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รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2563
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560 – 2579)
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560 – 2579) เป็นแผนที่บูรณาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศ
และเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยคานึงถึงการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต และให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้คนไทยได้
เรี ย นรู้ ตลอดชีวิตอย่ างมีคุณภาพ และกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน ตามแผนฯ เป็น 2 ระยะ
คือ
ระยะแรก (พ.ศ.2552 – 2554) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และ ระยะที่
สอง (พ.ศ.2555–2559) สอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีการกาหนด
เป้าหมายการนาแผนสู่การปฏิบัติเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้ดังนี้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในปี 2579 การพัฒนาการศึกษาของประเทศบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ดังนี้
1. คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีค วามรู้เชิงวิชาการและสรรถนะทางวิ ชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุ ข
มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขเพื่อเป็นเป้าหมาย
และฐานหลักของการพัฒนาประเทศ
2. สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้ นาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนมีสุขภาวะ ประชาชน อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขและเอื้ออาทร ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษาและเรีย นรู้ มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอานาจ
สู่สถานศึกษา เขตพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
รวมทั้งความร่วมมือในภูมิภาคและกับนานาชาติมากขึ้น อันจะนาไปสู่ความสามารถในการร่วมมือและแข่งขัน ของ
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและเกื้อกูลกัน
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เป้าหมายเชิงปริมาณของแผนการศึกษาแห่งชาติฯ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลัก เกินกว่าร้อยละ 50
2. สถานศึกษาทุกโรงได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ.
3. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น จาก 8.7 ปี ในปี 2551 เป็น 12 ปี ในปี 2559
4. เอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนระหว่างรัฐ : เอกชน
เป็น 65 : 35 ในปี 2559
5. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เป็น 60 : 40 ในปี 2559
2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ตามกรอบปฏิรูป
การศึกษา ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
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3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน
3. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาและบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่21
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.2546 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึง ประกาศนโยบายและจุ ด เน้ นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
หลักการ
1. ให้ความสาคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต
2. บู ร ณาการการทางานร่ ว มกัน ระหว่างส่ ว นราชการหลั ก องค์การมหาชนในกากับของรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภูมิภาคให้
สามารถปฏิบั ติ ง านร่ ว มกั น ได้ เพื่อดาเนิ น การปฏิ รูป การศึ ก ษาร่ว มกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนตามนโยบายประชารัฐ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้นดังนี้
1. จั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม คณิ ต ศาสตร์ ( STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่ การสร้างอาชีพและการมีงานทา เช่ น
ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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2. จัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และบริหารจัดการ
4. ปรั บ ปรุ งโครงสร้ างของกระทรวงศึกษาธิการให้ เกิดความคล่ องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายให
ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกาหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรกาลัง ตามความต้องการ
จาเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใช้กลไกกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูร ณาการการดาเนินงานร่ว มกับหน่ว ยงานจัด
การศึกษา
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยปรับปรุงสาระสาคัญให้เอื้อต่อการขับเคลื่ อน
นโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น
จานวนเด็กในพื้นที่น้องลง ซึ่งจาเป็นต้องมีการควบโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายทาความเข้าใจที่
ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช้อัตรากาลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาลและครูระดับอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
จัดทาแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และทักษะ
ในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน
10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัดนาเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
11. ให้ ผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้า ที่ตรวจราชการ ติดตาม
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4. นโยบายโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
วิสัยทัศน์
มีความรู้ คู่คุณธรรม นาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ นตามที่
สถานศึกษากาหนด

~5~
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
กลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมคุณธรรมนาความรู้เชิดชูความเป็นไทย
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา

~6~
การจัดสรรเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
เงิน
อุดหนุน

เงินกิจกรรม
เงิน
พัฒนา
สนับสนุน
ผู้เรียน

รวม
(บาท)

งบประมาณ
ที่ใช้

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กลุ่มงาน

1
2
3
4
5

นิทรรศการวิชาการ
ปฐมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
อาลาสถาบัน
จัดทาข้อสอบ Pre O-net ม.3
เตรียมความพร้อมและการ
สอบ O-net
จัดทาข้อสอบกลาง ม.1 และ
ม.2

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

9,300
23,250
4,650
4,650
4,650

-

-

9,300
23,250
4,650
4,650
4,650

วิชาการ

16,740

-

-

16,740

วิชาการ

4,650

-

-

4,650

0

วิชาการ

4,650

-

-

4,650

0

วิชาการ

17,000

-

-

17,000

0

วิชาการ

150,080

-

-

150,080

วิชาการ

116,250

-

-

116,250

71,822
116,250

วิชาการ

12,927

-

-

12,927

12,927

วิชาการ

7,440

-

-

7,440

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

23,250
83,700
13,950

-

-

23,250
83,700
13,950

วิชาการ

37,479

18,000

-

55,479

วิชาการ

45,700

-

-

45,700

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ปรับปรุงสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

จัดทาป้ายนิเทศงานวิชาการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
จัดซื้อวัสดุสานักงานวิชาการ
พัฒนางานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมก่อน
ระดับอุดมศึกษา
ส่งเสริมการเรียนรู้ ICT
พัฒนางานห้องสมุด
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ

0
0
4,650
4,650
4,650
16,740

7,440
23,250
83,700
13,950
55,479
45,700

~7~
ที่
19

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพละศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาใน
ชั้นเรียน
ค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

กลุ่มงาน

เงินกิจกรรม
เงิน
พัฒนา
สนับสนุน
ผู้เรียน

เงิน
อุดหนุน

งบประมาณ
ที่ใช้

รวม
(บาท)

