
รายงานผลการด าเนินงาน

โรงเรียนเมืองหลงัสวน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสรุาษฎรธ์านี ชุมพร

ปีการศึกษา 2563



ค าน า

รายงานการด าเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา 2563 จดัท าขึน้เพื่อรวบรวมหลกัฐานเอกสาร

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการกบัการด าเนินงานของโครงการ รปูแบบการจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิใหก้ารด าเนินงานที่ส่งเสรมิการมสี่วน

รว่ม รายงานฉบบัน้ีไดร้วบรวมผลการด าเนินงาน การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของโครงการ การ

สรปุผลความส าเรจ็และความพงึพอใจของผูท้ีม่สี่วนรว่มในการด าเนินงาน ประมวลภาพการจดักจิกรรม และหลกัฐานที่

เกีย่วขอ้ง

ทัง้นี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการน าขอ้มลูส าหรบัการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีของโรงเรยีน

เมอืงหลงัสวน ประจ าปีการศกึษา 2564 เป็นขอ้มลูพืน้ฐานประกอบการต่างๆ ของผูบ้รหิารในการพฒันาคุณภาพการศกึษา

ของโรงเรยีนเมอืงหลงัสวน สามารถพฒันานกัเรยีน ครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้ี

มาตรฐานทางการศกึษา รวมทัง้เป็นขอ้มลูส าหรบับุคลากรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัการจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อยกระดบั

คุณภาพการศกึษาของนกัเรยีน สรา้งความเชื่อมัน่ต่อชุมชนต่อไป



ช่ือโครงการ     พฒันาประสิทธิภาพระบบบริหารงานวิชาการ

วตัถปุระสงค์

(พิจารณาความสอดคล้องกบัมาตรฐาน/ตวับ่งช้ี/หลกัการและ

เหตผุล)

1) เพื่อบรหิารงานวชิาการใหบ้รรลุตามหลกัสตูรแกนกลางและ

นโยบายระดบัต่าง ๆ

2) เพื่อซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่องพมิพส์ าหรบัพมิพ์

เอกสารรายงานผลทางการเรยีน

3) เพื่อบรกิารงานวชิาการของโรงเรยีนเมอืงหลงัสวน

แก่คณะคร ูนกัเรยีน และชุมชน

งบประมาณ

จ านวน 353,000 บาท

คงเหลือ

93,692 บาท

ผลการด าเนินงาน

1 บรหิารงานวชิาการใหบ้รรลุตามหลกัสตูรแกนกลางและ

นโยบายระดบัต่าง ๆ ได้

2 มเีครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่องพมิพส์ าหรบัพมิพ์

เอกสารรายงานผลทางการเรยีนได้

3 สามารถบรกิารงานวชิาการของโรงเรยีนเมอืงหลงัสวน

แก่คณะคร ูนกัเรยีน และชุมชนได้

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน



ช่ือโครงการ    พฒันางานงบประมาณและแผนงาน

วตัถปุระสงค์

1)  เพื่อสนบัสนุนและสง่เสรมิการบรหิารงานภายในโรงเรยีนใหเ้กดิ

ความคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพ

2)  เพื่อใหก้ารด าเนินงานเกีย่วกบังานการเงนิ การบญัช ีงานพสัดุงาน

แผนงาน และการระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา ปฏบิตัไิดถู้กต้องตาม

ระเบยีบของทางราชการและมคีวามคล่องตวั โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้

3)  เพื่อพฒันาบุคลากรผูร้บัผดิชอบในดา้นงานงบประมาณและ

แผนงานใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระบบที่

กระทรวงศกึษาธกิารก าหนดไว้

ผลการด าเนินงาน

1)  การบรหิารงานภายในโรงเรยีนใหเ้กดิความคล่องตวั

และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

2)  การด าเนินงานเกีย่วกบังานการเงนิ การบญัช ีงาน

พสัดุงานแผนงาน และการระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา 

ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งตามระเบยีบของทางราชการและมคีวาม

