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รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560 – 2579)
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560 – 2579) เป็นแผนที่บูรณาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศ
และเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการพัฒนาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้
คนไทยได้เรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามแผนฯ เป็น 2 ระยะ
คือ ระยะแรก (พ.ศ.2552 – 2554) สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และ
ระยะที่สอง (พ.ศ.2555–2559) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีการกำหนด
เป้าหมายการนำแผนสู่การปฏิบัติเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้ดังนี้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในปี 2579 การพัฒนาการศึกษาของประเทศบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้
1. คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีค วามรู้เชิงวิชาการและสรรถนะทางวิ ชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุข
มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขเพื่อเป็นเป้าหมาย
และฐานหลักของการพัฒนาประเทศ
2. สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนมีสุขภาวะ ประชาชน อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขและเอื้ออาทร ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิ ภาพ มีการกระจายอำนาจ
สู่สถานศึกษา เขตพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
รวมทั้งความร่วมมือในภูมิภาคและกับนานาชาติมากขึ้น อันจะนำไปสู่ความสามารถในการร่วมมือและแข่งขันของ
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและเกื้อกูลกัน
เป้าหมายเชิงปริมาณของแผนการศึกษาแห่งชาติฯ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลัก เกินกว่าร้อยละ 50
2. สถานศึกษาทุกโรงได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ.
3. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น
4. เอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น
5. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เป็น 60 : 40
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2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ตามกรอบปฏิรูป
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
ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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3. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้ง
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า
เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.
2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผน
ย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบาย
รัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับ เคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับ
การพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพั ฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน
ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร
เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้
ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการแบบ
ร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ข องสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการ
จัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
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3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่ง
บริห ารจัดการอั ตรากำลั ง ให้ส อดคล้ อ งกับ การปฏิรู ป องค์ ก าร รวมทั้งพัฒ นาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรี ยนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา
เพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
• จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ
• ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ
ต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
• พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือ
จากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดง
ความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
• พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
(English for All)
• ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒ นาคุณภาพชีว ิต และหลักสูตรการดูแลผู้ส ู งวัย
หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่ว นร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน
หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล
• ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
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• พั ฒ นาครู ใ ห้ ม ี ท ั ก ษะ ความรู ้ และความชำนาญในการใช้ เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ มีเหตุผลเป็นขั้นตอน
• พั ฒ นาครู อ าชี ว ศึ ก ษาที ่ ม ี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในทางปฏิ บ ั ต ิ ( Hands – on
Experience) เพื ่ อ ให้ ม ี ท ั ก ษะและความเชี ่ ย วชาญทางวิ ช าการ โดยร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่าง
น้อย 1 ปี
• พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรั ฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี
ศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
• พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาในพื ้ นที ่จ ัง หวั ดชายแดนภาคใต้ โดยน้ อ มนำยุ ทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ
• เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพ
ติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
• ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์
รวมทั ้ ง มี ท ั ก ษะการสื่ อ สารและใช้ ภ าษาที่ ส ามในการต่ อ ยอดการเรี ยนรู ้ ไ ด้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
• ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
• สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ
แต่ล ะสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
• สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
• พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
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• ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
• ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้ นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
พ.ศ. 2562
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได้
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
• ปฏิร ูป องค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิ ภ าพและความเป็นเอกภาพของ
หน่ว ยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น
• ปรับ ปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุ ปสรรคและข้ อจำกัดในการดำเนินงาน โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
• สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
• พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นากำลั ง คนของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ
• สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้
อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
• จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
• ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้ อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิต
สาธารณะ
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
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คำนึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหาร
งบประมาณไว้ ดังนี้
(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ
(2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก
(3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ
(4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการ
ภาคและสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และ
จัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ
3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติ ด ตามฯ ข้ า งต้ น ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และรั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ
อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function)
งานในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิ ง พื ้ น ที ่ (Area) ซึ ่ ง ได้ ด ำเนิ น การอยู ่ ก ่ อ นเมื ่ อ รั ฐ บาลหรื อ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กำหนด หากมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน
4. นโยบายโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
วิสัยทัศน์
มีความรู้ คู่คุณธรรม นำผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาการจัดการเรีย นรู้ เพื่อให้ผ ู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่
สถานศึกษากำหนด
เป้าหมาย
1.
2.
3.
4.

ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด

กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้เชิดชูความเป็นไทย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา
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การจัดสรรเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กลุ่มงาน

เงินอุดหนุน

นิทรรศการวิชาการ
ปฐมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
จัดทำข้อสอบ Pre O-net ม.3
เตรียมความพร้อมและการสอบ
O-net

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

10,000
14,500
4,700
5,000
15,000

ปรับปรุงสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาการ

4,000

จัดทำข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อำลาสถาบัน
พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
จัดค่ายสะเต็มเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ในชั้นศตวรรษที่21
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พละศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

9,330
100,000
30,000
5,000

วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

8,900

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

เงิน
สนับสนุน

-

-

72,000
88,000

งบประมาณ
ที่ใช้
0
0
4,700
0
15,000

-

-

10,000
14,500
4,700
5,000
15,000

-

-

4,000

4,000

9,330
100,000
30,000
5,000
8,900

0
0
0
0
8,900

20,000

0

74,000
75,340
66,200
185,418
28,000

38,000
17,340
58,034
78,658
9,000

72,000

47,000

103,000

17,130

-

-

-

-

20,000

-

46,000 28,000
75,340
66,200
185,418
28,000

รวม
(บาท)

-

-

-

-

15,000

-
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ที่

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2.กิจกรรมพัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร์
3.กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์รุ่น
เยาว์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
พัฒนางานห้องสมุด
ส่งเสริมการเรียนรู้ ICT
พัฒนางาน ICT
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนมาตรฐานสากล
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
เตรียมความพร้อมก่อน
ระดับอุดมศึกษา
จัดซื้อวัสดุกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสุจริต
จิตอาสาพระราชทาน 904
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ทุนการศึกษาโรงเรียน
จัดซื้อหนังสือเรียน
พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
ระดมทรัพยากรเพื่อจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว
พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
พัฒนางานสารสนเทศ
1.กิจกรรมพัฒนางาน
สารสนเทศ

กลุ่มงาน
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

เงินอุดหนุน

290,000
4,250

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

55,000
60,000
50,000
25,000
25,000
14,000

วิชาการ

8,500

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
บุคคล
บุคคล

90,000
27,500
1,510
1,119,874
204,000

ทั่วไป

20,000

ทั่วไป
53,900

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

เงิน
สนับสนุน

-

-

15,750

-

25,527

-

50,000
90,000
-

-

20,000
20,000
201,000
500,000
98,490
100,000
-

รวม
(บาท)

งบประมาณ
ที่ใช้

290,000

79,650

20,000

20,000

80,527

80,527

60,000
100,000
90,000
25,000
25,000
14,000
8,500

60,000
100,000
75,753.76
0
0
11,680
8,500

90,000
20,000
20,000
228,500
500,000
100,000
100,000
67,500
67,500
1,119,874
204,000
2,306,400
2,306,400

82,630
9,855
0
87,760
500,000
30,000
86,800
0
1,119,874
20,333
1,674,547

20,000

1,280

53,900

4,400

-

-

-

-

-
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ที่

41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กลุ่มงาน

2.กิจกรรมส่ง SMS ถึง
ผู้ปกครอง
พัฒนางานธุรการ
พัฒนางานบริการสื่อ อุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษา
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
พัฒนากิจการนักเรียน
1.กิจกรรมพัฒนากิจการ
นักเรียน
2.กิจกรรมพัฒนางานสภา
นักเรียน
3.กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
อย.น้อยในโรงเรียน
งานอนามัยโรงเรียน
TO BE NUMBER ONE
พัฒนางานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
พัฒนางานชุมชน
พัฒนางานกิจกรรมวันสำคัญ
ปรับปรุงโรงอาหาร
พัฒนางานบริหารงบประมาณ
ลดใช้พลังงาน
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
เครื่องแบบนักเรียน

ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

เงินอุดหนุน

32,000
37,200

ทั่วไป
13,000
ทั่วไป
40,000
ทั่วไป
3,610
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

6,000
30,000
689,265

ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

1,500
20,000
5,000
10,000
89,288
5,000
846,314
300,000
512,150

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

เงิน
สนับสนุน

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,885

-

3,325

-

5,310
18,000
-

-

-

35,000
-

-

-

รวม
(บาท)

งบประมาณ
ที่ใช้

50,000

0

32,000
37,200

30,422
15,827

13,000

13,000

40,000

40,000

7,495

7,495

3,325

3,325

6,000
5,310
30,000
18,000
689,265

0
5,310
27,750
18,000
657,390

1,500
20,000
5,000
10,000
35,000
89,288
5,000
846,314
300,000
512,150

1,500
10,000
0
2,480
35,000
57,996
5,000
840,426
300,000
512,150
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ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

60 อุปกรณ์การเรียน
61 บริหารสถานศึกษาอย่างพอเพียง
1. ค่าสาธารณูปโภค
2. ค่าอินเทอร์เน็ต
3. ค่าเดินทางไปราชการ
4. ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์สำนักงาน
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
6. งานอัดสำเนา

