สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนหนองบัว

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนหนองบัว
อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

บันทึกข้อความ
โรงเรียนหนองบัว
ที่ ................................................................ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4
เรื่อง รายงานการดาเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบัว
ข้าพเจ้า นางสาวธิดารัตน์ ขอดจันทึก ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา ๒๕๖3 เพื่อดาเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1. เพื่อให้สถานศึกษา
มีและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมครอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ 2. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการจัดการ
พัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาการดาเนินงานระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ ๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
บัดนี้ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ตามแบบรายงานการดาเนินงานโครงการ เอกสาร
ตามแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ
( นางสาวธิดารัตน์ ขอดจันทึก )
ผู้รายงาน
ลงชื่อ
(นายวรณัฐ หมีทอง)
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นผู้อานวยการ
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ..............
.......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(นายสมัคร นรินทร์รัมย์)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบัว

คานา
รายงานการดาเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ๒๕๖3 เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดาเนินงานของโครงการ
รู ป แบบการจั ดกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ มให้ ผู้ เ รี ยนมีศัก ยภาพ การดาเนิน งานที่ส่ งเสริมการมีส่ ว นร่ว มของชุ มชน และ
หน่วยงานภายนอก ซึ่งได้รวบรวมผลการดาเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ การสรุป ผลความส าเร็ จ และความพึงพอใจของผู้ ที่มีส่ว นร่ว มในการดาเนินงาน ประมวลภาพการจัด
กิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนาข้อมูลสาหรับการวางแผนการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียนหนองบัว เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองบัวให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทาง
การศึกษา เป็นข้อมูลสาหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดกิจกรรมต่ างๆ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
1 / เมษายน / ๒๕๖4

สารบัญ
บันทึกข้อความ รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม .....................................................................
คานา ....................................................................................................................... ....................................
สารบัญ ........................................................................................................................................................
แบบรายงานการดาเนินงานโครงการ ...........................................................................................................
ภาคผนวก ................................................................................................................................................ ....
-

รายงานกิจกรรมรับนักเรียนและลงทะเบียนเรียน
รายงานกิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน
รายงานกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายงานกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ
รายงานกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
รายงานกิจกรรมการวัดและประเมินผล
รายงานกิจกรรมจัดหาวัสดุสนับสนุนการสอน
รายงานกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบเรียนร่วม
รายงานกิจกรรมจัดหาอุปกรณ์และสาเนาเอกสาร
รายงานกิจกรรมปรับปรุงสานักงาน
- ประมวลภาพการดาเนินงาน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ
- รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน้า
๑
๒
๓
๔

แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑. ชื่อโครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
๒. สนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
5. ทุกระดับนา Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประเด็นกลยุทธ์
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอานาจ 4 ด้าน
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ เพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป
2.3 จุดเน้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นที่ 4. เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
จุดเน้นที่ 6. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
2.4 จุดเน้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
จุดเน้นที่ 4. เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
จุดเน้นที่ 6. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
๓. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหนองบัว
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

2.2.1 สถานศึกษามีและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสม ครอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนาครูบุลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นางสาวธิดารัตน์ ขอดจันทึก
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหาร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
๕. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สถานศึกษามีและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม
ครอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการจัดการพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
๖. เป้าหมาย
๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้สถานศึกษามีและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม
ครอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ระดับดีเลิศ
6.2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการจัดการพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ
6.2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ระดับดีเลิศ
๗. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
7.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
7.2.1 เพื่อให้สถานศึกษามีและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม
ครอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ระดับดีเลิศ
7.2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการจัดการพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ
7.2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ระดับดีเลิศ