คล่องตวั โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

3)  พฒันาบุคลากรผูร้บัผดิชอบในดา้นงานงบประมาณและ

แผนงานใหส้ามารถปฏบิตังิานได้

อย่างถูกตอ้งตามระบบทีก่ระทรวงศกึษาธกิารก าหนดไว้

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน

งบประมาณ

จ านวน 44,080 บาท

คงเหลือ

5,598.8 บาท



ช่ือโครงการ     พฒันางานกลุ่มบริหารทัว่ไป

วตัถปุระสงค์

1. เพื่อเสรมิสรา้งบรรยากาศ  และจดัสภาพแวดลอ้มทีท่นัสมยัใหก้บั

โรงเรยีน  และเอือ้ต่อการจดัการเรยีนรู้

2. เพื่อปรบัปรุง  ซ่อมแซม  อาคารสถานทีใ่หม้คีวามพรอ้มส าหรบัการ

จดัการเรยีนรูท้ ัง้ภายใน  และภายนอกหอ้งเรยีน

3. เพื่อสง่เสรมิใหก้ารปฏบิตังิาน  และการจดัการเรยีนรูเ้ป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ งบประมาณ

จ านวน 282,334 บาท

คงเหลือ

-387,368.57 บาท

ผลการด าเนินงาน

- นกัเรยีนและบุคลากรทางการศกึษารอ้ยละ  80 มคีวามพงึ

พอใจในการาบรหิารจดัการของกลุ่มงานบรหิารทัว่ไป

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน



ช่ือโครงการ     พฒันาศกัยภาพบคุลากร

วตัถปุระสงค์

1 เพื่อใหข้า้ราชการคร ูบุคลากรทางการศกึษาและลกูจา้งของโรงเรยีน มี

ศกัยภาพ มขีวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน

2 เพื่อสง่เสรมิใหค้รไูดร้บัการเลื่อนวทิยฐานะทีส่งูขึน้ตามความสามารถ

3 เพื่อใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษาทีป่ฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี

ไดร้บัการยกย่องเชดิชเูกยีรต ิมคีวามมัน่คงและความกา้วหน้าในวชิาชพี ซึง่

จะสง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษาของ ผูเ้รยีนเป็นส าคญั

งบประมาณ

จ านวน 84,785 บาท

คงเหลือ

-159,360 บาท

ผลการด าเนินงาน

1.ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาไดร้บัการพฒันา

ตามศกัยภาพ และมขีวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน

2.ครแูละบุคลากรทางการศกึษาไดพ้ฒันาตนเองและผูเ้รยีน

ได้

3.บุคลากรทสีมพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั สรา้งความกลมเกลยีวใน

หมู่คณะ และเกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะปรบัปรุง พฒันางานของ

ตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน



ช่ือโครงการ     งานกิจการนักเรียน

วตัถปุระสงค์

1. เพื่อพฒันาการบรหิารงานกจิการนกัเรยีนใหม้ี

ประสทิธภิาพ

2. เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูแ้ละอยู่ในโรงเรยีนไดอ้ย่าง

มคีวามสขุ

3 เพื่อใหน้กัเรยีนมรีะเบยีบวนิยั คุณธรรมจรยิธรรมทีด่งีาม

และน าไปใชใ้นชวีติในการด ารงชวีติไดอ้ย่างเหมาะสม

4. เพื่อพฒันาระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหม้ี

มาตรฐานตามทีก่ าหนด

งบประมาณ

จ านวน 91,500 บาท

คงเหลือ

-7,011 บาท

ผลการด าเนินงาน

1. การบรหิารงานกจิการนกัเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมาก

ยิง่ขึน้

2. นกัเรยีนสามารถเรยีนรูแ้ละอยู่ในโรงเรยีนไดอ้ย่างมี

ความสขุ

3. ระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนใหม้มีาตรฐานตามที่

ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน



ช่ือโครงการ   พฒันาระบบงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

วตัถปุระสงค์

1. เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ทีห่ลากหลาย เกดิความรู ้ความช านาญ ทัง้วชิาการและวชิาชพีอย่างกวา้งขวางมากยิง่ขึน้

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนคน้พบความสนใจ ความถนดั และพฒันาความสามารถพเิศษเฉพาะตวัมองเหน็ชอ่งทางในการสรา้งงาน อาชพีในอนาคตได้

เหมาะสมกบัตนเอง

3. เพื่อใหผู้เ้รยีนเหน็คุณค่าขององคค์วามรูต่้าง ๆ สามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ไปใชใ้นการพฒันาตนเอง และประกอบสมัมาอาชพี

4. เพื่อใหผู้เ้รยีนพฒันาบุคลกิภาพ เจตคต ิค่านิยมในการด าเนินชวีติ และเสรมิสรา้งศลีธรรมจรยิธรรม

