิพย์   
ฟูญาต ิ

4.ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการจดักิจกรรม 

2.วางแผนปรับปรุง/พัฒนาในการด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไป 

สัปดาห์ที่ 20      1-10 ก.ย..64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 20      8-31  มี.ค. 65 (เทอม2) 
 

นางสาว
พันธ์ทิพย์   
ฟูญาต ิ

 
 
การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ** วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 79 ขึ้นไปท่ีมผีล
การประเมินสมรรถนะส าคัญ 

ประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน/
ผลงานของ 
ผู้เรยีนที่เรียน 

วิชาศิลปะ 

ปีการศึกษา 2564 

แบบบันทึกการประเมิน
ภาระงาน/ 

ช้ินงาน/ผลงาน 

ของผู้เรียนที่เรียน 

วิชาศิลปะ ปีการศึกษา 
2564 

นางสาวพันธ์ทิพย์   
ฟูญาติ 

 2. ผู้เรยีนร้อยละ 79 ขึ้นไปท่ีมีผล
การประเมินคณุลักษณะที่พึง
ประสงค ์
3. ผู้เรยีนร้อยละ 100 ขึ้นไปสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์ กีฬา 
นันทนาการตามจินตนาการ 

 
รายงานการใช้งบประมาณ  



         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง 9,994 บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ 6 บาท  
 
รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนอง 
มาตรฐาน/ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) บรรลุ ไม่บรรลุ  
1/1.2-
4(4.6)   

100 100 / - - ภาพถ่าย 

 
ปัญหา / อุปสรรค 

-  
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
-  

  
ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                                         (นางสาวพันธ์ทิพย์  ฟูญาติ) 
                                             ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................  
  

      ลงชื่อ............................................................ 
    (นายนรินทร์  ทีหัวช้าง) 

 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................  
 



ลงชื่อ............................................................ 
(นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดกิจกรรมย่อย (แนบท้ายโครงการ-ท าทุกกิจกรรม) 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านดนตรีสากล  (นายณัฐพล  ธัญญพงษ์ ครูผู้สอน)   
ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม ระยะเวลา 
(*ระบุช่วงเวลา) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

    2. วิเคราะหส์ภาพปัญหา ความต้องการ 

สัปดาห์ที่ 1    1-16  พ.ค.64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 1    1 –20ต.ค. 64 (เทอม2) 
 

นายณัฐพล  
ธัญญพงษ์ 



ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม ระยะเวลา 
(*ระบุช่วงเวลา) 

ผู้รับผิดชอบ 

    3. เขียนกิจกรรม เสนอ ขออนุมตัิ 
    4. ก าหนดขอบข่ายวิธีการด าเนนิงานและปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
    1. การวางแผน 

       1.1 ประสานงานกับผูเ้กี่ยวข้อง 

       1.2 วางแผนการปฏิบัติงาน 

    2. การด าเนินงาน 

       2.1 ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงระบบเครือข่าย และ
คุณภาพอินเทอรเ์น็ตให้มีประสิทธิภาพสูงสดุ          
       2.2 ทดสอบการท างานให้ได้คณุภาพตามที่ก าหนด 
    3. การนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 

        คณะกรรมการนเิทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 

สัปดาห์ที่ 2    18-31  พ.ค.64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 2      21-30พ.ย.64 (เทอม2) 
  
 
สัปดาห์ที่ 3     1-30  มิ.ย.64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 3     1 -15 ธ.ค.64 (เทอม2) 
  
 
สัปดาห์ที่ 4-17 1ก.ค.-31ส.ค.64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 4 -17  16 ธ.ค. 64 – 

28 ก.พ.65 (เทอม2) 
 
 

นายณัฐพล  
ธัญญพงษ์ 

3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1.ประเมินผลการจดักิจกรรมตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

2.รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

สัปดาห์ที่ 19       1 ส.ค. 64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 19       1-7 มี.ค. 65 (เทอม2) 
 

นายณัฐพล  
ธัญญพงษ์ 

4.ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการจดักิจกรรม 

2.วางแผนปรับปรุง/พัฒนาในการด าเนินกิจกรรม 

สัปดาห์ที่ 20    1-10 ก.ย.64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 20    8-31  มี.ค. 65 (เทอม2) 

นายณัฐพล  
ธัญญพงษ์ 

การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ** วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 79 ขึ้นไปท่ีมผีล
การประเมินสมรรถนะส าคัญ 

ประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน/
ผลงานของ 
ผู้เรยีนที่เรียน 