วิชาการ

83,700

-

-

83,700

83,700

วิชาการ

65,065

-

-

65,065

65,065

วิชาการ

85,076

12,000

-

97,076

วิชาการ

60,450

-

-

60,450

วิชาการ

164,992

-

-

164,992

วิชาการ

69,750

18,000

-

87,750

วิชาการ

5,000

-

-

5,000

87,750
0

วิชาการ

-

20,000

-

20,000

20,000

วิชาการ

-

17,750

-

17,750

17,750

ศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อ น้อม
นาพระบรมราโชบาย

วิชาการ

-

-

-

0

29 โรงเรียนมาตรฐานสากล
30 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
31 พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ

วิชาการ
วิชาการ
บุคคล

37,200
37,200
121,789

-

-

37,200
37,200
121,789

0
0
0
13189

บุคคล

14,540

-

-

14,540

13,189

งบประมาณ

5,000

-

-

5,000

0

งบประมาณ

88,992

-

-

88,992

ทั่วไป

56,000

-

-

56,000

56,000

ทั่วไป

5,000

-

-

5,000

3,000

ทั่วไป

22,000

-

-

22,000

20
21
22
23
24
25
26
27
28

32

อบรมเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

33 ลดใช้พลังงาน
พัฒนางานกลุ่มบริหารงานฝ่าย
34
งบประมาณ
พัฒนางานธุรการ (วัสดุ
35
อุปกรณ์สานักงาน)
36 พัฒนางานกิจกรรมวันสาคัญ
พัฒนางานบริการสื่อ อุปกรณ์
37
โสตทัศนศึกษา

97,076
60,450
164,992

69,392

21,450

~8~
ที่
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
พัฒนางานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
งานอนามัยโรงเรียน
พัฒนางานชุมชน
พัฒนางานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
พัฒนาศักยภาพกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
อย.น้อยในโรงเรียน
โรงเรียนสุจริต
To Be Number One
(Dancercise)
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
พัฒนางานกิจการนักเรียน
พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
พัฒนางานสภานักเรียน
งานสภานักเรียน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
(ปรับปรุงอัฒจันทร์เชียร์)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตร
นารี
กิจกรรมทัศนศึกษา
พัฒนางาน ICT

กลุ่มงาน

เงินกิจกรรม
เงิน
พัฒนา
สนับสนุน
ผู้เรียน

เงิน
อุดหนุน

รวม
(บาท)

งบประมาณ
ที่ใช้

ทั่วไป

20,000

-

-

20,000

20,000

ทั่วไป
ทั่วไป

28,000
-

-

-

28,000
0

28,000
0

ทั่วไป

812,937

-

-

812,937

ทั่วไป

2,000

-

-

2,000

2,000

ทั่วไป
ทั่วไป

3,700
-

-

-

3,700
0

3,700
0

ทั่วไป

-

20,000

-

20,000

20,000

ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

10,000
5,000
20,000

-

-

10,000
5,000
20,000

0
5,000
20,000

ทั่วไป

4,000

-

-

4,000

4,000

ทั่วไป
ทั่วไป

29,800
-

6,260

-

29,800
6,260

29,800
6,260

ทั่วไป

10,000

-

-

10,000

10,000

วิชาการ

-

50,000

-

50,000

0

วิชาการ

-

100,000

-

100,000

100,000

วิชาการ

26,040

100,000

-

126,040

126,040

วิชาการ
วิชาการ

-

406,176
98,740

-

406,176
98,740

406,176
58,186

540,516

~9~
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กลุ่มงาน

เงิน
อุดหนุน

58 โครงการบริหารสถานศึกษาอย่างพอเพียง
1. ค่าสาธารณูปโภค
1,092,826
2. ค่าอินเทอร์เน็ต
39,236
กลุ่ม
3. ค่าเดินทางไปราชการ
100,000
บริหารงาน
4. ปรับปรุง / ซ่อมแซม
บุคคล
228,925
ครุภัณฑ์สานักงาน
งบประมาณ
วิชาการ
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
200,000
ทั่วไป
6. งานอัดสาเนา
129,736
59 ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียน
213,239

เงินกิจกรรม
เงิน
พัฒนา
สนับสนุน
ผู้เรียน

รวม
(บาท)

-

-

1,092,826
39,236
100,000

797,400
38,067
53,620

-

-

228,925

159,663

-

-

200,000
129,736
213,239

195,485
120,153
174,781

งบประมาณ
ที่ใช้

~ 10 ~
สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการประจาปีงบประมาณ 2563
สภาพ
ความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
บรรลุ ไม่บรรลุ
1. นิทรรศการวิชาการ

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19



2.
3.
4.
5.

ปฐมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
อาลาสถาบัน
จัดทาข้อสอบ Pre O-net ม.3





6.
7.
8.
9.
10.