5. เพื่อใหผู้เ้รยีนมจีติส านึกและท าประโยชน์เพือ่สงัคมและประเทศชาติ

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน



ช่ือโครงการ   พฒันาระบบงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ต่อ)

งบประมาณ

จ านวน 68,000 บาท

คงเหลือ

4,000 บาท

ผลการด าเนินงาน

1 ผูเ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ทีห่ลากหลาย เกดิความรู ้ความช านาญ ทัง้วชิาการและวชิาชพี

อย่างกวา้งขวางมากยิง่ขึน้

2 ผูเ้รยีนคน้พบความสนใจ ความถนดั และพฒันาความสามารถพเิศษเฉพาะตวั  มองเหน็

ช่องทางในการสรา้งงาน อาชพีในอนาคตไดเ้หมาะสมกบัตนเอง

3 ผูเ้รยีนเหน็คุณค่าขององคค์วามรูต่้าง ๆ สามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ไปใชใ้นการ

พฒันาตนเอง และประกอบสมัมาอาชพี

4 ผูเ้รยีนพฒันาบุคลกิภาพ เจตคต ิค่านิยมในการด าเนินชวีติ และเสรมิสรา้งศลีธรรมจรยิธรรม

5 ผูเ้รยีนมจีติส านึกและท าประโยชน์เพือ่สงัคมและประเทศชาติ

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน



ช่ือโครงการ     กิจกรรมวนัส าคญั

วตัถปุระสงค์

๑. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้ขา้ใจและเหน็ความส าคญัของวนัส าคญั

ต่างๆและขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถิน่และ

ประเทศชาติ

๒. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้หน็คุณค่าในตนเอง  มคีวามมัน่ใจ  กลา้

แสดงออกอย่างเหมาะสม

๓. นกัเรยีนปฏบิตัตินไดอ้ย่างเหมาะสมตามระเบยีบประเพณี

และวฒันธรรมทีด่ี

๔. นกัเรยีนปรบัสภาพของตนเองใหอ้ยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมี

ความสขุ

๕. นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมในวนัส าคญั

๖. นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมตามประเพณีส าคญัของทอ้งถิน่และ

ของชาตติามความเหมาะสม

๗.นกัเรยีนสามารถเผยแพร่ความรูด้ว้ยการจดัท าป้ายนิเทศ

เกีย่วกบัวนัส าคญัของประเทศและวนัส าคญัทางศาสนา 

ภาคภูมใิจ และร่วมกนัอนุรกัษ์ ขนมธรรมเนียมประเพณีไทย

งบประมาณ

จ านวน 29,500 บาท

คงเหลือ

22,035 บาท

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรยีนโรงเรยีนเมอืงหลงัสวนไมต่ ่าวา่รอ้ยละ 90 มี

ความรู ้ ความเขา้ใจ เหน็คุณค่า อนุรกัษ์ขนมธรรมเนียม

ประเพณีวฒันธรรม เกีย่วกบัวนัส าคญัต่างๆ 

2. นกัเรยีนโรงเรยีนเมอืงหลงัสวนไมต่ ่าวา่รอ้ยละ 90

สามารถน าทกัษะกระบวนในการท ากจิกรรมไปปรบัใชใ้น

ชวีติประจ าวนัได้

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน



ช่ือโครงการ     พฒันาระบบงานบริการแนะแนว

วตัถปุระสงค์

1. เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บันกัเรยีนทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืใหไ้ดร้บั

ค าปรกึษาทีถู่กตอ้งเหมาะสม จากครแูนะแนวหรอืเพื่อนอาสาสมคัรทีผ่่าน

การอบรม “เพื่อนทีป่รกึษา”

2. เพื่อใหน้กัเรยีนทีใ่ชบ้รกิาร ไดร้บัประสบการณ์ เพิม่พนูทกัษะจากการฝึก

แกปั้ญหาพฒันา EQ     ทัง้ดว้ยตนเอง และจากกลุ่มเพื่อนวยัเดยีวกนั

3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ โดยเขา้ร่วม

กจิกรรมทีส่รา้งสรรคแ์ละเสรมิสรา้งคุณลกัษณะเก่ง ด ีมสีขุให้กบัตนเอง

4. เพื่อมสีถานทีท่ีเ่หมาะสมในการท ากจิกรรมทีส่นใจร่วมกนั รวมทัง้

กจิกรรมทีจ่ะเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างเพื่อนนกัเรยีนในโรงเรยีน 