วิชาศิลปะ 

ปีการศึกษา 2564 

แบบบันทึกการประเมิน
ภาระงาน/ 

ช้ินงาน/ผลงาน 

ของผู้เรียนที่เรียน 

วิชาศิลปะ ปีการศึกษา 
2564 

นายณัฐพล  ธัญญพงษ์ 
 

2. ผู้เรยีนร้อยละ 79 ขึ้นไปท่ีมีผล
การประเมินคณุลักษณะที่พึง
ประสงค ์
3. ผู้เรยีนร้อยละ 100 ขึ้นไปสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์ กีฬา 
นันทนาการตามจินตนาการ 
รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง 9,320 บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ 680 บาท  
 
รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   



สนอง 
มาตรฐาน/ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) บรรลุ ไม่บรรลุ  
1/1.2-
4(4.6)   

100 100 / - - ภาพถ่าย 

 
ปัญหา / อุปสรรค 

-  
ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 

-  
 

  ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                           (นายณัฐพล  ธัญญพงษ์) 
                                           ต าแหน่งครูช านาญการ 
 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ................................................... 
  

      ลงชื่อ............................................................ 
    (นายนรินทร์  ทีหัวช้าง) 
 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 

 
 
 

รายละเอียดกิจกรรมย่อย (แนบท้ายโครงการ-ท าทุกกิจกรรม) 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านดนตรีสากล  (ครูนรินทร์  ทีหัวช้าง ครูผู้สอน)   
ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม ระยะเวลา 
(*ระบุช่วงเวลา) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ (Plan) สัปดาห์ที่ 1    1-16  พ.ค.64 (เทอม1) นายนรินทร์  



    1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

    2. วิเคราะหส์ภาพปัญหา ความต้องการ 

    3. เขียนกิจกรรม เสนอ ขออนุมตัิ 
    4. ก าหนดขอบข่ายวิธีการด าเนนิงานและปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ที่ 1    1 –20ต.ค. 64 (เทอม2) 
 

 ทีหัวช้าง 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
    1. การวางแผน 

       1.1 ประสานงานกับผูเ้กี่ยวข้อง 

       1.2 วางแผนการปฏิบัติงาน 

    2. การด าเนินงาน 

       2.1 ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงระบบเครือข่าย และ
คุณภาพอินเทอรเ์น็ตให้มีประสิทธิภาพสูงสดุ          
       2.2 ทดสอบการท างานให้ได้คณุภาพตามที่ก าหนด 
    3. การนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 

        คณะกรรมการนเิทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 

สัปดาห์ที่ 2    18-31  พ.ค.64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 2      21-30พ.ย.64 (เทอม2) 
  
 
สัปดาห์ที่ 3     1-30  มิ.ย.64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 3     1 -15 ธ.ค.64 (เทอม2) 
  
 
สัปดาห์ที่ 4-17 1ก.ค.-31ส.ค.64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 4 -17     16 ธ.ค. 64 – 

28 ก.พ.65 (เทอม2) 
 

นายนรินทร์  
 ทีหัวช้าง 

3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1.ประเมินผลการจดักิจกรรมตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

2.รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

สัปดาห์ที่ 19       1 ส.ค. 64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 19       1-7 มี.ค. 65 (เทอม2) 
 

นายนรินทร์  
ทีหัวช้าง 

4.ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการจดักิจกรรม 

2.วางแผนปรับปรุง/พัฒนาในการด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไป 

สัปดาห์ที่ 20       1-10 ก.ย.64 (เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 20      8-31  มี.ค. 65 (เทอม2) 
 

นายนรินทร์  
 ทีหัวช้าง 

 
 
 
 
 
การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ** วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 79 ขึ้นไปท่ีมผีล
การประเมินสมรรถนะส าคัญ 

ประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน/
ผลงานของ 
ผู้เรยีนที่เรียน 

แบบบันทึกการประเมิน
ภาระงาน/ 

ช้ินงาน/ผลงาน 

นายนรินทร์  ทีหัวช้าง 

 
2. ผู้เรยีนร้อยละ 79 ขึ้นไปท่ีมีผล



ตัวชี้วัดความส าเร็จ ** วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินคณุลักษณะที่พึง
ประสงค ์

วิชาศิลปะ 

ปีการศึกษา 2564 
ของผู้เรียนที่เรียน 

วิชาศิลปะ ปีการศึกษา 
2564 3. ผู้เรยีนร้อยละ 100 ขึ้นไปสร้าง

ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์ กีฬา 
นันทนาการตามจินตนาการ 
 
 

รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง 9,645 บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ 9,520 บาท  
 
รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนอง 
มาตรฐาน/ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) บรรลุ ไม่บรรลุ  
1/1.2-
4(4.6)   

100 100 / - - ภาพถ่าย 

 
 
ปัญหา / อุปสรรค 

- การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การจัดซื้อเพ่ือสอนออนไลน์ 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ไมท่ันต่อการเรียนการสอน 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                              (นายนรินทร์   ทีหัวช้าง) 
                                              ต าแหน่งครูช านาญการ 
 
 
 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ...................................................  



