ยน.ผ 001

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ที่ …………………………………… วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ด้วยกลุม่ บริหารวิชาการ ขอสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562
ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมที่เสนอไว้ในแผนปฏิบัติการ
จานวน
56 กิจกรรม
1.1 เงินอุดหนุน
1,591,980 บาท
1.2 เงินรายได้
2,193,100 บาท
1.3 เงินอื่น ๆ
1,391,820 บาท
1.4 เงินงบประมาณ
- บาท
รวมทั้งสิ้น
5,176,900 บาท
2. กิจกรรมทีด่ าเนินการเรียบร้อย
จานวน
55 กิจกรรม
2.1 เงินอุดหนุน
1,251,006.38 บาท
2.2 เงินรายได้
1,089,940 บาท
2.3 เงินอื่น ๆ
1,309,083.41 บาท
2.4 เงินงบประมาณ
- บาท
รวมทั้งสิน้
3,650,029.79 บาท
3. กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการจานวน
1 กิจกรรม

ตาราง 1 แสดงสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จาแนกตามหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ

ที่กาหนดในแผน
56

จานวนกิจกรรม
ดาเนินการเรียนร้อย
55

ไม่ได้ดาเนินการ
1

ตาราง 2 แสดงการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ จาแนกตามกลยุทธ์โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
กลยุทธ์โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
กลยุทธ์ 1 สนับสนุนการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเต็ม
ตามศักยภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตและสามารถดารงชีวิตอย่าง
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
กลยุทธ์ 3 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ 4 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
รวมทั้งสิ้น

ที่กาหนดในแผน
2

จานวนกิจกรรม
ดาเนินการเรียบร้อย
2

ไม่ได้ดาเนินการ
-
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30
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1

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้แก่
1. กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์
เนื่องจาก การสืบราคาจากท้องตลาด พบว่าไม่มีสินค้าตามความต้องการที่จะนามาใช้ในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม
งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
1. งานบริหารจัดการสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการมีวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการใช้งาน ร้อยละ 90
- สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการซ่อมแซม บารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ร้อยละ 85

งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนการสอน
- เอกสารจัดซื้อ – จัดจ้าง มีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
- การดาเนินการของกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
- การดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. กิจกรรมสืบสานมรดกภาษาและมหากวีไทย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 85 ของนักเรียน ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัน
สุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ 80 ของนักเรียน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาไทย การอ่าน
การเขียน การพูด การคิดวิเคราะห์ ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
3. งานบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอและมีคุณภาพต่อการใช้งาน ร้อยละ 85
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซ่อมแซม บารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ร้อยละ 85
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 80
- นักเรียนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบร้อยละ 80

2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ผู้เรียน ร้อยละ 15 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
- ผู้เรียนได้รับการสอนเสริมเพื่อให้มีทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85
3. งานบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอและมีคุณภาพต่อการใช้งาน
ร้อยละ 85
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซ่อมแซม บารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน ร้อยละ 85
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
- ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานความรู้ที่เข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเตรียม
ความพร้อมให้ผู้เรียนสู่วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์
- นักเรียนร้อยละ 75 เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น มีความรู้คู่คุณธรรม
2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
- ร้อยละ 70 ของนักเรียนได้ใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคนเองทั้งในและนอกห้องเรียน
- ร้อยละ 80 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
3. งานบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ร้อยละ 90
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถซ่อมแซมบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ร้อยละ 70

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. กิจกรรมวิถีพุทธ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ประกวดมารยาทไทย ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 92
- ตลาดนัดเมตตา ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 93
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ (ทาความดี) ร้อยละ 100
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดอบรมและสอบธรรมศึกษา ร้อยละ 100
2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงขึ้นเกินค่าเป้าหมาย
- ห้องจริยธรรมได้รับการพัฒนาดีขึ้น
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี
ร้อยละ 100
- นักเรียนได้รับความรู้จากระเบียงความรู้
ร้อยละ 100
- การวิจัยในชั้นเรียน
ร้อยละ 100
- บุคลากรได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 100
3. งานบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนการสอน
- เอกสารจัดซื้อ –จัดจ้าง มีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
- การดาเนินการของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
- การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
4. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ประกวดการตั้งพรรคการเมืองอยู่ในระดับดี ร้อยละ 90
- แข่งขันปราศรัยหาเสียงอยู่ในระดับดี ร้อยละ 95
- แข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยอยู่ในระดับดี ร้อยละ 95
- นิทรรศการทางวิชาการอยู่ในระดับดี ร้อยละ 95
- ปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในความพึงพอใจของระดับมาก ร้อยละ 95
5. กิจกรรมพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน ร้อยละ 100
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ 98

- นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้จากระเบียงความรู้
- ศูนย์ประชาคมอาเซียนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. งานบริหารจัดการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการใช้งาน ร้อยละ 86
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซ่อมแซ บารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ร้อยละ 86
2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 91 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีผลงานด้านกีฬาเพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
- ความพึงพอใจจากเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 85%
4. กิจกรรมสุขภาพกายดี ชีวีมีสุข
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายร้อยละ 85
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. งานบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอต่องานบริหารจัดการและให้บริการแก่ครู นักเรียน
ร้อยละ 87
- กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ ซ่อมแซม บารุง รักษา/ครุภัณฑ์ ที่ชารุด ให้ใช้งานได้ตามปกติ ร้อยละ 87
2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนร้อยละ 100 ที่เรียนวิชาเลือกศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู
- นักเรียนร้อยละ 50 สามารถแสดงผลงานด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ได้
- ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่เรียนศิลปะ มีทักษะด้านศิลปะเพิ่มมากขึ้น

- ผลงานด้านศิลปะได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
- ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่เรียนศิลปะให้บริการงานศิลปะทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
3. กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนร้อยละ 100 ที่เรียนวิชาเลือกศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู
- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถแสดงผลงานด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ได้
- ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่เรียนศิลปะ มีทักษะด้านศิลปะเพิ่มมากขึ้น
- ผลงานด้านศิลปะได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
- ร้อยละ 30 ของนักเรียนที่เรียนศิลปะให้บริการงานศิลปะทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทักษะอาชีพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 95 นักเรียนมีทักษะด้านการงานอาชีพฯ และผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน/ชุมชน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 90 นักเรียนมีทักษะด้านการงานอาชีพฯเพิ่มขึ้น
3. งานบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 90 มีวัสดุและครุภัณฑ์ เพียงพอ และมีคุณภาพต่อการใช้จัดการเรียนการสอน
4. กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 100 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในการเรียนรู้ ค้นคว้าการ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรม งานบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
- ร้อยละ 80 มีจานวนวัสดุ-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีจานวนเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- ผู้เรียน ร้อยละ 90 สามารถคิดแก้ปัญหาและสามารถทางานเป็นหมู่คณะ

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาต่างประเทศ
3. งานบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมี วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการและให้บริการแก่ครู
นักเรียน ร้อยละ 90
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสามารถซ่อมแซม บารุงรักษา / ครุภัณฑ์ที่ชารุดให้ใช้งานได้ตามปกติ
ร้อยละ 85
4. กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแบบเข้ม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศตามศักยภาพ
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้เรียนกับครูเจ้าของภาษา
5. กิจกรรม English camp
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ผู้เรียนที่เข้าค่ายภาษาอังกฤษร้อยละ 95 ได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
งานรับนักเรียน
1. กิจกรรมรับนักเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- จานวนนักเรียน ม.1 ได้ครบถ้วนทั้ง 3 เขตพื้นที่บริการ 100 %
- จานวนนักเรียน ม.4 ได้ครบตามเป้าหมาย
งานโสตทัศนศึกษา
1. งานบริหารจัดการงานโสตทัศนศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริหาร
- เอกสารจัดซื้อ – จัดจ้าง มีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
- การดาเนินการของกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
- การดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักเกณฑ์คิดเป็น 95%
งานแนะแนว
1. กิจกรรมแนะแนวพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนร้อยละ 95 ได้วางแผนการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้เมื่อมีปัญหา มีความฉลาดทางอารมณ์ และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
2. งานบริหารจัดการงานแนะแนว
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- งานแนะแนวมีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการใช้งานร้อยละ 85
งานโครงการพิเศษ
1. กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองตามนโยบายต้นสังกัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- งานโครงการพิเศษตามนโยบายดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 85
2. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ผู้เรียนมีศักยภาพ พร้อมนาความรู้ความสามารถไปแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกร้อยละ 85
งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
1. กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มประสบการณ์ชั้น ม.1 และ ม.4
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 94
- นักเรียนนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้ในการเรียน
2. งานบริหารจัดการงานวัดผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนการสอน
- เอกสารจัดซื้อ – จัดจ้าง มีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

- การดาเนินการของกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
- การดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
3. กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- การดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
- การดาเนินการของกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
- มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการ
งานทะเบียนและเทียบโอน
1. กิจกรรมจัดทาทะเบียนนักเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- มีข้อมูลประวัติและผลการเรียนของนักเรียนครบถ้วน
- สามารถออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้นักเรียนที่จบหลักสูตรได้ถูกต้องและทันเวลา
- ได้จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2. งานบริหารจัดการงานทะเบียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- มีวัสดุอุปกรณ์ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
- ดูแล รักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
งานห้องสมุด
1. กิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค 4.0
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาผู้เรียน
สู่ยุค 4.0
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความสาคัญและคุณค่าของ
การอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน
- สถิติการยืมหนังสือของนักเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้อ่านหนังสือตาราเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 เล่ม
- นักเรียนโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมที่ศึกษาค้นคว้าด้วยการอ่านการเรียนรู้มีผลการเรียนสูงขึ้น
ร้อยละ 85
- สามารถขยายผลประสานสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการอ่านการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน องค์กรภายใน องค์กร
เอกชน ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้ร้อยละ 80 ของแผนการพัฒนา
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

2. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสู่ยุค 4.0
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนร้อยละ 80 ได้ร่วมกิจกรรม และมีนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- พัฒนาห้องสมุดและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ 80 ของแผนการพัฒนา
- นักเรียน ร้อยละ 80 ที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. งานบริหารจัดการงานห้องสมุด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- บริหารจัดการงานห้องสมุดได้ร้อยละ 80 ของแผนการพัฒนา
- จัดซื้อหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุกกลุ่มสาระตามที่กาหนดร้อยละ 75
- ดูแลรักษา ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ได้ร้อยละ 90 ของวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่มีปัญหา
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดทารายงานผลการวิจัยประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
คนละ 1 เล่ม
2. กิจกรรมศึกษาความพึงพอใจของการบริหาร
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 85
- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดทารูปเล่มการศึกษาความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมได้สาเร็จคิดเป็นร้อยละ 85
- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสื่อในการค้นคว้าเพียงพอร้อยละ 85
3. กิจกรรมประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู 8 กลุ่มสาระ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนรับการประเมิน และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
1. งานบริหารจัดการงานพัฒนาสื่อฯ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนการสอน
- เอกสารจัดซื้อ – จัดจ้าง มีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
- การดาเนินการของกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
- การดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

2. กิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดทาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถเข้าร่วมการ
ประกวดสื่อ/นวัตกรรม อย่างน้อยกลุ่มสาระฯ ละ 3 คน
- ครูนาความรู้ที่ได้มาผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพ
งานนิเทศภายใน
1. กิจกรรมนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- บุคลากรครูมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดเป็น 95%
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1. งานบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์ใช้สาหรับการบริหารจัดการอย่างครบถ้วน
2. กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ตาราง 3 สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ที่
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1 งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
ดีเยี่ยม 90 %
2 งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
ดีเยี่ยม 92 %
เรียนการสอน
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ดีเยี่ยม 92 % - การจัดกิจกรรมการแสดงมีระยะเวลา
น้อยทาให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย
กว่าเป้าหมายที่คาดไว้
- จัดกิจกรรมการแข่งขันได้น้อยกว่าที่ได้
กาหนดไว้เนื่องจากมีกิจกรรมที่
หลากหลายแต่มีเวลาที่จากัด
- การดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้าง
ด้านเอกสารมีหลายขั้นตอน ต้องใช้เวลา
การดาเนินงานมาก

ที่
กิจกรรม
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5 กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

7

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

8
9

กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

10 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
11 งานรับนักเรียน

ผลการดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ดีเยี่ยม 90 %
ดีเยี่ยม 98.33 %
ดีเยี่ยม 91.2 % - ไม่ได้นิมนต์ครูพระมาสอนพระพุทธศาสนา
ในชั่วโมงเรียน
- ขาดสื่อโปรเจคเตอร์ในห้องจริยธรรม
- ไม่ได้เชิญวิทยากรให้ความรู้
- เครื่องโปรเจคเตอร์ ของศูนย์ประชาคม
อาเซียนเริ่มมีปัญหาทาให้การใช้งานไม่
ค่อยมีประสิทธิภาพ
- การซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ ทาไม่ได้
เนื่องจากมีราคาสูงกว่างบประมาณที่ทาง
โรงเรียนได้จัดสรรไว้ให้
ดีมาก 87.25 % - สถานที่ในการทดสอบวิ่งระยะไกลไม่ได้
มาตรฐาน
- ทาตามความเหมาะสม
ดี 72.33 %
ดีมาก 93.75% โรงเรียนมีกิจกรรมเยอะทาให้การจัดการ
เรียนการสอนการงานอาชีพฯ ซึ่งเป็นวิชา
สร้างทักษะ ใช้เวลาในการสอนนาน ทา
ให้การสอนไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร จัดการ
เรียนการสอนได้ยาก
ดีเยี่ยม 90 %
ดีเยี่ยม 90 %

12 งานโสตทัศนศึกษา

ดีเยี่ยม 92 %

13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 งานแนะแนว
15 งานโครงการพิเศษ

ดีเยี่ยม 95 %
ดีเยี่ยม 90 %
ดีเยี่ยม 100 %

ช่วงที่นักเรียนมาสมัครพร้อมๆกันทาให้
ระบบอินเตอร์เน็ตเกิดอาการหน่วงช้าเป็น
บางครั้ง
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
-