5.  เพื่อเป็นสถานทีใ่นการประเมนิพฤตกิรรมนกัเรยีนจากการใชเ้ครื่องมอื

ทางจติวทิยาต่างๆ เช่น    การสงัเกต หรอืการสมัภาษณ์ แบบประเมนิทาง

จติวทิยา ฯลฯ

6. เพื่อพฒันาบรกิาร 5 ดา้นของงานแนะแนวใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

งบประมาณ

จ านวน 22,500 บาท

คงเหลือ

22,500 บาท

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน



ช่ือโครงการ     พฒันาระบบงานบริการแนะแนว(ต่อ)

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรยีนทีต่อ้งการความช่วยเหลอืไดร้บัความสะดวกและไดร้บัค าปรกึษาทีถู่กตอ้งเหมาะสม จากครแูนะแนวหรอืเพื่อนอาสาสมคัรที่

ผ่านการอบรม “เพื่อนทีป่รกึษา”

2. นกัเรยีนทีใ่ชบ้รกิาร ไดร้บัประสบการณ์ เพิม่พนูทกัษะจากการฝึกแกปั้ญหาพฒันา EQ ทัง้ดว้ยตนเอง และจากกลุ่มเพื่อนวยั

เดยีวกนั

3. นกัเรยีนไดม้โีอกาสใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ โดยเขา้ร่วมกจิกรรมทีส่รา้งสรรคแ์ละเสรมิสรา้งความสขุใหก้บัตนเอง ฯลฯ 

4. มสีถานทีท่ีเ่หมาะสมในการท ากจิกรรมทีส่นใจร่วมกนั รวมทัง้กจิกรรมทีจ่ะเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างเพือ่นนกัเรยีนใน

โรงเรยีน 

5. มสีถานทีใ่นการประเมนิพฤตกิรรมนกัเรยีนจากการใชเ้ครื่องมอืทางจติวทิยาต่างๆ เช่น   การสงัเกต หรอืการสมัภาษณ์ ฯลฯ

6. บรกิารทัง้ 5 ดา้นของงานแนะแนวมกีารพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน



ช่ือโครงการ     พฒันาการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคณุภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วตัถปุระสงค์

1.    เพื่อพฒันาศกัยภาพและเสรมิสรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรู้วชิา

คณิตศาสตร์

2. เพื่อทบทวนความรูเ้ดมิและเพิม่เตมิความรูใ้หมใ่หช้ดัเจนมากขึน้

3.    เพื่อพฒันาศกัยภาพทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนกลุ่มทีส่นใจใหส้งูขึน้

งบประมาณ

จ านวน 22,900 บาท

คงเหลือ

-631  บาท

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรส์งูขึน้

3. นกัเรยีนน าความรูท้ีไ่ดไ้ปพฒันาความคดิและใชเ้ป็น

พืน้ฐานการศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน



ช่ือโครงการ การพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีมีคณุภาพ

วตัถปุระสงค์

1. สง่เสรมิศกัยภาพผูเ้รยีนทีม่คีวามหลากหลาย

2. สง่เสรมิผูเ้รยีนใหร้่วมกจิกรรมนอกหอ้งเรยีนทัง้ภายในและภายนอก

โรงเรยีน

3. ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีสีือ่ทศันูปกรณ์

ทีม่ปีระสทิธภิาพในจดัการเรยีนรู้

งบประมาณ

จ านวน 54,000 บาท

คงเหลือ

4,880 บาท

ผลการด าเนินงาน

1 นกัเรยีนมคีวามเป็นเลศิทางวชิาการตามความแตกต่าง

ของแต่ละบุคคล

2 นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการร่วมกจิกรรมของกลุ่มสาระ

ฯ ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน

3 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 มี

ผลการการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-

NET)  สงูขึน้รอ้ยละ 3

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน



ช่ือโครงการ   โครงการพฒันาคณุภาพผูเ้รียนกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย

วตัถปุระสงค์

1. เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีนรายวชิาภาษาไทยใหส้งูขึน้

2. เพื่อสง่เสรมิและพฒันาครใูหม้คีวามรูค้วามสามารถในการพฒันา

ตนเองดา้นการจดัการเรยีนการสอนสูเ่ป้าหมายในการสอนและพฒันา

ผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะภาษาไทยเป็นมาตรฐานเดยีวกนั

