
แบบรายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ.2564 โรงเรียน  บานหวยไคร  ตำบลหวยไคร  อำเภอแมสาย 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค

โครงการ 
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ตัวช้ีวัด งบประมาณตั้ง

ไว 
ใชจริง ผลการประเมิน 

1. กิจกรรม
สงเสริม
ความสามารถ
ทางดาน
ภาษาอังกฤษ 

1. เพ่ือใหนักเรียน
ไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมความเปนเลิศ
ในกลุมสาระการ
เรียนรูตาง ๆ สามารถ
นำความเปนเลิศทาง
วิชาการไปแขงขัน
ทักษะทางวิชาการได 
2. เพ่ือใหนักเรียนได
เขารวมกิจกรรม
สงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการทุกกลุม
สาระการเรยีนรู 

1. วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
(P) 
2. รับสมัครกลุมนักเรียนท่ี
สนใจ 
3. ดำเนินกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาความสามารถทาง
วิชาการนักเรียน   
4. เผยแพรภาพกิจกรรมและ
ผลงานนักเรียนผานสื่อออนไลน 
5. สรุปรายงานการจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนรอยละ 
100 ไดรับการพัฒนา
และสงเสริมความเปน
เลิศในกลุมสาระการ
เรียนรูตาง ๆ  
สามารถนำความเปน
เลิศทางวิชาการไป
แขงขันทักษะทาง
วิชาการได 
2. นักเรียนรอยละ 
100 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการทุก
กลุมสาระการเรียนรู 
3. นักเรียนรอยละ 
100 ไดเขารวม
กิจกรรมนิทรรศการ
แสดงความสามารถทาง
วิชาการ 

5,000 5,000 - นักเรียนโรงเรียนบานหวยไครไดรับ
การอบรมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและสามารถนำไปใชได
ในอนาคตและในชีวิตจริงและนำ
ความรูและประสบการณท่ีไดรับไปใช
ในการดำรงชีวิตและตอยอดสูการ
เรียนรูท่ีสูงข้ึนนักเรียนทุกคน 



ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค
โครงการ 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ตัวช้ีวัด งบประมาณตั้ง
ไว 

ใชจริง ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ  
 1. นักเรียนนำความรู
และประสบการณท่ี
ไดรับไปใชในการ
ดำรงชีวิตและตอยอดสู
การเรียนรูท่ีสูงข้ึน 
2. นักเรียนไดแสดงออก
ซ่ึงความสามารถทาง
วิชาการใหเปนท่ียอมรับ
ของคนท่ัวไป 

2. กิจกรรม 
“เปดบาน
วิชาการ สูลาน
ชีวิต” 

1. เพ่ือใหนักเรียน
ไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมความเปนเลิศ
ในกลุมสาระการ
เรียนรูตาง ๆ สามารถ
นำความเปนเลิศทาง
วิชาการไปแขงขัน
ทักษะทางวิชาการได 
2. เพ่ือใหนักเรียนได
เขารวมกิจกรรม
สงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการทุกกลุม
สาระการเรยีนรู 

1. วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
(P) 
2. ดำเนินกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาความสามารถทาง
วิชาการนักเรียน   
3. เผยแพรภาพกิจกรรมและ
ผลงานนักเรียนผานสื่อออนไลน 
4. สรุปรายงานการจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนรอยละ 
100 ไดรับการพัฒนา
และสงเสริมความเปน
เลิศในกลุมสาระการ
เรียนรูตาง ๆ  
สามารถนำความเปน
เลิศทางวิชาการไป
แขงขันทักษะทาง
วิชาการได 
2. นักเรียนรอยละ 
100 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมความ

40,000 40,000 - นักเรียนโรงเรียนบานหวยไครไดรับ
การอบรมและพัฒนาทักษะและ
สามารถนำไปใชไดในอนาคตและใน
ชีวิตจริงและนำความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับไปใชในการ
ดำรงชีวิตและตอยอดสูการเรียนรูท่ี
สูงข้ึนนักเรียนทุกคน นักเรียนรอยละ 
100 ไดเขารวมกิจกรรมนิทรรศการ
แสดงความสามารถทางวิชาการและ
นักเรียนนำความรูและประสบการณ
ท่ีไดรับไปใชในการดำรงชีวิตและตอ
ยอดสูการเรียนรูท่ีสูงข้ึน 



ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค
โครงการ 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ตัวช้ีวัด งบประมาณตั้ง
ไว 

ใชจริง ผลการประเมิน 

เปนเลิศทางวิชาการทุก
กลุมสาระการเรียนรู 
3. นักเรียนรอยละ 
100 ไดเขารวม
กิจกรรมนิทรรศการ
แสดงความสามารถทาง
วิชาการ 
 เชิงคุณภาพ  
 1. นักเรียนนำความรู
และประสบการณท่ี
ไดรับไปใชในการ
ดำรงชีวิตและตอยอดสู
การเรียนรูท่ีสูงข้ึน 
2. นักเรียนไดแสดงออก
ซ่ึงความสามารถทาง
วิชาการใหเปนท่ียอมรับ
ของคนท่ัวไป 