กลุ่มงาน
งบประมาณ

บุคคล
งบประมาณ
วิชาการ
ทั่วไป

เงินอุดหนุน

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

เงิน
สนับสนุน

รวม
(บาท)

-

474,700

-

-

-

-

721,000 552,483.74
70,000 60,219.60
100,000
34,302
120,000 114,110.85

-

-

474,700
721,000
70,000
100,000
120,000
200,000
182,966

-

200,000
182,966

งบประมาณ
ที่ใช้
230,180

135,810
124,218
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สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการ/กิจกรรม
1.นิทรรศการวิชาการ

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ


2.ปฐมนิเทศ
3.ปัจฉิมนิเทศ
4.จัดทำข้อสอบ Pre O-net ม.3



5.เตรียมความพร้อมและการสอบ O-net
6.ปรับปรุงสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
7.จัดทำข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2




ค่าเฉลี่ย
-

มาก



4.16
4.15
4.20

มาก
มาก

-

8.การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน



-

9.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน



-

10.อำลาสถาบัน



-



4.16


หมายเหตุ
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19





11.พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
12.จัดค่ายสะเต็มเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ใน
ชั้นศตวรรษที่21
13.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
15.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
17.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
18.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละ
ศึกษา
19.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19
มาก

-

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19








4.77
4.95
4.16
4.17
4.26
4.77

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด



4.04

มาก
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โครงการ/กิจกรรม
20.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21.พัฒนางานห้องสมุด
22.ส่งเสริมการเรียนรู้ ICT
23.พัฒนางาน ICT
24.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ







25.โรงเรียนมาตรฐานสากล

ค่าเฉลี่ย
4.24
4.95
4.08
4.13
-

ระดับ
คุณภาพ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

หมายเหตุ

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19

-

26.กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
27.เตรียมความพร้อมก่อน
ระดับอุดมศึกษา
28.จัดซื้อวัสดุกลุ่มบริหารงานวิชาการ
29.โรงเรียนสุจริต
30.จิตอาสาพระราชทาน 904




3.99
4.94

มาก
มากที่สุด




มากที่สุด
มาก



4.94
3.84
-

31.เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
32.ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
33.โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
34.การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
35.ทุนการศึกษาโรงเรียน






มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด



4.13
4.80
4.80
4.74
-

36.จัดซื้อหนังสือเรียน
37.พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
38.ระดมทรัพยากรเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว
39.พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
40.พัฒนางานสารสนเทศ
41.พัฒนางานธุรการ
42.พัฒนางานบริการสื่อ อุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษา
43.สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
44.พัฒนากิจการนักเรียน









5.00
4.96
4.79
4.98
4.08
5.00
4.96

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด



4.68

มากที่สุด



4.94

มากที่สุด

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19
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โครงการ/กิจกรรม
45.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ


ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

-

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19

46.อย.น้อยในโรงเรียน
47.งานอนามัยโรงเรียน
48.TO BE NUMBER ONE
49.พัฒนางานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
50.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
51.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
52.พัฒนางานชุมชน






4.98
4.50
4.17
4.08

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก




3.99
4.14
-

มาก
มาก

53.พัฒนางานกิจกรรมวันสำคัญ
54.ปรับปรุงโรงอาหาร
55.พัฒนางานบริหารงบประมาณ
56.ลดใช้พลังงาน
57.จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน
58.ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
59.เครื่องแบบนักเรียน
60.อุปกรณ์การเรียน
61.บริหารสถานศึกษาอย่างพอเพียง











4.34

มาก

4.13
3.85
5.00
5.00
5.00
5.00
3.96

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก



หมายเหตุ

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19

16

รายงานผลดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการ/กิจกรรม
1.นิทรรศการวิชาการ
2.ปฐมนิเทศ
3.ปัจฉิมนิเทศ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1 ต.ค. 6330 ก.ย.64
1 ต.ค. 6330 ก.ย.64
1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ธนัช

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด-19
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด-19
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90
2.นักเรียนมีนิสัยที่ดีอยู่ร่วมกับสังคมได้
3.นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกันเป็น
ทีม
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด-19
1.นักเรียนมีความภูมิใจและเชื่อมั่นใน
ผลงานตนเอง
2.นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และมีการใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
3.ครูปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีการกาหนด
เป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน
ได้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.ได้หลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถ
จัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ

-

ความพึง
พอใจ
-

-

-

-

ขาดการประสานงานและ
ร่วมมือ ระหว่างครูและ
นักเรียน

4.16
(ระดับ
มาก)

ควรเพิ่มงบประมาณ
โครงการ

-

-

-

-

4.15
(ระดับ
มาก)