      ลงชื่อ............................................................ 
    (นายนรินทร์  ทีหัวช้าง) 
 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ .................................................. 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดกิจกรรมย่อย (แนบท้ายโครงการ-ท าทุกกิจกรรม) 
กิจกรรมที่ 4 ชื่อ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านนาฏศิลป์  (นายยุทธพงษ์  จีโนสวัสดิ์ ครูผู้สอน)   
ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 



ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม ระยะเวลา 
(*ระบุช่วงเวลา) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

    2. วิเคราะหส์ภาพปัญหา ความต้องการ 

    3. เขียนกิจกรรม เสนอ ขออนุมตัิ 
    4. ก าหนดขอบข่ายวิธีการด าเนนิงานและปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ที่ 1    1-16  พ.ค.64 (เทอม
1) 
สัปดาห์ที่ 1    1 –20ต.ค. 64 (เทอม
2) 
 

นายยุทธพงษ์  
 จีโนสวัสดิ ์

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
    1. การวางแผน 

       1.1 ประสานงานกับผูเ้กี่ยวข้อง 

       1.2 วางแผนการปฏิบัติงาน 

    2. การด าเนินงาน 

       2.1 ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงระบบเครือข่าย และ
คุณภาพอินเทอรเ์น็ตให้มีประสิทธิภาพสูงสดุ          
       2.2 ทดสอบการท างานให้ได้คณุภาพตามที่ก าหนด 
    3. การนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 

      คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 

สัปดาห์ที่ 2   18-31  พ.ค.64 (เทอม
1) 
สัปดาห์ที่ 2     21-30พ.ย.64 (เทอม
2) 
  
 
สัปดาห์ที่ 3     1-30  มิ.ย.64 (เทอม
1) 
สัปดาห์ที่ 3     1 -15 ธ.ค.64 (เทอม
2) 
  
 
สัปดาห์ที่ 4-17 1ก.ค.-31ส.ค.64 
(เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 4 -17     16 ธ.ค. 64 – 

 28 ก.พ.65 (เทอม2) 

นายยุทธพงษ์  
 จีโนสวัสดิ ์

3 ขั้นประเมินผล (Check) 
1.ประเมินผลการจดักิจกรรมตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

2.รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

สัปดาห์ที่ 19       1 ส.ค. 64 (เทอม
1) 
สัปดาห์ที่ 19         1-7 มี.ค. 65 
(เทอม2) 
 

นายยุทธพงษ์  
 จีโนสวัสดิ ์

 
 
4.ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการจดักิจกรรม 

2.วางแผนปรับปรุง/พัฒนาในการด าเนินกิจกรรม 

 
สัปดาห์ที่ 20       1-10 ก.ย..64 
(เทอม1) 
สัปดาห์ที่ 20      8-31  มี.ค. 65 
(เทอม2) 

 
 
นายยุทธพงษ์  
 จีโนสวัสดิ ์

 
 
 
 
 
 
การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ** วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 79 ขึ้นไปท่ีมผีล ประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน/ แบบบันทึกการประเมิน นายยุทธพงษ์  



ตัวชี้วัดความส าเร็จ ** วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินสมรรถนะส าคัญ ผลงานของ 
ผู้เรยีนที่เรียน 

วิชาศิลปะ 

ปีการศึกษา 2564 

ภาระงาน/ 

ช้ินงาน/ผลงาน 

ของผู้เรียนที่เรียน 

วิชาศิลปะ ปีการศึกษา 
2564 

 จีโนสวัสดิ ์
2. ผู้เรยีนร้อยละ 79 ขึ้นไปท่ีมีผล
การประเมินคณุลักษณะที่พึง
ประสงค ์
3. ผู้เรยีนร้อยละ 100 ขึ้นไปสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์ กีฬา 
นันทนาการตามจินตนาการ 
 

รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 10,000บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง 10,700 บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ -700 บาท  
 
รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   

สนอง 
มาตรฐาน/ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) บรรลุ ไม่บรรลุ  
1/1.2-
4(4.6)   

100 100 / - - ภาพถ่าย 

 
ปัญหา / อุปสรรค 

-  
ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 

-  
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                         (นายยุทธพงษ์  จีโนสวัสดิ์) 
                                            ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ 



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

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

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

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

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

      ลงชื่อ............................................................ 
    (นายนรินทร์  ทีหัวช้าง) 
 
 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ .............. 
.................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................... .......................... 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(นางสาวสายฝน  วรรณกูล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