ที่
กิจกรรม
16 งานวัดผลและประเมินผลทางการ
ศึกษา

17 งานทะเบียนและเทียบโอน

18 งานห้องสมุด
19 งานวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
20 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้
21 งานนิเทศภายใน
22 งานประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ดีเยี่ยม 92 % - การเรียนปรับพืน้ ฐานควรจัดให้เรียนใน
ต้นเดือนพฤษภาคม ช่วงก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 1
- การจัดติวเพื่อการเรียนต่อ ควรเพิ่มเวลา
ให้มากขึ้นและให้ครูในโรงเรียนเป็นส่วน
หนึ่งของการติว
ดีเยี่ยม 92 % ควรหาบุคลากรที่มีความสามารถใน
การทาระบบงานทะเบียนและจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เอกสารใหม่เพื่อสะดวกใน
การพิมพ์เอกสารได้ครบถ้วนและทันเวลา
ดีมาก 83.33 %
ดีมาก 85 %
ดีเยี่ยม 96 %

-

ดีเยี่ยม 95 %
ดีมาก 80 %

-

สรุปผลการดาเนินงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90.33 % ระดับดีเยี่ยม
สรุปผลงานดีเด่นประจาปีงบประมาณ 2562
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
2. นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์
ภาษาไทย ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม และได้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ณ
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามหลักสูตร
4. มีการจัดกิจกรรมโครงการความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ การแข่งขัน A-Math ตอบปัญหาเกม 24
และคิดเลขเร็ว

5. สัปดาห์วิทยาศาสตร์
6. ค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
7. กิจกรรมวิถีพุทธ
8. กีฬาเทควันโดและฟุตซอลหญิง
9. นักเรียนมีทักษะด้านการงานอาชีพฯ และผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น สามารถนาไปประกอบอาชีพได้ และมีทักษะด้าน
การงานอาชีพฯ เพิ่มขึ้น สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
10. กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันตรุษจีน นักเรียนทั้งโรงเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและได้ร่วมทา
กิจกรรมอย่างมีความสุข
11. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และได้รับการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศอย่างเต็ม
ศักยภาพ
12. โรงเรียนรับนักเรียนครบทั้ง 3 เขตพื้นที่บริการ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึง
พอใจเกีย่ วกับการที่นักเรียนได้เข้าเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและใกล้บ้าน
13. ผู้เรียนได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพ
14. นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกโรงเรียน
15. กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มประสบการณ์ชั้น ม.1 และ ม.4
16. งานทะเบียนมีข้อมูลนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
17. กิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค 4.0
18. โรงเรียนมีรูปเล่มรวมบทคัดย่องานวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
19. กิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรม
20. งานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทา SAR ประจาปีการศึกษา 2562

ลงชื่อ ...................................................
(นายจิรัฐ รวิยะวงศ์)
หัวหน้างานนโยบายและแผน

ลงชื่อ ...................................................
(นายรื่น หมื่นโกตะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ที่ …………………………………… วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณ ขอสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2562 ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมที่เสนอไว้ในแผนปฏิบัติการ
จานวน
13 กิจกรรม
1.1 เงินอุดหนุน
216,000 บาท
1.2 เงินรายได้
- บาท
1.3 เงินอื่น ๆ
- บาท
1.4 เงินงบประมาณ
- บาท
รวมทั้งสิ้น
216,000 บาท
2. กิจกรรมทีด่ าเนินการเรียบร้อย
2.1 เงินอุดหนุน
2.2 เงินรายได้
2.3 เงินอื่น ๆ
2.4 เงินงบประมาณ

จานวน

รวมทั้งสิน้
3. กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการจานวน

12
78,235.80
78,235.80

กิจกรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1

กิจกรรม

ตาราง 1 แสดงสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จาแนกตามหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

ที่กาหนดในแผน
13

จานวนกิจกรรม
ดาเนินการเรียนร้อย
12

ไม่ได้ดาเนินการ
1

ตาราง 2 แสดงการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จาแนกตามกลยุทธ์โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
กลยุทธ์โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
กลยุทธ์ 1 สนับสนุนการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเต็ม
ตามศักยภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตและสามารถดารงชีวิตอย่าง
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
กลยุทธ์ 3 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ 4 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
รวมทั้งสิ้น

ที่กาหนดในแผน
-

จานวนกิจกรรม
ดาเนินการเรียบร้อย
-

ไม่ได้ดาเนินการ
-

1

1

-

-

-

-

12

11

1

13

12

1

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้แก่
กิจกรรมพัฒนาการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก กาลังอยู่ในขั้นตอนศึกษาระบบโปรแกรมให้
เหมาะสมกับงานโรงเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม
งานสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
1. กิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูทุกคนร่วมมือในการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน
2. การบริหารจัดการสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 85

2. งานบริหารจัดการสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
2. การบริหารจัดการสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 85
งานนโยบายและแผน
1. กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของครูได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2. ข้อมูลสารสนเทศได้รับการปรับปรุงตามแผน ร้อยละ 90
3. การจัดทา-จัดเก็บฐานข้อมูลตามโปรแกรมสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
2. กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามแผน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน ใช้งบประมาณและดาเนินการเป็นไปได้ครบถ้วนตามกาหนด
ในแผนปฏิบัติการประจาปี
2. ร้อยละ 90 ของผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน ประเมินผลการดาเนินงานได้ครบถ้วน อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
3. ร้อยละ 90 ของผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน สามารถรายงานผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษาได้
ครบถ้วนอย่างมีคุณภาพ
3. งานบริหารจัดการงานนโยบายและแผน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. งานนโยบายและแผนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการ ร้อยละ 85
2. งานนโยบายและแผนสามารถซ่อมแซม บารุงรักษา วัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ชารุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ร้อยละ 85
งานการเงิน
1. กิจกรรมบริหารทางการเงิน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ผู้ปกครองและนักเรียน ให้การสนับสนุนการชาระเงินระดมทรัพยากร
2. ร้อยละ 90 เบิกจ่ายเงินได้ตรงเวลา ถูกต้อง ทันเวลา
3. ร้อยละ 90 จัดทางบประมาณได้ทันที ทางานบรรลุวัตถุประสงค์
4. ร้อยละ 80 รับทราบนโยบายและดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. ได้รวดเร็ว

2. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองและสังคม
2. ร้อยละ 80 นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ในชีวิตจริง
งานบัญชี
งานจัดทาด้านบัญชี
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. การบริหารจัดการงานบัญชีดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 85
งานพัสดุและสินทรัพย์
งานบริหารจัดการงานพัสดุและสินทรัพย์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จัดซื้อวัสดุและดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิน 80 %
งานตรวจสอบภายใน
กิจกรรมตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. กลุ่มบริหาร 4 กลุ่มบริหารมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ร้อยละ 85
งานยานพาหนะ
กิจกรรมงานบริหารจัดการงานยานพาหนะ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ยานพาหนะทุกคันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. ร้อยละ 90 ผู้บริหารครูนักเรียนได้รับความสะดวกปลอดภัยพึงพอใจในการใช้รถ
3. ร้อยละ 90 ระบบการจอดรถภายในโรงเรียนเป็นโรงเรียนเป็นระเบียบและปลอดภัย
4. รถยนต์โรงเรียนมีประกันภัย
งานธนาคารโรงเรียน
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน 80%

ตาราง 3 สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ที่
กิจกรรม
1 งานสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
2 งานนโยบายและแผน
3 งานการเงิน

ผลการดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ดีเยี่ยม 100 %
ดีเยี่ยม 90 %
- ไม่ส่งงานตามเวลาที่กาหนด ทาให้งาน
ล่าช้า
ดีมาก 83.75% - จานวนคนในงานการเงินน้อย ไม่

4 งานบัญชี
5 งานพัสดุและสินทรัพย์
6 งานตรวจสอบภายใน

ดีเยี่ยม 100 %
ดีมาก 87 %
ดีเยี่ยม 90 %

7 งานยานพาหนะ

ดีเยี่ยม 90 %

เหมาะสมกับจานวนงาน และครูที่มา
รับผิดชอบงานการเงินมีหน้าที่สอน
จานวนหลายคาบ ขอบุคลากรเพิ่ม
- เสนอแนะให้ ควรให้กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เนื่องจากนักเรียนสามารถ
ขยายผลได้จริง ตรงตามวัตถุประสงค์
- บุคลากรไม่เพียงพอ
- เสียเวลาในการตามหลักฐานและ
เอกสารการรับเงิน เพราะผู้รับผิดชอบ
งานรวบรวมเอกสารมาส่งการเงินไม่
เรียบร้อย
-

8 งานธนาคารโรงเรียน

ดีมาก 80 %

-

สรุปผลการดาเนินงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90.09 % ระดับดีเยี่ยม
สรุปผลงานดีเด่นประจาปีงบประมาณ 2562
1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน
2. ทุกหน่วยงานสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562

3. การเก็บเงินระดมทรัพยากรเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากครู
นักเรียน และผู้ปกครอง
4. สามารถจัดซื้อและดูแลวัสดุครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้ใช้รถยนต์โรงเรียนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง สะดวก และปลอดภัย
6. นักเรียนโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน และมีวินัยด้านการเงิน
รู้จักการออมเงิน
7. การดาเนินงานตามกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์

ลงชื่อ ...................................................
(นายจิรัฐ รวิยะวงศ์)
หัวหน้างานนโยบายและแผน

ลงชื่อ ...................................................
(นายรื่น หมื่นโกตะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ที่ …………………………………… วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ขอสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562
ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมที่เสนอไว้ในแผนปฏิบัติการ
จานวน
17
กิจกรรม
1.1 เงินอุดหนุน
285,990 บาท
1.2 เงินรายได้
3,454,500 บาท
1.3 เงินอื่น ๆ
บาท
1.4 เงินงบประมาณ
บาท
รวมทั้งสิ้น
3,602,340 บาท
2. กิจกรรมทีด่ าเนินการเรียบร้อย
จานวน
17 กิจกรรม
2.1 เงินอุดหนุน
230,873 บาท
2.2 เงินรายได้
2,721,795.40 บาท
2.3 เงินอื่น ๆ
บาท
2.4 เงินงบประมาณ
บาท
รวมทั้งสิน้
2,952,668.40 บาท
3. กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการจานวน

-

กิจกรรม

ตาราง 1 แสดงสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จาแนกตามหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ที่กาหนดในแผน
17

จานวนกิจกรรม
ดาเนินการเรียนร้อย
17

ไม่ได้ดาเนินการ
-

ตาราง 2 แสดงการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จาแนกตามกลยุทธ์โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
กลยุทธ์โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
กลยุทธ์ 1 สนับสนุนการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเต็ม
ตามศักยภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตและสามารถดารงชีวิตอย่าง
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
กลยุทธ์ 3 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ 4 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
รวมทั้งสิ้น

ที่กาหนดในแผน

จานวนกิจกรรม
ดาเนินการเรียบร้อย

ไม่ได้ดาเนินการ

5

5

-

1

1

-

11

11

-

17

17

-

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้แก่

-ไม่ม-ี

ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม
งานสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
1. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีระบบสารสนเทศนักเรียน ร้อยละ 100
2. กิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 85 ของบุคลากร มีการนิเทศ กับกับ ติดตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ในกลุ่มบริหารบุคคล

3. งานบริหารจัดการสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ร้อยละ 85
2. กลุ่มบริหารงานบุคคลสามารถซ่อมแซมบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานร้อยละ 85
งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
1. งานบริหารจัดการงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูและบุคลากร ร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและจัด
2. การศึกษางานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งมี วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
และให้บริการแก่ครู ร้อยละ 90
2. กิจกรรมจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจานวนเพียงพอตามที่กาหนดร้อยละ 90
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนาสามารถพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
งานวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. งานบริหารจัดการงานวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. งานวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งานร้อยละ 90
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. กิจกรรมลูก ย.น. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักการป้องกันเอดส์ และไม่เสพสารเสพติด
งานคณะสี
1. กิจกรรมหล่อเทียนจานาพรรษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 90 อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีการถวายเทียนพรรษา

2. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีมนุษย์สัมพันธ์ และให้เกียรติผู้อื่น
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียน สามารถทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
งานระดับชั้น
1. กิจกรรมรวมใจลูก ย.น.
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
1. กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 85 เป็นผู้มีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันดีงาม
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีความกตัญญูเคารพบูชาครูที่ให้ความรู้และตระหนักถึงบุญคุณครู
3. นักเรียนร้อยละ 85 มีความคิดสร้างสรรค์คิดเป็นแก้ปัญหาเป็นมีจิตสานึกในความเป็นไทยรักชาติศาสน์
กษัตริย์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
4. นักเรียนร้อยละ 85 เป็นผู้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และมีค่านิยมที่ดีงามต่อสถาบันกษัตริย์ประเพณีทาง
ศาสนาและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
5. นักเรียนร้อยละ 85 รู้จักการเสียสละและบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
6. นักเรียนร้อยละ 85 มีความตระหนักในความมีวินัยและความสาคัญของตนเองในฐานะที่เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า
7. นักเรียนร้อยละ 85 มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
1. กิจกรรมส่งเสริมกิจการนักเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของเรียนที่เข้าอบรมได้นาความรู้ไปต่อยอดในการเรียนรู้
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมดเข้าใจการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโดยการใช้ แอปพลิเคชั่น
ไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. งานบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 90 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
2. กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 100 ของครูที่ปรึกษาได้มีส่วนร่วม ในการติดตามข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
งานเครือข่ายผู้ปกครอง
1. กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ปกครอง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
และพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา
2. ร้อยละ 90 โรงเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กร ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. งานบริหารจัดการงานเครือข่ายผู้ปกครอง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพอเพียง
ตาราง 3 สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ที่
กิจกรรม
1 งานสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
2 งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนด
ตาแหน่ง
3 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
4 งานวินัยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
5 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6 งานคณะสี

ผลการดาเนินงาน
ดีมาก 88%
ดีเยี่ยม 90%

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
-

ดีเยี่ยม 90%

-

ดีเยี่ยม 95 %

-

ดีเยี่ยม 90 %
ดีเยี่ยม 90 %

-

ที่
กิจกรรม
7 งานระดับชั้น

8 งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรม
9 งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
10 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

11 งานเครือข่ายผู้ปกครอง

ผลการดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ดีเยี่ยม 98 %
- การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมลูก
คนดีศรี ย.น. ควรมีกิจกรรมที่ปลูกฝังให้
เกิดความสามัคคีและรักในสถาบัน
- การประสานงานกับผู้ทาการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ดีเยี่ยม 90 %
เวลาจัดกิจกรรมน้อย บางกิจกรรมเช่น
กิจกรรมวันเด็กนักเรียนอยากให้มีการ
ขยายเวลาเพิ่มขึ้น
ดีเยี่ยม 90 %
ดีเยี่ยม 90 %
- การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน มีอุปสรรค
คือ การเดินทาง ระยะทาง และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้ปกครอง
นักเรียนหลายคนมีภาระงานที่ต้องทา
และกลับบ้านมืดค่า
- แนวทางในการแก้ไขปัญหา ครูที่
ปรึกษาสามารถ สืบประวัติและ
สอบถามประวัติเพิ่มเติมกับเพื่อน
นักเรียนและ สอบถามทางโทรศัพท์
ดีเยี่ยม 90 %
-

สรุปผลการดาเนินงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 91 % ระดับดีเยี่ยม
สรุปผลงานดีเด่นประจาปีงบประมาณ 2562
8. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมมีครูและบุคลากรทางการศึกษาครบตามอัตรากาลังที่กาหนด
9. กิจกรรมการอบรมสัมมนาตลอดปีการศึกษา 2561 – 2562 มีการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม
10. กิจกรรมไหว้ครูและประดับเข็มสาเภาเกียรติยศ มีการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาก
11. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2561 มีการประเมินคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ มาก
12. การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโดยการใช้ แอปพลิเคชั่น LINE ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
13. โรงเรียน มีการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ ...................................................
(นายจิรัฐ รวิยะวงศ์)
หัวหน้างานนโยบายและแผน

ลงชื่อ ...................................................
(นายรื่น หมื่นโกตะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ที่ …………………………………… วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ด้วยกลุ่มบริหารทั่วไป ขอสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมที่เสนอไว้ในแผนปฏิบัติการ
จานวน
19 กิจกรรม
1.1 เงินอุดหนุน
424,000 บาท
1.2 เงินรายได้
1,019,500 บาท
1.3 เงินอื่น ๆ
343,000 บาท
1.4 เงินงบประมาณ
บาท
รวมทั้งสิ้น
1,786,500 บาท
2. กิจกรรมทีด่ าเนินการเรียบร้อย
2.1 เงินอุดหนุน
2.2 เงินรายได้
2.3 เงินอื่น ๆ
2.4 เงินงบประมาณ

จานวน

รวมทั้งสิน้
3. กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการจานวน

19
341,220.63
998,005
160,000
1,499,225.63
-

กิจกรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
กิจกรรม

ตาราง 1 แสดงสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จาแนกตามหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป

ที่กาหนดในแผน
19

จานวนกิจกรรม
ดาเนินการเรียนร้อย
19

ไม่ได้ดาเนินการ
-

ตาราง 2 แสดงการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จาแนกตามกลยุทธ์โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
กลยุทธ์โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
กลยุทธ์ 1 สนับสนุนการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเต็ม
ตามศักยภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตและสามารถดารงชีวิตอย่าง
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
กลยุทธ์ 3 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ 4 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
รวมทั้งสิ้น

ที่กาหนดในแผน

จานวนกิจกรรม
ดาเนินการเรียบร้อย

ไม่ได้ดาเนินการ

19

19

-

19

19

-

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้แก่

- ไม่มี -

ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม
งานสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
1. งานบริหารจัดการสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
งานสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไปสามารถจัดทาเอกสาร และประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริหาร
ได้อย่างประสบความสาเร็จอย่างน้อย 85%

งานสานักงานผู้อานวยการ
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กาหนด ร้อยละ 100
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จ
3. ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
4. วัสดุสานักงานมีการจัดการเรียบร้อย ร้อยละ 90
2. งานบริหารจัดการสานักผู้อานวยการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สานักงานผู้อานวยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย ร้อยละ 95
2. ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรภายนอกและองค์กรภายในอย่างดียิ่ง ร้อยละ 100
งานสารบรรณ
1. งานบริหารจัดการงานสารบรรณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. บุคลากรร้อยละ 80 ลงเวลาปฏิบัติราชการและปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กาหนดไว้
2. การบริหารจัดการเอกสารงานสารบรรณและธุรการร้อยละ 80 มีประสิทธิภาพ
3. งานสารบรรณและธุรการมีวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับการใช้งานร้อยละ 85
4. งานสารบรรณและธุรการซ่อมแซม บารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ร้อยละ 80
งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน สามารถใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบริเวณโรงเรียนได้
ไม่น้อยกว่า 80%
2. ครูสามารถใช้ห้องไอทีซิตี้แบงค์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ อย่างมีคุณภาพ
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (DMC)
1. กิจกรรมจัดทาสารสนเทศสถานศึกษา (DMC)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ข้อมูล 100 % ได้ใช้ในการบริหารจัดการ
2. ข้อมูลสารสารสนเทศ ได้รับการเผยแพร่และให้บริการแก่หน่วยงานที่ขออย่างครบถ้วน
3. บุคลากร 100 % ได้ร่วมทางานเป็นทีม

2. งานบริหารจัดการงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (DMC)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 95 %
2. การดาเนินงานของงานบรรลุวัตถุประสงค์และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1. กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โรงเรียนมีอาคาร ห้องเรียนที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอน
2. กิจกรรม Zero Waste School
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โรงเรียนมีปริมาณขยะลดลง ร้อยละ 90
งานสาธารณูปโภค
1. งานบารุงดูแลรักษาด้านสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครู นักเรียนและบุคลากร มีความพึงพอใจในการใช้บริการงานสาธารณูปโภค
งานสวัสดิการโรงเรียน
1. งานให้บริการด้านสวัสดิการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน มีความพึงพอใจในการให้บริการของงานสวัสดิการโรงเรียน
ไม่น้อยกว่า 80%
งานอนามัยโรงเรียน
1. งานบริหารจัดการงานอนามัย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการที่ดี คิดร้อยละ 95
2. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกายสุภาพจิตที่ดี

3. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลภายนอก
4. กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการประกันอุบัติเหตุและการรับบริการที่ดี
งานประชาสัมพันธ์
1. กิจกรรมพัฒนาสื่อสารการประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมและบุคคลภายนอกทุกคน ได้รับข่าวสารอย่าง
ครบถ้ว น มีการใช้สื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูล ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนของโรงเรียน ให้ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอก ได้รับรู้อย่างทั่วถึง
และทันเวลา
2. งานบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
งานประชาสัมพันธ์มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานโภชนาการ
1. งานบริหารจัดการงานโภชนาการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนภาวะโภชนาการที่ดี ถูกสุขอนามัย และมีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร
อย่างน้อย 85%
งานสัมพันธ์ชุมชน
1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
งานสัมพันธ์ชุมชนสามารถประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม

ตาราง 3 สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ที่
กิจกรรม
1 งานสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
2 งานสานักงานผู้อานวยการ

3 งานสารบรรณ
4 งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ (DMC)
6 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
7 งานสาธารณูปโภค

ผลการดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ดีเยี่ยม 90 %
ดีเยี่ยม 97.5 % เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์
ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากอายุการใช้
งานนานแล้ว
ดีเยี่ยม 90 %
คอมพิวเตอร์ในการทางานเครื่องเก่า
ขาดประสิทธิภาพ ทาให้การทางานช้า
ดีเยี่ยม 90 %
ดีเยี่ยม 95 %

-

ดีเยี่ยม 93.5 %
ดีเยี่ยม 92 %

นักเรียนไม่ช่วยกันรักษาความสะอาด
ครู นักเรียน และบุคลากร ยังขาด
ความรับผิดชอบในการใช้
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียน
งานบางอย่างไม่ได้แจ้งงานสวัสดิการ
ล่วงหน้า ทาให้ไม่สามารถเตรียมงานได้
ทัน
นักเรียนมาแลกชิพในช่วงเวลาเดียวกัน
ทาให้เกิดความล่าช้าในการจาหน่ายชิพ
-

8 งานสวัสดิการโรงเรียน

ดีเยี่ยม 91 %

9 งานอนามัยโรงเรียน
10 งานประชาสัมพันธ์
11 งานโภชนาการ

ดีเยี่ยม 97.5 %
ดีเยี่ยม 92 %
ดีเยี่ยม 95 %

12 งานสัมพันธ์ชุมชน

ดีเยี่ยม 90 %

สรุปผลการดาเนินงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 92.79 % ระดับดีเยี่ยม

สรุปผลงานดีเด่นประจาปีงบประมาณ 2562
1. งานสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไปสามารถจัดทาเอกสาร และประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ทั้งภายใน
กลุ่มบริหาร และภายในโรงเรียนได้อย่างดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนอย่างดียิ่ง
3. การประสานงานของสานักอานวยการเป็นไปด้วยความดียิ่ง
4. การบริหารจัดการงานสารบรรณได้ดาเนินการตามแผนงานได้อย่างครบถ้วน ทันเวลา
5. ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้อย่างครอบคลุมพื้นที่ภายในโรงเรียน
6. การดาเนินงานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
7. โรงเรียนมีอาคาร ห้องเรียนที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอน
8. ครู นักเรียน และบุคลากร มีความพึงพอใจในการใช้บริการงานสาธารณูปโภค
9. ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน มีความพึงพอใจในการให้บริการของงานสวัสดิการโรงเรียน
10. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อในราย
ที่ป่วยหนักหรือเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงทันเวลา
11. มีห้องพยาบาลที่สะอาด และถูกสุขอนามัย
12. นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีทุกคน
13. นักเรียนทุกคนได้รับการทาประกันอุบัติเหตุจากทางโรงเรียน
14. นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมและบุคคลภายนอกทุกคน ได้รับข่าวสารอย่าง
ครบถ้วน มีการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนของโรงเรียน ให้ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอก ได้รับรู้
อย่างทัว่ ถึง และทันเวลา

ลงชื่อ ...................................................
(นายจิรัฐ รวิยะวงศ์)
หัวหน้างานนโยบายและแผน

ลงชื่อ ...................................................
(นายรื่น หมื่นโกตะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