-

4.20

ธนัช
ธนัช

4.จัดทำข้อสอบ Pre Onet ม.3
5.เตรียมความพร้อมและ
การสอบ O-net

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64
1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

ธนัช

6.ปรับปรุงสูตร
สถานศึกษาและ

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

ธนัช

ธนัช

ข้อเสนอแนะ
-

1.จัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสมกับโครงการ
2.วางแผนในการดาเนิน
งานและกำหนดขั้นตอน
การดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบ

-
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โครงการ/กิจกรรม
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
7.จัดทำข้อสอบกลาง ม.
1 และ ม.2
8.การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
9.ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
10.อำลาสถาบัน
11.พัฒนางานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 63ธนัช
30 ก.ย.64
1 ต.ค. 63ธนัช
30 ก.ย.64
1 ต.ค. 63ธนัช
30 ก.ย.64
1 ต.ค. 63นิธิพล
30 ก.ย.64
1 ต.ค. 63- นงนุช คุ้มปาน
30 ก.ย.64

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด-19
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด-19
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด-19
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด-19
1.สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม
2.สถานศึกษาจัดทำข้อมูลระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับดีเยี่ยม
3.สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประจำปี 2563 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
4. สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม

-

ความพึง
พอใจ
(ระดับ
มาก)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. ผู้รับผิดชอบงานไม่ชัดเจน
2. ข้อมูลที่ได้รับไม่
สอดคล้องกัน และเป็น
ข้อมูลดิบ

4.16
(ระดับ
มาก)

1.เพิ่มงบประมาณการจัด
โครงการในส่วนจัดเตรียม
เอกสารเพื่อรับการ
ประเมินจากต้นสังกัด
2.ควรแต่งตั้งบุคลากรเพื่อ
ร่วมกันวิเคราะห์และนำผล
ประเมินไปใช้ในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะ

-
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โครงการ/กิจกรรม
12.จัดค่ายสะเต็มเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ในชั้น
ศตวรรษที่21
13.กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

14.กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

จิฬัชญา

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด-19

-

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

นิตยา

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

สุฑาทิพย์

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
มากขึ้น
2.ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ครบทุกรายวิชา เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลกับ
ผู้เรียน
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
ครอบคลุมเนื้อหา และสะดวกใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน
1.ครูในกลุ่มสาระฯมีความพึงพอใจต่อ
สื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก
2.ครูในกลุ่มสาระฯมีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรกลุ่มสาระฯ อยู่ในระดับมาก
3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ

ความพึง
พอใจ
-

เนื่องจากไวรัสโควิด 2019
4.77
แพร่ระบาด จึงไม่สามารถ (ระดับมาก
จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ที่สดุ )
และสัปดาห์คณิตศาสตร์ได้
จึงมีการปรับแผนไปซื้อวัสดุ
แทนในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว

1.การประสานงานของแต่
ละสายชั้นมีความเข้าใจไม่
ชัดเจน
2.การเตรียมความพร้อม
ของแต่ละสายชั้นยังไม่
สมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ
-

4.95 1.ครูแต่ละสายชั้นต้องมี
(ระดับมาก การประสานงานในเรื่อง
ที่สุด) การนิเทศให้ชัดเจน
2.ครูควรเตรียมความ
พร้อมของแต่ละสายชั้น
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โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

15.กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

สมศักดิ์

16.กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

ณัฐพล

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

4.ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจใน 3.ครูบางส่วนไม่มีความ
การจัดกิจกรรม ต่อสภาพห้อง อยู่ใน กระตือรือร้น และไม่เห็น
ระดับมาก
ความสำคัญของการนิเทศ
1.ดำเนินงานส่งเสริมรักการอ่านด้วย
การจัดบอร์ดและจัดกิจกรรมปริทัศน์
ภาษาไทย ได้ร้อยละ 70
2.จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ วิจัย
ได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
3.ครูผู้สอนและผู้เรียนพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยอยู่
ในระดับมาก
1 สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
งบประมาณไม่เพียงพอ
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะอยู่ในระดับดีเยี่ยม
2 พัฒนาแผนการจัดเรียนรู้ให้
เหมาะสมในการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ศิลปะให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนมาก
ยิ่งขึ้นอยู่ในระดับดีเยี่ยม
3 ให้สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่นอยู่ในระดับดีเยี่ยม

ความพึง
พอใจ

4.16
(ระดับ
มาก)

4.17
(ระดับ
มาก)