3. โครงการ 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1 เพ่ือดำเนินการ
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

1. กิจกรรมประกันคุณภาพ
ภายใน 
2. กิจกรรมพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ 
3. ทองโลกกวางทาง การศึกษา
นักเรียน ระดบัประถมศึกษาป 

เชิงปริมาณ 
 1. ครูรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประกัน
คุณภาพภายในอยาง
เปนระบบ  
 2. ครูทุกคนทราบ

354,620 349,620 - ครูรอยละ 100 มีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพภายในอยางเปน
ระบบและทราบจุดเดน จุดท่ีควร
ปรับปรุงและแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนโดยการระดมความคิด 
- คณะครูโรงเรียนบานหวยไครไดจัด



ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค
โครงการ 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ตัวช้ีวัด งบประมาณตั้ง
ไว 

ใชจริง ผลการประเมิน 

การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
3 เพ่ือรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาใหผูมีสวน
ไดสวนเสียไดรับรู 

ท่ี 1 – 3 
4. ทองโลกกวางทาง การศึกษา
นักเรียน ระดบัประถมศึกษาป 
ท่ี 4 – 6 
5. ทองโลกกวางทาง การศึกษา
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาป ท่ี 
1 – 2 
6. พัฒนาการเรียนรูเพ่ือตอ
ยอดสูทักษะชีวิต 
7. พัฒนาการจัดการ เรียนรู
สำหรับนักเรียน 
8. กิจกรรมพัฒนา หลักสูตร
สถานศึกษา 

จุดเดน จุดท่ีควร
ปรับปรุงและแนว
ทางการพัฒนาโรงเรียน
โดยการระดมความคิด
จากครูทุกคนใน
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนสามารถ
ยกระดับการเรียนรูของ
ตนเองใหดียิ่งข้ึน  
2. โรงเรียนจัดกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีเกิด
ประโยชนโดยตรงตอ
การพัฒนาคุณภาพ 
นักเรียน 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีเกิดประโยชนโดยตรงตอ
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพ่ือ
สามารถยกระดับการเรียนรูของ
นักเรียนไดดียิ่งข้ึน 

4. กิจกรรม 
“วัคซีนเข็ม
สุดทาย” 

1. เพ่ือใหมี
กระบวนการดูแล 
ชวยเหลือ แกไข
ปญหาใหกับนักเรียน  
2 นักเรียนไดรับการ
ดูแล ชวยเหลือ แกไข
ปญหาและไดรับการ

1. วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
(P) 
2. ดำเนินกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาความสามารถทาง
วิชาการนักเรียน   
3. เผยแพรภาพกิจกรรมและ
ผลงานนักเรียนผานสื่อออนไลน 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนบาน

หวยไครทุกคนไดรับการ

ดูแล ชวยเหลืออยาง

ใกลชิดและท่ัวถึงจากครู

ท่ีปรึกษา/ครูประจำชั้น/

5,000 5,000 - นักเรียนโรงเรียนบานหวยไครไดรับ
การอบรมในเก่ียวเรื่องท่ีสามารถ
นำไปใชไดในอนาคตและในชีวิตจริง
และไดรับการดูแล ชวยเหลืออยาง
ใกลชิดและท่ัวถึงจากครูท่ีปรึกษา/ครู
ประจำชั้น/ครูฝายกิจการนักเรียนทุก
คน และมีการดำเนินชีวิตท่ีมี



ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค
โครงการ 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ตัวช้ีวัด งบประมาณตั้ง
ไว 

ใชจริง ผลการประเมิน 

พัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความตองการและ 
ศักยภาพของนักเรียน 

4. สรุปรายงานการจัดกิจกรรม ครูฝายกิจการนักเรียน 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีทักษะชีวิตท่ี
ด ี

เปาหมายมากยิ่งข้ึน 

5. โครงการสราง
จิตสำนึกของการ
เปนสมาชิกท่ีดี
ของสังคม
งบประมาณ
ดำเนินงานตาม
โครงการ วัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณฯ 
รัชกาลท่ี 10 

1 เพ่ือสรางจิตสำนึก
ของการเปนสมาชิกท่ี
ดีของสังคมใหกับ
นักเรียน 

1. วางแผนการดำเนินงาน 
2. ดำเนินกิจกรรม 
3. สรุปกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนมีความรู 
ความเขาใจ และปฏิบัติ
ตน 
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยเปน
ประมุขไดถูกตอง 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนทุกคนรวม
กิจกรรมการสงเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 
 

1,000 0 - ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช
หลักการของประชาธิปไตยตรงตาม
ความตองการของนักเรียนและ 
รวมมือกันในการรณรงค สงเสริม
ความรู ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
ไดอยางเหมาะสม 
- นักเรียนท่ีรวมแสดงความเปน
ประชาธิปไตยและเกิดการเรียนรู 
และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม รวมมือ 
กันในการรณรงค สงเสริมความรู
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
 



 