๘. การดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม จานวน 10 กิจกรรม โดยแต่
ละกิจกรรมมีการดาเนินงานดังนี้
1. กิจกรรมรับนักเรียนและลงทะเบียนเรียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ รับสมัครนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ 4 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนหนองบัว และมีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด จานวน 700 คน
2. กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน เป็นกิจกรรมทีม่ ีลักษณะของกิจกรรม คือ งานเอกสารงานทะเบียน ได้แก่
ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 และใบคาร้องการขอเอกสารทางการเรียนต่างๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จานวน 1,793
คน
3. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ การจัด
สอนเสริม ในการเตรียมพร้อมสู่การทดสอบพื้นฐานระดับชาติ(O-Net) ม.3 และ ม.6 โดยมีวิทยากรจากคณะครู
โรงเรียนหนองบัว และวิทยากรภายนอกมาสอนเสริม ผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด จานวน 531 คน และการจัดการ
เรียนรู้ STEM Education กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning
4. กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นการจัดนาเสนอผลงานของทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมกิจกรรมต่างๆ ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เพื่อเปิดโลกวิชาการให้นักเรียนโรงเรียน
หนองบัวและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้ามาชมและร่วมกิจกรรมนิทรรศการของโรงเรียนหนองบัว มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด จานวน 2,500 คน
5. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ เป็นกิจกรรมทีม่ ีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 และกิจกรรมเวทีต่างๆ ของทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 950 คน
6. กิจกรรมการวัดและประเมินผล เป็นกิจกรรมทีม่ ีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นการจัดการสอบวัดผล สอบ
ซ่อม และเรียนซ้าให้กับนักเรียน และติดตามผลการเรียนของนักเรียน เพื่อให้จบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จานวน 1,793 คน
7. กิจกรรมจัดหาวัสดุสนับสนุนการสอน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ คอยจัดหาหรือตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของคณะครู มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 105 คน
8. กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบเรียนร่วม เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ที่คอยช่วยเหลือและ
สนับสนุนนักเรียนที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ มีศูนย์การศึกษาพิเศษ คอยจัดหาสื่อ ครูพี้เลี้ยงคอยดูแลนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 50 คน
9. กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์และสาเนาเอกสาร เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ คอยจัดหา
อุปกรณ์ กระดาษต่างๆ ไว้สาหรับสาเนาเอกสารการจัดการเรียนการสอนของคุณครูทุกท่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 105 คน
10. กิจกรรมปรับปรุงสานักงาน เป็นกิจกรรมทีม่ ีลักษณะของกิจกรรม คือ ปรับปรุงสานักงานให้เกิดการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การจัดทาชั้นวางเอกสาร ในการวางข้อสอบหรือเอกสารต่างๆ การซ่อมหลังคา
ห้องเก็บวัสดุของสานักงาน และการซ่อมเครื่องปรับอากาศในสานักงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 1,925 คน

๙. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน
การดาเนินงานโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบในกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมแข่งขันงานวิชาการต่างๆ
๑๐. ผลสาเร็จของโครงการ
๑๐.๑ ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
สภาพความสาเร็จ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

บรรลุ

1. เพื่อให้สถานศึกษามีและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมครอบคลุมงานวิชาการที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการจัดการพัฒนาและการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน

ไม่บรรลุ





๑๐.๒ ผลสาเร็จตามเป้าหมายของโครงการ
เป้าหมายความสาเร็จ
1. เพื่อให้สถานศึกษามีและดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสมครอบคลุมงานวิชาการที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ/ระดับคุณภาพของผลสาเร็จ
เป้าหมาย
ผลการดาเนิน
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

2. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการจัดการพัฒนา
และการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

-

ดีเลิศ

-

ดีเลิศ

3. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

-

ดีเลิศ

-

ดีเลิศ

๑๐.๒ สรุปผลสาเร็จของโครงการ
ผลสาเร็จของโครงการโดยรวม
อยู่ในระดับ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีคา่ เฉลี่ย

ดีเลิศ
4.51

เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับ น้อยที่สุด
๑๑. งบประมาณ
๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ () เงินอุดหนุนการศึกษา
( ) เงินระดมทรัพยากร
( ) เงินรายได้สถานศึกษา
( ) เงินอื่นๆ .........................................................................................................
๑๑.๒ การใช้งบประมาณ
๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
662,720.00 บาท
๒. งบประมาณที่ใช้จริง
592,017.00 บาท
๓. สรุปการใช้จ่ายประมาณ
592,017.00 บาท
๑๒. สรุปในภาพรวม
จากการดาเนินงานโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ มีข้อค้นพบในการดาเนินงาน
ดังนี้
๑. จุดเด่นของโครงการ
- มีการประชุมวางแผนของคณะทางานกลุ่มบริหารงานวิชาการและชี้แจงรายละเอียดงานต่างๆ อย่าง
ชัดเจน เกิดประสิทธิผลกับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
- ให้บริการกับผู้รับบริการ ได้แก่ ครู นักเรียนและผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพครบร้อยเปอร์เซ็น
- มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของงานวิชาการอย่างเป็นระบบ
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ
- ควรมีการเพิ่มงบประมาณในบางกิจกรรมของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
- มีความต้องการปรับปรุงสานักงานให้มีความมีความทันสมัยเพื่อความรวดเร็วในการบริการให้กับ
ผู้รับบริการ

ลงชื่อ.................................................................
(นางสาวธิดารัตน์ ขอดจันทึก)
ผู้รายงาน

ภาคผนวก
ประมวลภาพโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

ภาพที่ ๑ ผู้อานวยการและคณะครูรว่ มวางแผนดาเนินการโครงการ

ภาพที่ ๒ ผู้อานวยการและคณะครูร่วมวางแผนดาเนินการโครงการ

ภาพที่ ๓ รองผู้อายนวยการและคณะครูกลุ่มงานวิชาการร่วมประชุมวางแผน/ปรับปรุงการดาเนินงาน

ภาพที่ ๔ คณะทางานกลุ่มบริหารงานวิชาการร่วมประชุมวางแผนดาเนินงาน