ข้อเสนอแนะ
3.ควรสร้างแบบนิเทศ
เครื่องมือการนิเทศและ
แจ้งให้ผู้รับการนิเทศทราบ
-

1.เพิ่มงบประมาณการจัด
โครงการในส่วนจัดเตรียม
เอกสารเพื่อรับการ
ประเมินจากต้นสังกัด
2.ควรแต่งตั้งบุคลากรเพื่อ
ร่วมกันวิเคราะห์และนำผล
ประเมินไปใช้ในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ
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โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

17.กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

นาถอนงค์

18.กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

อุบลรัตน์

19.กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

เคลือวัลย์

ผลการดำเนินงาน
4 ให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน
กำกับ ติดตามตรวจสอบและนำผลไป
ปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ำเสมออยู่ในระดับดีเยี่ยม
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่
ในระดับดี
2. ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสูตรอยู่ในระดับดี
3. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตรงตาม
เนื้อหาวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติอยู่ใน
ระดับดี
1.ครูกลุ่มสาระฯมีวัสดุสำนักงานใช้
อย่างเพียงพอ
2.ครูกลุ่มสาระฯมีความพึงพอใจต่อ
วัสดุอุปกรณ์การเรียน อยู่ในระดับมาก
3.ครูกลุ่มสาระฯมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่
ในระดับมาก
1.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ครูจัดในวิชา
วิทยาศาสตร์ฯอยู่ในระดับมาก

ปัญหาอุปสรรค

ความพึง
พอใจ

สถานที่การเรียนการสอนไม่
ค่อยสะอาด เนื่องจาก
นกพิราบสามารถเข้าได้

4.26
(ระดับ
มาก)

ข้อเสนอแนะ

1.ควรปรับปรุงอาคาร
สถานที่การเรียนการสอน
ไม่ให้มีนกพิราบเข้ามาได้
เพื่อสุขลักษณะที่ดีของ
ผู้เรียน

นักเรียนที่ยืมอุปกรณ์กีฬาไป
4.77
ต้องมีการแลกบัตรเมื่อยืม
เล่น มักไม่นำมาคืนตาม
(ระดับมาก อุปกรณ์และคืนบัตรเมื่อ
กำหนดเวลา
ที่สดุ )
นำอุปกรณ์มาคืน

นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน

4.04
(ระดับ
มาก)

ควรให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้า
ร่วมแข่งขันได้ไปชมการ
แข่งขันด้วย
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โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

20.กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

สุกฤษฎิ์

21.พัฒนางานห้องสมุด

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

อำนวยพร

ผลการดำเนินงาน
2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก
1.ครูกลุ่มสาระฯทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ คนละ 1 วิชาต่อภาค
เรียน
2.ครูกลุ่มสาระฯทุกคนดำเนินการวิจัย
เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียน คนละ 1
เรื่องต่อปี
3.กลุ่มสาระฯการเรียนรู้ฯได้รับสื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนตาม
ปีงบประมาณ 2564
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯสามารถจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา
1.ครูร้อยละ80 มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพและการบริการของห้องสมุด
ทำให้มีการใช้ห้องสมุดและความสนใจ
ในการอ่านและค้นคว้าสูงขึ้น
2.นักเรียนร้อยละ80 มีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพและการบริการของ
ห้องสมุดทำให้มีการใช้ห้องสมุดและ
ความสนใจในการอ่านและค้นคว้า
สูงขึ้น

ปัญหาอุปสรรค

กิจกรรมหลายกิจกรรมทับ
ซ้อนกัน

ความพึง
พอใจ

ข้อเสนอแนะ

4.24
(ระดับ
มาก)

ควรจัดเวลาการแข่งขันใน
แต่ละกิจกรรมไม่ให้ทับ
ซ้อนกัน

เนื่องจากสถานการณ์แพร่
4.95
ระบาดไวรัสโควิด 2019 จึง (ระดับมาก
จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ที่สดุ )
ในแบบออนไลน์จึงทำให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
น้อยหรือบางรายการไม่มีคน
เข้าร่วมกิจกรรม

-
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โครงการ/กิจกรรม
22.ส่งเสริมการเรียนรู้
ICT

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

อุเทน

1.นักเรียนมีการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อหาความรู้และสืบค้น
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในระดับมาก

ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณ

ในสถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ประสิทธิภาพการบริหาร
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จัดการด้านงบประมาณ
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด-19
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด-19
1. นักศึกษาวิชาทหารมีความเสียสละ 1. การประสานงาน
อุทิศตน
2. การเตรียมความพร้อมยัง
ไม่สมบูรณ์

23.พัฒนางาน ICT

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

อุเทน

24.โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล
25.โรงเรียน
มาตรฐานสากล
26.กิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64
1 ต.ค. 6330 ก.ย.64
1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