เตรียมความพร้อมและการสอบ O-net
จัดทาข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระฯ
จัดทาป้ายนิเทศงานวิชาการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน



11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

จัดซื้อวัสดุสานักงานวิชาการ
พัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมก่อนระดับอุดมศึกษา
ส่งเสริมการเรียนรู้ ICT
พัฒนางานห้องสมุด
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
















หมายเหตุ

4.35

มาก

4.16

มาก

4.16

มาก
ไม่ ไ ด้ด าเนิ นการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19


4.15

มาก
ไม่ได้ดาเนินการ






ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ ไ ด้ด าเนิ นการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19
4.94

มากที่สุด

4.18

มาก

4.94

มากที่สุด

4.08

มาก

4.91

มากที่สุด

3.99

มาก

4.77

มากที่สุด

4.95

มากที่สุด

4.77

มากที่สุด

4.16

มาก

4.04

มาก

4.17

มาก

4.26

มาก

4.24

มาก

~ 11 ~
โครงการ/กิจกรรม

สภาพ
ความสาเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ

25. พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ ไ ด้ด าเนิ นการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19


4.16

มาก

4.40

มาก

26. จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียน
27. ค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
28. ศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อ น้อมนาพระบรมราโชบาย




29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ(กีฬาสี)
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
พัฒนางาน ICT
พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
ระดมทรัพยากรเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ลดใช้พลังงาน
พัฒนางานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
พัฒนางานธุรการ (วัสดุอุปกรณ์สานักงาน)
พัฒนางานกิจกรรมวันสาคัญ
พัฒนางานบริการสื่อ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี
พัฒนางานชุมชน











4.94

มากที่สุด

4.94

มากที่สุด

3.99

มาก

4.74

มากที่สุด

4.13

มาก

4.80

มากที่สุด

4.13

มาก

4.96

มากที่สุด

4.79

มากที่สุด









3.85

มาก

4.13

มาก

5.00

มากที่สุด

4.34

มาก

4.17

มาก

4.98

มากที่สุด

4.50

มาก

พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม






38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

พัฒนาศักยภาพกลุ่มงานบริหารทั่วไป

อย.น้อยในโรงเรียน

โรงเรียนสุจริต

หมายเหตุ

ไม่ ไ ด้ด าเนิ นการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19



ไม่ ไ ด้ด าเนิ นการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19


3.83

มาก

3.83

มาก

4.98

มากที่สุด

4.98

มากที่สุด

~ 12 ~
โครงการ/กิจกรรม
50. To Be Number One (Dancercise)
51. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

ประชุมผูป้ กครองนักเรียน
พัฒนางานกิจการนักเรียน
พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พัฒนางานสภานักเรียน
งานสภานักเรียน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โครงการบริหารสถานศึกษาอย่างพอเพียง
ปรับปรุงภูมิทัศน์

สภาพ
ความสาเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ


ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

4.17

มาก
ไม่ ไ ด้ด าเนิ นการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19











หมายเหตุ

4.14

มาก

4.94

มากที่สุด

3.99

มาก

4.42

มาก

4.42

มาก

4.68

มากที่สุด

3.96

มาก

3.83

มาก

~ 15 ~
รายงานผลการดาเนินงานโครงการประจาปีงบประมาณ 2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ
1. นิทรรศการวิชาการ
ครูธนัช ชนะเพีย
1ต.ค.62-30 ครูธนัช ชนะเพีย
2. ปฐมนิเทศ
พ.ย.63

3. ปัจฉิมนิเทศ

1ต.ค.62-30 ครูธนัช ชนะเพีย
พ.ย.63

4. อาลาสถาบัน

1ต.ค.62-30 ครูนิธิพล พุฒิ
พ.ย.63

5. จัดทาข้อสอบ Pre
O-net ม.3
6. เตรียมความพร้อม
และการสอบ Onet

ผลการดาเนินงาน
ไม่ได้ดาเนินการ
1.นักเรียนมีความคุ้นเคยกับสถานที่ของโรงเรียน
2.นักเรียนรู้จักครูและบุคลากรและเพื่อนๆใน
โรงเรียน
3.นักเรียนมีความพร้อมและรู้กฎระเบียบของ
โรงเรียน
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90
2.นักเรียนมีนสิ ัยที่ดีอยูร่ ่วมกับสังคมได้
3.นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกันเป็นทีม
1.นักเรียนระดับชั้น ม.6 ก่อนที่จะจบการศึกษาและ
ดาเนินชีวิตในระดับอุดมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์
2.นักเรียนมีความตระหนักเห็นคุณค่าของตนเองและ
สถาบัน

ครูธนัช ชนะเพีย

ไม่ได้ดาเนินการ

ครูธนัช ชนะเพีย

1.นักเรียนมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในผลงานตนเอง
2.นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า
3.ครูปฏิบัตหิ น้าที่ตามบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน
ได้เหมาะสมกับผู้เรียน

ปัญหาอุปสรรค

ความพึงพอใจ

ข้อเสนอแนะ

ในโครงการ

-

มาก (4.35)

-

ขาดการประสานงาน
และร่วมมือ ระหว่าง
ครูและนักเรียน
ขาดการเรียน
ประสานงานร่วมมือ
ระหว่างครูและ
นักเรียน

มาก(4.16)

ควรเพิ่มงบประมาณ
โครงการ

มาก(4.16)

แนวทางในการ
ดาเนินการถ้าเป็น
แนวทางเดียวโครงการ
จะประสบความสาเร็จ
มากกว่านี้

-

มาก (4.15)

1.จัดสรรงบประมาณ
ให้เหมาะสมกับ
โครงการ
2.วางแผนในการ
ดาเนินงานและ
กาหนดขั้นตอนการ

~ 16 ~
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ความพึงพอใจ
ในโครงการ

ข้อเสนอแนะ
ดาเนินงานอย่างเป็น
ระบบ

7. จัดทาข้อสอบกลาง
ม.1 และ ม.2
8. ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรกลุ่มสาระ
ฯ
9. จัดทาป้ายนิเทศงาน
วิชาการ
10. การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
1 พ.ย. 62 –
11. จัดซื้อวัสดุ
สานักงานวิชาการ 30 ก.ย. 63

12. พัฒนางานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ครูธนัช ชนะเพีย

ไม่ได้ดาเนินการ

ครูธนัช ชนะเพีย

ไม่ได้ดาเนินการ

ครูธนัช ชนะเพีย

ไม่ได้ดาเนินการ

ครูธนัช ชนะเพีย

ไม่ได้ดาเนินการ

ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1.นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการ

1ต.ค.62-30 ครูนงนุช คุ้มปาน
พ.ย.63

ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า
2.ครูปฏิบัตหิ น้าที่ตามบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน
ได้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม
2.สถานศึกษาจัดทาข้อมูลระบบสารสนเทศอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม
3.สถานศึกษาจัดทารายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ประจาปี 2562

-

มากที่สุด(4.94)

-

-

มาก(4.18)

1.เพิ่มงบประมาณการ
จัดโครงการในส่วน
จัดเตรียมเอกสารเพื่อ
รับการประเมินจากต้น
สังกัด

~ 17 ~
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ในระดับดีเยี่ยม
4. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม

13. เตรียมความพร้อม
ก่อน
ระดับอุดมศึกษา

1ต.ค.62-30
พ.ย.63

14. ส่งเสริมการเรียนรู้
ICT

1ต.ค.62-30 ครูอุเทน โค้งนอก
พ.ย.63

15. พัฒนางานห้องสมุด 1ต.ค.62-30
พ.ย.63

ครูสุฑาทิพย์ อินทร์ใหญ่

ครูอานวยพร ศรีประเสริฐ

1. นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าเรียนเตรียมความ
พร้อมก่อนระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70
2. นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบเข้าโควต้าภาคเหนือ
คิดเป็นร้อยละ 67
1.นักเรียนมีการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหา
ประสิทธิภาพการ
ความรู้และสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการด้าน
2.ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี
งบประมาณ
สารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับมาก

1.ครูร้อยละ80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพและการ
บริการของห้องสมุดทาให้มีการใช้ห้องสมุดและความ
สนใจในการอ่านและค้นคว้าสูงขึ้น

-

ความพึงพอใจ
ในโครงการ

ข้อเสนอแนะ

2.ควรแต่งตั้งบุคลากร
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์
และนาผลประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ
มากที่สุด(4.94)
-

มาก (4.08)

1.โรงเรียนยังขาด
อุปกรณ์ในด้านการ
จัดการเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพและ
รองรับการใช้งานของ
ผู้ใช้หลายๆ คนพร้อม
กัน
2.ควรมีการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อ
การใช้งานของ
นักเรียน
มากที่สุด (4.91)
-

~ 18 ~
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

2.นักเรียนร้อยละ80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
และการบริการของห้องสมุดทาให้มีการใช้ห้องสมุด
และความสนใจในการอ่านและค้นคว้าสูงขึ้น
16. กิจกรรมนักศึกษา 1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1. นักศึกษาวิชาทหารมีความเสียสละ อุทิศตน
30 ก.ย. 63
2. นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะผู้นาของ
วิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหาร
3. นักศึกษาวิชาทหารมีจิตสานึกสร้างวินัยในตนเอง
4. นักศึกษาวิชาทหารเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติที่
ถูกต้อง
5. นักศึกษาวิชาทหารทุกคนมีส่วนร่วมในการทางาน
ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
1ต.ค.62-30 ครูศิริพร พรมศิรเิ ดช 1. ครูทุกคนพึงพอใจต่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของ
17. กลุ่มสาระการ
กลุ่มสาระฯ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ พ.ย.63
2. ครูทุกคนมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการ
สอนในระดับมาก
3. ครูทุกคนมีความพึงพอใจต่อการซ่อมบารุง วัสดุ
อุปกรณ์ที่ชารุดฯในระดับมาก
1ต.ค.62-30 ครูสุฑาทิพย์ อินทร์ใหญ่ 1.ครูในกลุ่มสาระฯมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียน
18. กลุ่มสาระการ
การสอน อยู่ในระดับมาก
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ พ.ย.63
2.ครูในกลุ่มสาระฯมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรกลุ่ม
สาระฯ อยู่ในระดับมาก
3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูในกลุ่มสาระฯ
4.ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ต่อสภาพห้อง อยู่ในระดับมาก

ปัญหาอุปสรรค

1. การประสานงาน
2. การเตรียมความ
พร้อมยังไม่สมบูรณ์

ความพึงพอใจ
ในโครงการ

มาก (3.99)

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการ
ประสานงานรู้ขั้นตอน
2. ควรมีการประชุมให้
ความรู้ ความสาคัญ
ของการทางาน

1.ระยะเวลาในการ
มากที่สุด(4.77) ควรจัดสรร
จัดส่งสินค้านานเกินไป
งบประมาณโครงการ
2.บางกิจกรรมไม่ได้จัด
ให้มากกว่านี้

1.การประสานงาน
ของแต่ละสายชั้นมี
ความเข้าใจไม่ชัดเจน
2.การเตรียมความ
พร้อมของแต่ละสาย
ชั้นยังไม่สมบูรณ์
3.ผู้ให้การนิเทศ
บางส่วนไม่บันทึกผล

มากที่สุด(4.95) 1.ครูแต่ละสายชั้นต้อง
มีการประสานงานใน
เรื่องการนิเทศให้
ชัดเจน
2.ครูควรเตรียมความ
พร้อมของแต่ละสาย
ชั้น