3. เพื่อพฒันาผูเ้รยีนทีบ่กพร่องทางการเรยีนรูใ้หม้โีอกาสเรยีนรูไ้ดเ้ท่า

เทยีมกนั

ผลการด าเนินงาน

1.นกัเรยีนมนีิสยัรกัการอ่าน  รูจ้กัแสวงหาความรูแ้ละศกึษา

คน้ควา้เพิม่เตมิ

2 นกัเรยีนน าทกัษะทางภาษาไทยไปใชใ้นชวีติประจ าวนั

อย่างสรา้งสรรค์

3 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาไทยเพิม่ขึน้

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน

งบประมาณ

จ านวน 20,000 บาท

คงเหลือ

100 บาท



ช่ือโครงการ    พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วตัถปุระสงค์

1 เพื่อพฒันาการจดัการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้

2 เพื่อจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นภาษา ประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติประจ าวนัได้

3 เพื่อจดัซือ้ และจดัท าสือ่การสอนพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้น

ภาษา

4 เพื่อปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารทางภาษา จดัซือ้ ไวทบ์อรด์ โปเจค็เตอร์

ซึง่ครจูะไดน้ าสือ่การสอนแบบPOWER POINT, INTERNET มาช่วยใน

การสอนใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนรูแ้ละการศกึษายุค 4.0 เพื่อใหน้กัเรยีนมี

ความเป็นเลศิและทดัเทยีมกบัโรงเรยีนอื่นๆ

ผลการด าเนินงาน

1 นกัเรยีนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากขึน้

2 นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูด้า้นภาษา ประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติประจ าวนัได้

3 นกัเรยีนมสีือ่การการเรยีนเพื่อพฒันาใหเ้กดิการเรยีนรู้

ดา้นภาษา

4 นกัเรยีนมแีหล่งการเรยีนรูแ้ละศกึษาคน้ควา้

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน

งบประมาณ

จ านวน 45,000 บาท

คงเหลือ

22,285 บาท



ช่ือโครงการ     ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

วตัถปุระสงค์

1 เพื่อสง่เสรมิสขุภาพกายและสขุภาพจติใหก้บันกัเรยีนและบุคลากรใน

โรงเรยีนมคีวามแขง็แรงสมบรูณ์

2 เพื่อใหค้ าปรกึษาแนะน าใน การดแูลสขุภาพกายและสขุภาพจติให้

เขม้แขง็อยู่เสมอ

3 เพื่อเตรยีมสือ่อุปกรณ์ใหพ้รอ้มและเหมาะสมกบัการจดัการเรยีนการสอน

ในชัน้เรยีน

4 สง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดค้น้พบตวัเองในดา้นกฬีาตลอดจนน ากฬีาไปสูท่าง

อาชพีของตนเอง

5 เพื่อพฒันากฬีาสูค่วามเป็นเลศิในระดบัทีส่งูขึน้

6 เพื่อเป็นการสง่เสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีนไดใ้ชส้ือ่และอุปกรณ์กฬีา

ทีม่าตรฐานและทนัสมยั

2. นกัเรยีนและบุคลากรภายในโรงเรยีนมสีขุภาพกายและ

สขุภาพจติทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์

3. นกัเรยีนไดแ้สดงออกทางดา้นทกัษะกฬีาทีต่นเองสนใจ

4. นกัเรยีนไดร้บัคดัเลอืกเป็นนกักฬีาตวัแทนจงัหวดัชมุพร

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน

งบประมาณ

จ านวน 90,000 บาท

คงเหลือ

-393,678 บาท



ช่ือโครงการ    ศิลปะ

วตัถปุระสงค์

1)เพื่อจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ งานดา้นศลิปะใชอ้ย่างพอเพยีงเหมาะสม

2)เพื่อใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทกัษะความสามารถดา้นทกัษะงานศลิปะ

3)เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามพรอ้มในการแขง่ขนัทกัษะดา้นทกัษะงาน