เบญจภรณ์
เบญจภรณ์
วรพงษ์

ความพึง
ข้อเสนอแนะ
พอใจ
4.08 1.โรงเรียนยังขาดอุปกรณ์
(ระดับ ในด้านการจัดการ
มาก) เครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพและรองรับ
การใช้งานของผู้ใช้หลายๆ
คนพร้อมกัน
2.ควรมีการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้
เพียงพอต่อการใช้งานของ
นักเรียน
4.13 โรงเรียนยังขาดอุปกรณ์ใน
(ระดับ ด้านการจัดการเครือข่าย
มาก) ให้มีประสิทธิภาพและ
รองรับการใช้งานของผู้ใช้
หลาย ๆ คนพร้อมกัน
-

-

-

-

3.99
(ระดับ
มาก)

1. ควรมีการประสานงานรู้
ขั้นตอน
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โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

27.เตรียมความพร้อม
ก่อนระดับอุดมศึกษา

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

สุฑาทิพย์

28.จัดซื้อวัสดุกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

สุภาวดี

ผลการดำเนินงาน
2. นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะผู้
นาของนักศึกษาวิชาทหาร
3. นักศึกษาวิชาทหารมีจิตสำนึกสร้าง
วินัยในตนเอง
4. นักศึกษาวิชาทหารเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
5. นักศึกษาวิชาทหารทุกคนมีส่วนร่วม
ในการทางานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
1. นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าเรียน
เตรียมความพร้อมก่อน
ระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70
2. นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบเข้า
โควตาภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 67
1.นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และมีการใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
2.ครูปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนด
เป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน ในด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้
เหมาะสมกับผู้เรียน

ปัญหาอุปสรรค

ความพึง
พอใจ

ข้อเสนอแนะ
2. ควรมีการประชุมให้
ความรู้ ความสำคัญของ
การทางาน

-

4.94
(ระดับมาก
ที่สุด)

-

ได้รับวัสดุไม่ครบตามที่
4.94
ควรจัดซื้อวัสดุให้ตรงตาม
ต้องการแต่เนื่องด้วย
(ระดับมาก รายการเพื่อสามารถใช้งาน
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ที่สดุ )
ได้ตามแผนการที่วางไว้
ของเชื้อไวรัสโคโรนาจึงช่วย
ชะลอการใช้วัสดุ
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โครงการ/กิจกรรม
29.โรงเรียนสุจริต

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

สุภาวดี

30.จิตอาสาพระราชทาน 1 ต.ค. 63904
30 ก.ย.64
31.เข้าค่ายพักแรม
1 ต.ค. 63ลูกเสือ เนตรนารี
30 ก.ย.64

นาถนภัส
สุทธิพงษ์

ผลการดำเนินงาน
3.มีวัสดุใช้ในสำนักงานวิชาการ
1. โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณ
ได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
2. นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนและ
บุคลากร มีความตระหนักรู้และ
สามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ปลอดจาก
การทุจริต

ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนาทำให้การดำเนิน
โครงการต้องมีการปรับ
รูปแบบเพื่อให้สามารถ
ดำเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด-19
1.นักเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.นักเรียนบางส่วนไม่
ตามหลักสูตรและส่งเสริม
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้

ความพึง
พอใจ
3.84
(ระดับ
มาก)

ข้อเสนอแนะ

-

โรงเรียนควรดำเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นแนวปฏิบัติที่โรงเรียน
ประสบผลสำเร็จโดยบรรจุ
ในแผนปฏิบัติการประจำปี
ในทุกปีการศึกษา และควร
นำข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “โรงเรียน
สุจริต” ของโรงเรียนโพธิ
ธรรมสุวัฒน์ให้บรรลุ
เป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-

4.13
(ระดับ
มาก)

1.ลดระยะการเดินทางไกล
2.ควรจัดกิจกรรมนอก
สถานที่
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โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

2.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม 2.นักเรียนได้รับอุบัติเหตุ
และตอบสนองความต้องการ
เล็กน้อยจากการปฏิบัติ
ความสามารถ ความถนัดและความ
กิจกรรม
สนใจของผู้เรียน
1.มีการสร้างแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียน
2.นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม
ทัศนศึกษา
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

32.ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนา 1 ต.ค. 63ผู้เรียน
30 ก.ย.64

อำนวยพร

33.โรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

นาถนภัส

34.การส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

สุทธิพงษ์

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตาม
ความถนัดของตนเอง

35.ทุนการศึกษา
โรงเรียน
36.จัดซื้อหนังสือเรียน

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64
1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

มนัสนันท์

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด-19
จัดซื้อหนังสือเรียนตามจำนวนนักเรียน

37.พัฒนาบุคลากรสู่มือ
อาชีพ

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

สุธาสินี

ธนัช

ปัญหาอุปสรรค

จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา
อบรม ทั้งในและนอกหน่วยงาน
ราชการ