~ 19 ~
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

19. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาฯ

1ต.ค.62-30
ส.ค.63

20. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

1ต.ค.62-30 ครูสมศักดิ์ ปัจศีล
ส.ค.63

1ต.ค.62-30
21. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส.ค.63
ฯ

22. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ

ครูสุทธิพงษ์ พงศ์ศิริวรรณ

ครูเคลือวัลย์ บุญพวง

1ต.ค.62-30 ครูณัฐพล สิฎฐกุล
ส.ค.63

ผลการดาเนินงาน

1.ครูกลุ่มสาระฯมีวสั ดุสานักงานใช้อย่างเพียงพอ
2.ครูกลุ่มสาระฯมีความพึงพอใจต่อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียน อยู่ในระดับมาก
3.ครูกลุ่มสาระฯมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก
1.ดาเนินงานส่งเสริมรักการอ่านด้วยการจัดบอร์ด
และจัดกิจกรรมปริทัศน์ภาษาไทย ได้ร้อยละ 70
2.จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ วิจัย ได้อย่างน้อย
1 รายวิชา
3.ครูผสู้ อนและผู้เรียนพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับมาก
1.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ครูจัดในวิชาวิทยาศาสตร์ฯอยู่ในระดับมาก
2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก
1.ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯมีความพึงพอใจต่อการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระฯในระดับมาก

ปัญหาอุปสรรค

ความพึงพอใจ
ในโครงการ

การนิเทศและแจ้งผล
ให้ผู้รับการนิเทศทราบ
4.ครูบางส่วนไม่มี
ความกระตือรือร้น
และไม่เห็น
ความสาคัญของการ
นิเทศ
นักเรียนที่ยืมอุปกรณ์ มากที่สุด(4.77)
กีฬาไปเล่น มักไม่
นามาคืนตาม
กาหนดเวลา
-

ข้อเสนอแนะ
3.ควรมีการประชุมให้
ความรู้ ความสาคัญ
ของการนิเทศ
4.ควรสร้างแบบนิเทศ
เครื่องมือการนิเทศ
และแจ้งให้ผรู้ ับการ
นิเทศทราบ
ต้องมีการแลกบัตรเมื่อ
ยืมอุปกรณ์และคืน
บัตรเมื่อนาอุปกรณ์มา
คืน

มาก (4.16)

-

นักเรียนไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน

มาก(4.04)

ควรให้นักเรียนทีไ่ ม่ได้
เข้าร่วมแข่งขันได้ไป
ชมการแข่งขันด้วย

1.ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม

มาก(4.17)

1.ควรจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อให้
นักเรียนได้มีทางเลือก
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ความพึงพอใจ
ในโครงการ

2.ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯมีความพึงพอใจต่อการ
2.งบประมาณและ
ปรับปรุงห้องเรียนของกลุม่ สาระฯในระดับมาก
บุคลากร
3.ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯมีความพึงพอใจต่อการ
ซ่อมบารุง วัสดุอุปกรณ์ที่ชารุด เสือ่ มสภาพ ของกลุ่ม
สาระฯในระดับมาก

23. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ

1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันงาน
30 ก.ย. 63
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2.ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้จานวน 1
รายวิชาต่อการเรียน
3.นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในกลุม่ รายวิชา อยู่ในระดับมาก

1.ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม
2.งบประมาณในการ
จัดกิจกรรม

มาก(4.26)

ข้อเสนอแนะ
และชอบในสิ่งที่ตัวเอง
สนใจ
2.ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียน
นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ทางด้านนาฏศิลป์
ดนตรี ศิลปะและคอย
ให้คาปรึกษาได้ทุก
เรื่อง
1.อุปกรณ์การจัดการ
เรียนการสอนยังไม่
เพียงพอต่อจานวน
นักเรียน
2.การจัดการเรียนการ
สอนควนเน้น
ภาคปฏิบตั ิมากขึ้น
3.ควรจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ
ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

24. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

25. พัฒนาอัจฉริยภาพ
วิทยาศาสตร์
26. จัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษาในชั้น
เรียน

ระยะเวลา
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1.ครูกลุ่มสาระฯทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ คน
30 ก.ย. 63
ละ 1 วิชาต่อภาคเรียน
2.ครูกลุ่มสาระฯทุกคนดาเนินการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาของผู้เรียน คนละ 1 เรื่องต่อปี
3.กลุ่มสาระฯการเรียนรูฯ้ ได้รับสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนตามปีงบประมาณ 2563
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการใช้ภาษา
ครูพจีพร ศรีแก้ว ไม่ได้ดาเนินการ
1 ต.ค.6230 ก.ย. 63

ครูจิฬัชญา เพียรเงิน 1. นักเรียนชอบกิจกรรมทีจ่ ัดในสะเต็มศึกษา
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา

27. ค่ายดาราศาสตร์รุ่น 23-24 พ.ย. ครูพจีพร ศรีแก้ว
62
เยาว์

28. ศาสตร์พระราชา
ตามรอยพ่อ น้อม

1. นักเรียนมีเจตคติทดี่ ีทางวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาดารา
ศาสตร์

ครูจิฬัชญา เพียรเงิน ไม่ได้ดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค

ความพึงพอใจ
ในโครงการ

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลาย
กิจกรรมทับซ้อนกัน

มาก(4.24)

ควรจัดเวลาการ
แข่งขันในแต่ละ
กิจกรรมไม่ให้ทับซ้อน
กัน

1. ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย
2. วัสดุอุปกรณ์ไม่
เพียงพอ
สถานที่นอน สถานที่
อาบน้า การป้องกันยุง
กัด

มาก(4.16)

1. ควรให้นักเรียนเข้า
ร่วมด้วยความสมัครใจ
2. ควรมีคู่มือการเข้า
ค่าย

มาก (4.40)

1. ควรเตรียมความ
พร้อมโดยการประชุม
ก่อนจัดกิจกรรม อย่าง
น้อย 1 เดือน
2. นาผลการประเมิน
แต่ละด้านไปปรับปรุง
กิจกรรมในครั้งต่อไป
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

นาพระบรมรา
โชบาย
29. โรงเรียน
มาตรฐานสากล

30. โรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล

31. โรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.

32. การส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ
(กีฬาสี)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1. นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมี
30 ก.ย. 63
การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
2. ครูปฏิบัติหน้าทีต่ ามบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนใน
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้เหมาะสมกับผูเ้ รียน
1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1.นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการ
30 ก.ย. 63
ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า
2.ครูปฏิบัตหิ น้าที่ตามบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนได้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน
1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ ปีงบประมาณ 2563 โครงการโรงเรียนคุณธรรม
30 ก.ย. 63
สพฐ. ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 ทาง
คณะทางานได้จัดกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยการจัด
กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมระเบียบวินัย
โดยไม่ได้ขอใช้งบประมาณ

1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามความถนัด
30 ก.ย. 63
ของตนเอง

ปัญหาอุปสรรค

ความพึงพอใจ
ในโครงการ

ข้อเสนอแนะ

-

มากที่สุด (4.94)

-

-

มากที่สุด(4.94)

-

1. บุคลากรในฝ่ายงาน
ไม่เพียงพอ เช่น พัสดุ
2. การรายงาน
โครงการยังไม่เป็น
ปัจจุบัน

มาก (3.99)

รายการกีฬาบาง
รายการไม่สามารถ
ดาเนินการได้

1. ใช้บุคลากรให้
เหมาะสมกับงาน โดย
มีการทางานเป็นทีม
อย่างต่อเนื่อง
2. รายงานผลการ
ติดตามงานต่อที่
ประชุมหรือเจ้าของ
โครงการอย่าง
สม่าเสมอ
มากที่สุด(4.74) ปรับปรุงสแตนท์เชียร์
โดยทาหลังคาคุมเพื่อ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
2.นักเรียนมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
3.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ และชนะ
การแข่งขัน

33. เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารี

34. ทัศนศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
35. พัฒนางาน ICT

1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1.นักเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตร
30 ก.ย. 63
และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
2.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน
1 ต.ค.62- ครูอานวยพร ศรีประเสริฐ 1.มีการสร้างแหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียนที่เกิด
30 ก.ย. 63
ประโยชน์กับผู้เรียน
2.นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมทัศนศึกษา
1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1. นักเรียนในสถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
30 ก.ย. 63
สืบค้นข้อมูลในการเรียนรูไ้ ด่
1. ในสถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
3. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมี

ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์
ของโรคโควิด 19 ทา
ให้ต้องมีการ
ปรับเปลีย่ นรายการใน
งบประมาณดังกล่าว
1.นักเรียนบางส่วนไม่
สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้
2.นักเรียนได้รับ
อุบัติเหตุเล็กน้อยจาก
การปฏิบัติกจิ กรรม
-

ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้าน
งบประมาณ

ความพึงพอใจ
ในโครงการ

ข้อเสนอแนะ
อานวยความสะดวก
ให้กับนักเรียน

มาก(4.13)

1.ลดระยะการเดิน
ทางไกล
2.ควรจัดกิจกรรมนอก
สถานที่

มากที่สุด(4.80)

-

มาก (4.13)

1. โรงเรียนยังขาด
อุปกรณ์ในด้านการ
จัดการเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพและ
รองรับการใช้งานของ
ผู้ใช้หลาย ๆ คนพร้อม
กัน
2. ควรมีการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อ

~ 24 ~
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ความพึงพอใจ
ในโครงการ

นิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รวบตัว

ฝ่ายบุคคล
36. พัฒนาบุคลากรสู่มือ 1 พ.ย. 62 –
30 ก.ย. 63
อาชีพ

ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1.จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาอบรม ทั้งในและ

การใช้งานของ
นักเรียน
งบประมาณไม่
เพียงพอ

นอกหน่วยงานราชการ
2.จัดให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ณ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
37. ระดมทรัพยากรเพื่อ 1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1.มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ งบประมาณไม่
มาตรฐานที่ สพฐ.กาหนด
เพียงพอ
จ้างลูกจ้างชั่วคราว 30 ก.ย. 63
2.นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของตน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
การศึกษา
4.นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
5.ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในเรื่องการระดม
ทรัพยากรเพื่อมาจัดจ้างครูอัตราจ้างในวิชาเอกที่ขาด
แคลน
6.ตัวแทนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา

ฝ่ายงบประมาณ
38. ลดใช้พลังงาน

1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ ครูและบุคลากร ตระหนัก รู้คณ
ุ ค่าและร่วมอนุรักษ์
30 ก.ย. 63
และลดใช้พลังงาน

ข้อเสนอแนะ

-

มากที่สุด(4.96) เพิ่มงบประมาณ

มากที่สุด(4.79) เพิ่มงบประมาณ

มาก(3.85)

ควรให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการลดใช้
พลังงาน

~ 25 ~
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

39. พัฒนางานกลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
40. พัฒนางานธุรการ
(วัสดุอุปกรณ์
สานักงาน)

ระยะเวลา
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ โรงเรียนได้บริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณและ
30 ก.ย. 63
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1.ครูและบุคลากรงานธุรการ มีค่ วามพึงพอใจ
30 ก.ย. 63
ห้องปฏิบัติการ สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย

41. พัฒนางานกิจกรรม 1 พ.ย. 62 –
30 ก.ย. 63
วันสาคัญ

ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1.ปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี
2.ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

ปัญหาอุปสรรค

ความพึงพอใจ
ในโครงการ

ข้อเสนอแนะ

1.บุคลากรในฝ่ายมี
งานสอนมาก ทาให้
การทางานในฝ่ายมี
ประสิทธิภาพลดลง
2.การรายงานผลการ
ดาเนินงานมีความ
ล่าช้า