ศลิปะ

4)เพื่อเป็นการอนุรกัษ์สง่เสรมิสบืทอดศลิปวฒันธรรมดา้นทกัษะงาน

ศลิปะใหค้งอยู่คู่ชาตไิทยต่อไป

ผลการด าเนินงาน

1)  มวีสัดุอุปกรณ์ งานดา้นศลิปะใชอ้ย่างพอเพยีงเหมาะสม

2)  นกัเรยีนไดพ้ฒันาทกัษะความสามารถดา้นทกัษะงาน

ศลิปะ

3)  นกัเรยีนมคีวามพรอ้มในการแขง่ขนัทกัษะดา้นทกัษะ

งานศลิปะ

4)  มกีารอนุรกัษ์ สง่เสรมิ สบืทอด ศลิปวฒันธรรมดา้น

ทกัษะงานศลิปะ ใหค้งอยู่คู่ชาตไิทยต่อไป

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน

งบประมาณ

จ านวน 76,500 บาท

คงเหลือ

15,270 บาท



ช่ือโครงการ  พฒันาห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์

วตัถปุระสงค์

1 เพื่อปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรใ์หม้คีวามพรอ้มส าหรบัการ

กจิกรรมการเรยีนการสอน

2 เพื่อสง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันา ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานการใช้

คอมพวิเตอร์

3 เพื่อจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ทีม่คีวามทนัสมยั มี

ประสทิธภิาพและเพยีงพอต่อการใชง้านของนกัเรยีน

งบประมาณ

จ านวน 680,406 บาท

คงเหลือ

171,209 บาท

ผลการด าเนินงาน

1. หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรม์คีวามพรอ้มส าหรบัการ

เรยีนการสอน

2. นกัเรยีนไดร้บัการพฒันา ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานการใช้

คอมพวิเตอร์

3. เครื่องคอมพวิเตอรม์คีวามทนัสมยั มปีระสทิธภิาพและ

เพยีงพอต่อการพฒันาทกัษะของนกัเรยีน

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน



ช่ือโครงการ   โครงการกลุ่มสาระการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

วตัถปุระสงค์

1. เพื่อใหน้กัเรยีนตระหนกัและเหน็ความส าคญัทางศาสนา

2. เพื่อปลกูฝังใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนาและพระมหากษตัรยิด์ ารงไวซ้ึง่

ประเพณีทีด่งีาม รกัความเป็นไทย

3. เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถน าหลกัธรรมไปใชใ้นชวีติประจ าวนัมคีุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยม             

ทีพ่งึประสงค์

4. เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนโดยใชส้ือ่วสัดุทีต่รงตามมาตรฐานการเรยีนรู้

5. เพื่อจดัหอ้งและสถานทีส่นบัสนุนการเรยีนการสอนไดก้บัความตอ้งการของครแูละนกัเรยีน

6. เพื่อสนบัสนุนการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้

7. สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมสีขุภาพกายและจติทีด่ี

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน



ช่ือโครงการ   โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (ต่อ)

งบประมาณ

จ านวน 20,000 บาท

คงเหลือ

-2,005  บาท

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจและตระหนกัถงึความส าคญั

ของวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา

2. นกัเรยีนมมีารยาททีด่งีามตามแบบอย่างของชาวไทย มี

จติส านึกในการอนุรกัษ์ด ารงรกัษาศลิปวฒันธรรมประเพณ ี

จติส านึกในความเป็นไทยและอยู่ร่วมกนัในโรงเรยีน ชุมชน 

สงัคมไดอ้ย่างเป็นสขุ

3. นกัเรยีนสบืทอดสบืสานพระพุทธศาสนาและรกัษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดงีามของไทยและน าหลกัปฏบิตัิ

ของพระพุทธศาสนามาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอืใชใ้นการเรยีน

และการด าเนิน   

ชวีติประจ าวนัได้

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน



ช่ือโครงการ     โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วตัถปุระสงค์

1. เพื่อพฒันาทกัษะการปฏบิตังิานจรงิของผูเ้รยีนในดา้นงานช่าง งาน

เกษตร งานคหกรรม งานประดษิฐ ์งานหอ้งสมุดและงานบา้น

2. เพื่อจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากยิง่ขึน้ โดยมรีะดบัผลการเรยีนไม่น้อยกว่า 2 ทุกรายวชิา

งบประมาณ

จ านวน 54,000 บาท

คงเหลือ

-7,151.35  บาท

ผลการด าเนินงาน

1. ผูเ้รยีนมทีกัษะในการปฏบิตังิานจรงิดา้นงานช่าง งาน

เกษตร งานคหกรรม งานหอ้งสมุด และงานในกลุ่มสาระการ

งานอาชพี

2. การจดัการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงาน

อาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2563           โรงเรยีนเมอืงหลงัสวน