รายการกีฬาบางรายการไม่
สามารถดาเนินการได้
งบประมาณไม่เพียงพอ

ความพึง
พอใจ

4.80
(ระดับมาก
ที่สุด)

ข้อเสนอแนะ

-

4.80
(ระดับมาก
ที่สุด)
4.74
ปรับปรุงสแตนท์เชียร์โดย
(ระดับมาก
ทำหลังคา
ที่สุด)
5.00
(ระดับมาก
ที่สุด)
4.96
(ระดับมาก
ที่สุด)

เพิ่มงบประมาณ
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38.ระดมทรัพยากรเพื่อ
จ้างลูกจ้างชั่วคราว

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

39.พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

สุธาสินี

40.พัฒนางาน
สารสนเทศ

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

รุจิรา

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

นภาวรรณ

มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สพฐ.กาหนด

งบประมาณไม่เพียงพอ

1. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
1. มีการสรุปข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563
2. มีการจัดทำรายงานข้อมูลนักเรียน
ประจำปี (DMC EMIS และ B-OBEC)
ได้ถูกต้องทันตามกำหนด
3. นักเรียนสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางการเรียนของตนเอง
ได้
4. ผู้ปกครองมีช่องทางในการติดตาม
และรับทราบข่าวสารต่าง ๆ จากทาง
โรงเรียน
5. นักเรียนมีข้อมูลสำหรับการวาง
แผนการเรียนของตนเองได้

-

1. การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ
2. การจัดทำระบบส่ง sms
ถึงผูป้ กครองยังขาด
งบประมาณและอุปกรณ์ใน
การดำเนินงาน

ความพึง
พอใจ
4.79
(ระดับมาก
ที่สุด)
4.98
(ระดับมาก
ที่สุด)

4.08
(ระดับ
มาก)

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มงบประมาณ
-

1. โรงเรียนยังขาดอุปกรณ์
ในด้านการจัดการ
เครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพและรองรับ
การใช้งานของผู้ใช้หลายๆ
คนพร้อมกัน
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โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

41.พัฒนางานธุรการ

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

สมศักดิ์

42.พัฒนางานบริการสื่อ
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

ณัฐพล

43.สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

วัชรินทร์

ผลการดำเนินงาน
6. มีการนำข้อมูลสารสนเทศด้านผล
การเรียนไปใช้เพื่อบริหารจัดการ
โรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ครูและบุคลากรงานธุรการ มีความพึง
พอใจห้องปฏิบัติการ สะอาดและ
ปลอดภัย
1 บริหารงามตามโครงสร้างของฝ่าย
พัฒนางานบริการสื่อ อุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษา
2 มีอุปกรณ์ใช้ในหน่วยงานได้ครบถ้วน
3 จัดอุปกรณ์ในการทำเอกสารต่างๆ
ของงานในฝ่ายพัฒนางานบริการสื่อ
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
4 วางแผนการดำเนินงานของฝ่าย
พัฒนางานบริการสื่อ อุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
5 นิเทศ กำกับ ติดตามและส่งเสริม
การดำเนินงานของฝ่ายพัฒนางาน
บริการสื่อ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาให้
เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
1.มีการจัดอบรมให้ความรู้นักเรียน
เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข

ปัญหาอุปสรรค

งบประมาณไม่เพียงพอ

-

ความพึง
พอใจ

ข้อเสนอแนะ

5.00
(ระดับมาก
ที่สุด)
4.96 1.เพิ่มงบประมาณการจัด
(ระดับมาก โครงการในส่วนจัดเตรียม
ที่สุด) เอกสารเพื่อรับการ
ประเมินจากต้นสังกัด
2.ควรแต่งตั้งบุคลากรเพื่อ
ร่วมกันวิเคราะห์และนำผล
ประเมินไปใช้ในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ

4.68
(ระดับมาก
ที่สุด)

-
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โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

2.มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก
โรงพยาบาลโพทะเลร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจภูธร อ.โพทะเล ตรวจคัดกรอง
หาสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน
3.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม To Be
Number One
บุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อ
ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด-19
โรงเรียนมีแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียน
ในการช่วยกันดูแลและเผยแพร่ความรู้

-

44.พัฒนากิจการ
นักเรียน

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

แสงอรุณ

45.โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ
46.อย.น้อยในโรงเรียน

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64
1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