มาก(4.13)

1.ใช้บุคลากรให้
เหมาะสมกับงานโดยมี
การทางานเป็นทีม
อย่างต่อเนื่อง
2.รายงานผลการ
ติดตามงานต่อที่
ประชุม หรือเจ้าของ
งานอย่างสม่าเสมอ

-

มากที่สุด (5.00)

-

1.บางกิจกรรมใน
โครงการมีงบประมาณ
ไม่เพียงพอ
2.บุคลากรในงาน
กิจกรรมวันสาคัญไม่
เพียงพอ
3.การประชุม วางแผน
ในการดาเนินงานใช้
เวลามาก

มาก(4.34)

1.จัดงบประมาณให้
เหมาะสมกับทุก
กิจกรรมในโครงการ
2.เพิ่มบุคลากรในงาน
กิจกรรมวันสาคัญ
3.วางแผนในการ
ดาเนินงานและ
กาหนดขั้นตอนการ
ดาเนินงานอย่างเป็น
ระบบ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

42. พัฒนางานบริการ
สื่อ อุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษา

43. พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
44. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสุขภาวะที่ดี

ระยะเวลา
ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1.นักเรียนได้รู้และใช้อุปกรณ์จริงและนาไปใช้บูรณา งบประมาณไม่
30 ก.ย. 63
การในวิชาอื่นๆได้
เพียงพอ
2.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ
มาก

1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
30 ก.ย. 63
พัฒนา
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
1 ต.ค.62- ครูอุบลรัตน์ เนียมฤทธิ์ 1.นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลัง
30 ก.ย. 63
สม่าเสมอร้อยละ 85
2.นักเรียนมีการตรวจสุขภาพด้านการชั่งน้าหนัก-วัด
ส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกายร้อยละ 85
3.นักเรียนมีน้าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานร้อย
ละ 85 มีความพึงพอใจระดับมาก

-

1.การชั่งน้าหนักส่วนสูง ข้อมูลที่ได้
นักเรียนให้ไม่ตรง
ความเป็นจริง
2.นักเรียนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

ความพึงพอใจ
ในโครงการ

ข้อเสนอแนะ

มาก(4.17)

1.ควรจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อให้
นักเรียนได้มีทางเลือก
และชอบในสิ่งที่ตัวเอง
สนใจ
2.ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียน
นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ทางด้านนาฏศิลป์
ดนตรี ศิลปะและคอย
ให้คาปรึกษาได้ทุก
เรื่อง
มากที่สุด (4.98) เพิ่มช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลให้มาก
ขึ้น

มาก(4.50)

1.การเก็บข้อมูลในการ
ชั่งน้าหนัก-วัดส่วนสูง
ต้องขอความร่วมมือ
นักเรียนให้กรอก
ข้อมูลจริง
2.นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบเกณฑ์
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ความพึงพอใจ
ในโครงการ

ข้อเสนอแนะ
มาตรฐานของน้าหนัก
ส่วนสูงเพื่อให้อยู่ใน
เกณฑ์สมส่วน
3.นักเรียนที่มีน้าหนัก
ส่วนสูงไม่ตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐานควร
ได้รับการส่งเสริมให้
ดูแลสุขภาพ

45. พัฒนางานชุมชน
46. พัฒนางานอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อม

47. พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป

ครูวรพงษ์ ประเสริฐศรี

1 ต.ค.6230 ก.ย. 63

ครูแถบ จุลพันธ์

1 ต.ค.6230 ก.ย. 63

ครูแถบ จุลพันธ์

ไม่ได้ดาเนินการ
1. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด
สวยงาม ปลอดภัยและเพียงพอกับความต้องการของ
นักเรียน
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาไปสู่
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อม ความสุขเป็น
แรงจูงใจ และแรงเสริมในการเรียนรู้
1. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด
สวยงาม ปลอดภัยและเพียงพอกับความต้องการของ
นักเรียน
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาไปสู่
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อม ความสุขเป็น
แรงจูงใจ และแรงเสริมในการเรียนรู้

-

มาก(3.83)

-

-

มาก(3.83)

-
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ระยะเวลา
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
48. อย.น้อยในโรงเรียน 1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1. โรงเรียนมีแกนนา อย.น้อย ในโรงเรียนในการ
30 ก.ย. 63
ช่วยกันดูแลและเผยแพร่ความรู้
2. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค

ความพึงพอใจ
ในโครงการ

1. ไม่ได้รับการ
มากที่สุด (4.98)
สนับสนุนระยะเวลาใน
การปฏิบัติกจิ กรรม
2. ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ แต่ยังไม่
เพียงพอ
1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 1. ไม่ได้รับการ
มากทีส่ ุด (4.98)
49. โรงเรียนสุจริต
30 ก.ย. 63
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
สนับสนุนระยะเวลาใน
2. คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมี
การปฏิบัติกจิ กรรม
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง 2. ได้รับการสนับสนุน
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ
งบประมาณ แต่ยังไม่
เพียงพอ
มาก(4.17)
50. To Be Number 1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1.นักเรียนรู้ถึงโทษและวิธีป้องกันตนเองจากยาเสพ งบประมาณไม่
ติด
เพียงพอ
One (Dancercise) 30 ก.ย. 63
2.จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
3.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ
มาก

51. โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ
52. ประชุมผูป้ กครอง
นักเรียน

ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาควรจัดให้
มีกิจกรรมที่ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมเกีย่ วข้องกับ
โครงการ อย.น้อย ใน
โรงเรียน
สถานศึกษาควรจัดให้
มีกิจกรรมที่ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมเกีย่ วข้องกับ
โรงเรียนสุจริต

1.ควรจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อให้
นักเรียนตระหนักถึง
โทษของยาเสพติด
2.ควรเข้ากลุม่ ที่ติดสิ่ง
ติดเพื่อสามารถให้
คาปรึกษา

ครูเหมวัฒน์ สิงห์มณี ไม่ได้ดาเนินการ
1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1.ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีกบั โรงเรียน
30 ก.ย. 63
2.ผูป้ กครองร่วมเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาโรงเรียน

-

มาก(4.14)

-

~ 29 ~
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ความพึงพอใจ
ในโครงการ

ข้อเสนอแนะ

3.ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้และ
พัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ
4.ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนมีโอกาสได้พบปะ
สร้างสัมพันธภาพ เพื่อร่วมกันป้องกัน ดูแล แก้ไข
ปัญหานักเรียน

53. พัฒนางานกิจการ
นักเรียน

54. พัฒนางานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
55. พัฒนางานสภา
นักเรียน

1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1.นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
30 ก.ย. 63
2.ทุกหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียนดาเนินงานได้
ตามแผนงานที่วางไว้
3.บุคลากรมีวสั ดุอุปกรณ์สานักงานเพื่อใช้ในการทา
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ใน
ระดับมาก
5.ทุกหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียนมีการวางแผน
ดาเนินงานล่วงหน้า ในระดับมาก
6.มีข้อมูลข่าวสารของฝ่ายกิจการนักเรียน นักเรียน
ให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบทุกภาคเรียนและ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ในระดับมาก
1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1.ครูทราบถึงปัญหาของนักเรียน
30 ก.ย. 63
2.ครู/โรงเรียนนาปัญหาของนักเรียนที่พบมา
ปรับปรุง สนับสนุน เช่นการเยี่ยมบ้าน มอบทุน

1.ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม
2.งบประมาณไม่
เพียงพอ

มากที่สุด(4.94) สถานศึกษาควรจัดให้
มีกิจกรรมที่ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมกับฝ่าย
กิจการนักเรียน

ไม่สามารถจัดกิจกรรม
ได้ทั้งหมด

มาก (3.99)

1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1. นักเรียนมีระเบียบวินยั ในตนเอง
30 ก.ย. 63
2. นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีของการอยู่ในสังคม

ขาดการประสานงาน
และร่วมมือระหว่างครู
และนักเรียน

มาก (4.42)

1. ครูควรให้ความ
สนใจและร่วมกิจกรรม

~ 30 ~
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

56. งานสภานักเรียน

57. สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข

58. โครงการบริหาร
สถานศึกษาอย่าง
พอเพียง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

3. นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมี
ระบบ โดยรู้จักบทบาทและหน้าทีข่ องตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
4. นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนด้วย
กันเอง มีความสามัคคีต่อหมู่คณะ
5. นักเรียนเป็นผู้นาและส่งเสริมประชาธิปไตย
ภายในโรงเรียนและชุมชน
1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1. นักเรียนมีระเบียบวินยั ในตนเอง
30 ก.ย. 63
2. นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีของการอยู่ในสังคม
3. นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมี
ระบบ โดยรู้จักบทบาทและหน้าทีข่ องตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
4. นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนด้วย
กันเอง มีความสามัคคีต่อหมู่คณะ
5. นักเรียนเป็นผู้นาและส่งเสริมประชาธิปไตย
ภายในโรงเรียนและชุมชน
1 พ.ย. 62 – ครูเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ 1.มีการจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด
30 ก.ย. 63
และอบายมุข
2.มีเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขจากโรงพยาบาลโพทะเล
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจภูธร อ.โพทะเล ตรวจคัด
กรองหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน
3.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One
1 ต.ค.62- ครูวิภาวรรณ
1.มีการายงานค่าสาธารณูปโภคเดือนละ1ครั้ง
30 ก.ย. 63 ฤกษนันท์
2.ใช้งบประมาณในโครงการอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ปัญหาอุปสรรค

ความพึงพอใจ
ในโครงการ

ข้อเสนอแนะ
2. ควรมีมาตรการ
สาหรับนักเรียนทีไ่ ม่
เข้าร่วมกิจกรรม

ขาดการประสานงาน
และร่วมมือระหว่างครู
และนักเรียน

มาก (4.42)

1.ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม
2.งบประมาณไม่
เพียงพอ

มากที่สุด(4.68)

1.ควรประชาสัมพันธ์
กับผู้เกี่ยวข้องอย่าง
สม่าเสมอ

มาก(3.96)

1. ครูควรให้ความ
สนใจและร่วมกิจกรรม
2. ควรมีมาตรการ
สาหรับนักเรียนทีไ่ ม่
เข้าร่วมกิจกรรม

ควรเน้นเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์เรื่อง

~ 31 ~
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

59. ปรับปรุงภูมิทัศน์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 ต.ค.6230 ก.ย. 63

ผู้รับผิดชอบ

ครูแถบ จุลพันธ์

ผลการดาเนินงาน

1. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด
สวยงาม ปลอดภัยและเพียงพอกับความต้องการของ
นักเรียน
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาไปสู่
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อม ความสุขเป็น
แรงจูงใจ และแรงเสริมในการเรียนรู้

ปัญหาอุปสรรค
2.เพิ่มผู้รับผิดชอบ
หรือผู้มสี ่วนร่วมกับ
โครงการ
-

ความพึงพอใจ
ในโครงการ

ข้อเสนอแนะ
ค่าใช้จ่ายในทุกด้าน
เดือน

มาก(3.83)

-