เหมวัฒน์

47.งานอนามัยโรงเรียน

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

นาถอนงค์
นงนุช ชมภู

-

ความพึง
พอใจ

4.94
(ระดับมาก
ที่สุด)
-

ข้อเสนอแนะ

-

4.98
(ระดับมาก
ที่สุด)
1.นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 1.การชั่งน้าหนัก-ส่วนสูง
4.50 1.การเก็บข้อมูลในการชั่ง
และออกกาลังสม่ำเสมอร้อยละ 85
ข้อมูลที่ได้นักเรียนให้ไม่ตรง
(ระดับ น้าหนัก-วัดส่วนสูง ต้องขอ
2.นักเรียนมีการตรวจสุขภาพด้านการ ความเป็นจริง
มาก) ความร่วมมือนักเรียนให้
ชั่งน้าหนัก-วัดส่วนสูง และทดสอบ
2.นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือ
กรอกข้อมูลจริง
สมรรถภาพทางกายร้อยละ 85
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.นักเรียนมีน้าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ
ระดับมาก
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โครงการ/กิจกรรม
48.TO BE NUMBER
ONE

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

วันชัย

1.นักเรียนรู้ถึงโทษและวิธีป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติด
2.จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
3.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในระดับมาก

งบประมาณไม่เพียงพอ

อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดี
สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและ
เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน
1.ครูทราบถึงปัญหาของนักเรียน
2.ครู/โรงเรียนนำปัญหาของนักเรียนที่
พบมาปรับปรุง สนับสนุน เช่นการ
เยี่ยมบ้าน มอบทุน
1.ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีกับ
โรงเรียน
2.ผู้ปกครองร่วมเสนอความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด-19
1.ปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี

-

49.พัฒนางานอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อม
50.พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

แถบ

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

สุกัญญา

51.ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

สุกัญญา

52.พัฒนางานชุมชน

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64
1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

วรพงษ์

53.พัฒนางานกิจกรรม
วันสำคัญ

กิตติทัศน์

ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
ทั้งหมด

ความพึง
ข้อเสนอแนะ
พอใจ
4.17 1.ควรจัดกิจกรรมที่
(ระดับ หลากหลายเพื่อให้นักเรียน
มาก) ตระหนักถึงโทษของยา
เสพติด
2.ควรเข้ากลุ่มที่ติดสิ่งติด
เพื่อสามารถให้คาปรึกษา
4.08
(ระดับ
มาก)
3.99
(ระดับ
มาก)

-

4.14
(ระดับ
มาก)

-

-

-

-

-

4.34
(ระดับ
มาก)

-
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โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ความพึง
พอใจ

ข้อเสนอแนะ

2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร
54.ปรับปรุงโรงอาหาร

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64
1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

นาถอนงค์

56.ลดใช้พลังงาน

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

ณิศราภรณ์

57.จัดซื้อครุภัณฑ์
โรงเรียน

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

พจีพร

58.ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

59.เครื่องแบบนักเรียน

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64
1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

55.พัฒนางานบริหาร
งบประมาณ

60.อุปกรณ์การเรียน

พจีพร

โรงเรียนได้บริหารจัดการเกี่ยวกับ
1.บุคลากรในฝ่ายมีงานสอน
งบประมาณและนำไปใช้ในการจัดการ มาก ทำให้การทางานในฝ่าย
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพลดลง
2.การรายงานผลการ
ดำเนินงานมีความล่าช้า
ครูและบุคลากร ตระหนัก รู้คุณค่าและ
ร่วมอนุรักษ์และลดใช้พลังงาน

-

จัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบของพัสดุ

-

ณิศราภรณ์

ดำเนินการตามนโยบายของสพฐ.

-

วรรณณิกา

ดำเนินการตามนโยบายของสพฐ.

-

วรรณณิกา

ดำเนินการตามนโยบายของสพฐ.

-

4.13
(ระดับ
มาก)

3.85
(ระดับ
มาก)
5.00
(ระดับมาก
ที่สุด)
5.00
(ระดับมาก
ที่สุด)
(ระดับมาก
ที่สุด)
5.00

1.ใช้บุคลากรให้เหมาะสม
กับงานโดยมีการทำงาน
เป็นทีมอย่างต่อเนื่อง
2.รายงานผลการติดตาม
งานต่อที่ประชุม หรือ
เจ้าของงานอย่างสม่ำเสมอ
ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการลดใช้พลังงาน
-
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โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

61.บริหารสถานศึกษา
อย่างพอเพียง

1 ต.ค. 6330 ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

พจีพร

1.มีการายงานค่าสาธารณูปโภคเดือน
ละ1ครั้ง
2.ใช้งบประมาณในโครงการอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัญหาอุปสรรค

1.ควรประชาสัมพันธ์กับ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

ความพึง
พอใจ
(ระดับมาก
ที่สุด)
3.96
(ระดับ
มาก)

ข้อเสนอแนะ

ควรเน้นเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในทุกเดือน

