ก
คำนำ
เอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ 2562
เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรำยงำนเกี่ยวกับกับกำรดำเนินงำนของโครงกำรรูปแบบกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ศักยภำพกำรดำเนินงำนที่ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำนภำยนอกรำยงำนฉบับนี้ได้รวบรวมผล
กำรดำเนินงำน กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร ผลสำเร็จเชิงปริมำณและ
คุณภำพ จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำในครั้งต่อไป ทั้งนี้เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในกำรนำข้อมูลสำหรับกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม เป็นข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรตัดสินใจต่ำงๆ ของผู้บริหำรใน กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคมให้มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำนักเรียนให้มีมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ เป็นข้อมูล
สำหรับบุคลำกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียน
สร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป
งำนแผนงำน
ฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ตุลำคม 2564

ข
สำรบัญ
เรื่อง
คำนำ………………………
สำรบัญ
อัตรำส่วนกำรบริหำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2562……………
โครงกำรตำมกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน.
กลยุทธ์ที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ.
กลยุทธ์ที่ 3 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 4 ด้ำนสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ….…………
สรุปกำรใช้เงินตำมแผนงำน/โครงกำร……………
สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ตำมฝ่ำยบริหำรงำน 4 ฝ่ำย……………
ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร
โครงกำรพัฒนำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร..
โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ.
โครงกำรพัฒนำสื่อและนวัตกรรม.
โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง
โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรวิชำชีพ…….
โครงกำรพัฒนำผู้เรียนจำกเงินระดมทรัพยำกร(ค่ำจ้ำงครูภำษำจีน)……
โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน.
โครงกำรพัฒนำICT.
โครงกำรกิจกรรมค่ำยวิชำกำรบูรณำกำรและส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร.
โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
โครงกำรกิจกรรมพัฒนำสิ่งแวดล้อมศึกษำโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม…………….
โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ.
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำงำนห้องสมุด.
โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยี.
โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ.
โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียนนักเรียน งำนวัดผลประเมินผลเทียบโอนผลกำรเรียน
และกำรจัดทำข้อมูลเฉลี่ย (GPA) .
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ……….
เรื่อง
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย….
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ค
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ………
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ พละศึกษำ…
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม.
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ………
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ……………
โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
โครงกำรพัฒนำสำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว……….
โครงกำรปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน…………
โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน……….
โครงกำรรักษำควำมปลอดภัย….
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน…………….
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม………….
ฝ่ำยบริหำรงำนแผนงำนและงบประมำณ
โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ….
โครงกำรพัฒนำครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ…………
โครงกำรจัดจ้ำงบุคลำกรสนับสนุน(จ้ำงนักกำรภำรโรง).
โครงกำรสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน……………
ฝำยบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรพัฒนำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป………
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1
กำรบริหำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ
อัตรำส่วน
62.12 :
31.55 :
6.33
ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร
ฝ่ำยบริหำรบุคคล+ฝ่ำยบริหำรงำนแผนงำนและงบประมำณ+ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
สำรองจ่ำย

ที่

ฝ่ำย

อุดหนุน สนันสนุน

ระดมฯ

384,600 242,280

219,600 80,000 102,993

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร

36

2

ฝ่ำยบริหำรบุคคล

8

29,000

-

3

ฝ่ำยบริหำรงำนแผนงำน
และงบประมำณ
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

3

305,600

-

11

69,000

-

รวม
5

สำรองจ่ำย
รวมงบประมำณทั้งหมด

58
1
59

%
%
%
%

จำนวนเงิน (บำท)

จำนวน
โครงกำร

1

4

62.12
31.55
6.33
100.00

788,200 242,280
71,100

-

859,300 242,280

73,200

อบต.
-

อื่นๆ
-

รวม
1,029,473
29,000

-

27,600

406,400

-

18,383

87,383

292,800 80,000 148,976

1,552,256

-

-

33,750

104,850

292,800 80,000 182,726

1,657,106

2
โครงกำรตำมกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ 2564
กลยุทธ์

งบประมำณ (บำท)

กลยุทธ์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 3 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 4 ด้ำนสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
รวม

442,068
89,000
608,554
102,451
310,183
1,552,256

หมำยเหตุ : โครงกำรหรือกิจกรรมที่เสนอขอรับสนับสุนงบประมำณจำก อบต.ทุ่งกว๋ำว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
ยอดเงิน

3
โครงการตามกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2564
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
พัฒนำผู้เรียนให้มีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี มีทักษะชีวิต มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ชำติ โรงเรียน มำตรฐำนสำกล เป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของชำติ มีหลัก คิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมเป็นไทยและพลโลก
ลําดับ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ที่
(บาท)
ลําดับที่
7 โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ
นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร
1) กำรเข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
97,668 นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร
2) กำรส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถนักเรียนเข้ำร่วม
40,000 นำงสุวกิ ำญจน์สิริ พิจอมบุตร
กิจกรรม กำรแข่งขัน และกำรพัฒนำทุกด้ำน
3)เปิดบ้ำนวิชำกำร
11,900 นำงสุวกิ ำญจน์สิริ พิจอมบุตร
9 โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้
50,000
นำงสำวกมลศรัณ จำเลิศ
10 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
นำยสุพจน์ บุญมำเทพ
1) ลูกเสือ
25,000
นำยสุพจน์ บุญมำเทพ
2) รด.
2,500
นำงสำวกมลศรัณ จำเลิศ
4) ชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
1,000 นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร
สำธำรณประโยชน์
11 โครงกำรพัฒนำงำนแนะแนว
3,500
นำงสิริภำงค์ ขำวปอน
14 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำ
10,000
นำยสนั่น กำญจนเชษฐ์
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
17
9,000
นำยสุรเดช ตื้อยศ
เรียนรู้ศิลปะ
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
18
11,000
นำงสิริภำงค์ ขำวปอน
เรียนรู้ภำษำไทย
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
19
10,000
นำยพงษ์สิทธิ์ สุปดั
เรียนรู้คณิตศำสตร์
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
20
10,000
นำงสำวกมลศรัณ จำเลิศ
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
21
10,000
นำยสนั่น กำญจนเชษฐ์
เรียนรู้สุขศึกษำ พละศึกษำ
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
22
10,000
นำงมงคลยำ พำนดง
เรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
23
30,000 ว่ำที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
24
30,000
นำงสรัญญำ เรือนคำ
เรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

4
ลําดับ
ที่
26
27
35
29

โครงการ

โครงกำรยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
โครงกำรส่งเสริมอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ
โครงกำรวิถีถิ่น วิถีไทย
โครงกำรส่งเสริมชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้ PLC
โครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญำอำชีพถนอม
30 อำหำรจำกผลผลิตในท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
31 โครงกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม STEM
3 โครงกำรปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
4 โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
8 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
7 โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
กล
ยุทธ์
รวม
ที่ 1

งบประมาณ
(บาท)
26,000
1,000
19,000
2,000

ผู้รับผิดชอบ
ครูกิ่งลดำ
นำงสรัญญำ เรือนคำ
นำงมงคลยำ พำนดง
ว่ำที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ

6,500

นำงสรัญญำ เรือนคำ

5,000
3,000
2,000
7,500
3,500
5,000

ครูหัสรินทร์
นำยสนั่น กำญจนเชษฐ์
นำงสรัญญำ เรือนคำ
นำงสำวนิตยำ นันทะใจ
นำงมงคลยำ พำนดง
นำงมงคลยำ พำนดง

442,068

โครงการ
ลําดับที่

5
โครงการตามกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2564
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษา
พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ชำติ หลักสูตร มำตรฐำนสำกล จุดเน้น นโยบำยกำรพัฒนำผู้เรียน และควำมต้องกำรของผู้เรียน พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำให้มี คุณภำพได้มำตรฐำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ลําดับ
ที่
3
4
16
28

กล
ยุทธ์
ที่ 2

โครงการ
โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โครงกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ
1.2 กิจกรรมกำรจัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอน(พัฒนำ
สื่อกำรสอน, ถ่ำยเอกสำรวิชำกำร)
โครงกำรพัฒนำงำนฝ่ำยทะเบียนนักเรียน งำนวัดผล
ประเมินผลเทียบโอนผลกำรเรียน และกำรจัดทำ
ข้อมูลเฉลี่ย(GPA)
รวม

งบประมาณ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ลําดับที่
1,000 ว่ำที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ
1,000 ว่ำที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ
5,000 นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร
2,000 นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร
75,000

นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร

5,000

นำยปรัชญำ จันทร์แก้ว

89,000

6
โครงการตามกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2564
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒ นำครู แ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ ส่ ง เสริม และสนั บสนุ นให้มี กำรพัฒ นำตนเอง ให้ มี
ควำมสำมำรถด้ำน กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำงำน ให้มีคุณภำพมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ มีขวัญและ กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนมีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ
ลําดับ
งบประมาณ
โครงการ
ที่
(บาท)
33 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
95,000
โครงกำรจ้ำงครูสำขำขำดแคลน(คณิต,จีน) จ้ำง
32
311,954
8500x12(ประกันสังคม 425)อื่นๆใช้งบจ้ำงครูเก่ำ
โครงกำรจ้ำงนักกำรภำรโรง (สว่ำง,สมจิตร)งบ
2
201,600
สมำคมฯ
กล
ยุทธ์
รวม 608,554
ที่ 3

ผู้รับผิดชอบ
นำงจรรยำ พุทธำ
นำงจรรยำ พุทธำ
นำงจรรยำ พุทธำ

โครงการ
ลําดับที่

7
โครงการตามกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2564
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการศึกษา
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และสิ่ง แวดล้อมในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ลําดับ
ที่
5
8
12
13
15
25
34
กล
ยุทธ์
ที่ 4

โครงการ
โครงกำรพัฒนำสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ (อื่นๆคือคอมฯเก่ำ)
โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
โครงกำรกิจกรรมพัฒนำสิ่งแวดล้อมศึกษำโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำงำนห้องสมุด
โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีกำร
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
รวม

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

38,751

ครูหัสรินทร์

12,000

นำยดวงเด่น พิจอมบุตร

4,500

ว่ำที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ

5,500

ว่ำที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ

23,000
17,000

นำงมงคลยำ พำนดง
นำยดวงเด่น พิจอมบุตร

1,700

นำยปรัชญำ จันทร์แก้ว

102,451

โครงการ
ลําดับที่

8
โครงการตามกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2564
กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำง กำรกระจำยอำนำจ เน้นกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุก ภำคส่วน สร้ำงเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วมกำร บริหำรจัดกำรศึกษำ
ลําดับ
ที่
1
2
6
36
1
2
5
1

3

1
2
3
4
5
6

โครงการ
โครงกำรพัฒนำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร
1.1 งำนธุรกำรสำนักงำนฝ่ำยวิชำกำร
โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง
โครงกำรสร้ำงเครื่อข่ำยเพื่อควำมร่วมมือ(พัฒนำ
กำรศึกษำ)
โครงกำรพัฒนำสำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว
โครงกำรรักษำควำมปลอดภัย
โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ
1.1 พัฒนำสำนักงำน
1.2 งำนสำรบรรณ
1.3 งำนกำรเงิน
1.4 งำนแผนงำน
1.5 งำนพัสดุ
1.6 งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพบุคลำกร
โครงกำรค่ำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน
3.1 ค่ำไฟฟ้ำโรงเรียน
3.2 ค่ำไฟฟ้ำเครื่องสูบน้ำ
3.3 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
3.4 ค่ำโทรศัพท์สำนักงำน
3.5 ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์
3.6 ค่ำส่งไปรษณีย์
พัฒนำสำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
พัฒนำงำนอำคำรสถำนที่
พัฒนำภูมิทัศน์โรงเรียน
พัฒนำงำนประชำสัมพันธ์
พัฒนำงำนอนำมัยโรงเรียน
พัฒนำงำนบริกำรต้อนรับ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

4,000
3,000
2,000

ครูสุวิกำญจน์สิริ
ครูสุวิกำญจน์สิริ
ว่ำที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ
นำยดวงเด่น พิจอมบุตร

1,000

นำยพงศกร ทำมำ

2,000
2,000
4,000

นำยสนั่น กำญจนเชษฐ์
นำยสนั่น กำญจนเชษฐ์
นำยสุพจน์ บุญมำเทพ
ครูหัสรินทร์
นำงจรรยำ พุทธำ
นำงจรรยำ พุทธำ
นำยสถิตย์ ขำวปอน
ครูหัสรินทร์
นำงสำวนิตยำ นันทะใจ
นำงจรรยำ พุทธำ

2,500
2,500
2,000
2,000
2,000
3,000
130,000
800
20,000
3,000
35,000
2,000
2,000
30,000
15,000
4,000
4,000
5,000

นำยสถิตย์ ขำวปอน

นำยดวงเด่น พิจอมบุตร
นำยสุพจน์ บุญมำเทพ
นำยดวงเด่น พิจอมบุตร
ครูศิริญญำ
ครูศิริญญำ
นำงสรัญญำ เรือนคำ

โครงการ
ลําดับที่

9
ลําดับ
ที่
7
8
9
10
11
กล
ยุทธ์
ที่ 5

งบประมาณ
(บาท)
18,383
9,000
-

โครงการ
พัฒนำงำนโรงอำหำร
พัฒนำงำนโสตทัศนศึกษำ
พัฒนำงำนโรงเรียนกับชุมชน
พัฒนำระบบงำนสหกรณ์โรงเรียน
พัฒนำระบบงำนธนำคำรออมทรัพย์
รวม

310,183

ผู้รับผิดชอบ
นำงจรรยำ พุทธำ
นำยสุรเดช ตื้อยศ
นำยสุพจน์ บุญมำเทพ
นำงสรัญญำ เรือนคำ
นำงสรัญญำ เรือนคำ

โครงการ
ลําดับที่

10

สรุปการใช้เงินตามแผนงาน / โครงการ
ปีงบประมาณ 2564

การบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2564
อัตราส่วน
62.12
:
31.55
:
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล+ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ+ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํารองจ่าย
ที่
1

ฝ่าย
บริหำรงำน
วิชำกำร
บริหำรงำนบุคคล

6.33
62.12 %
31.55 %
6.33 %
100.00 %

จํานวนเงิน (บาท)
ระดมฯ
อบต.

จํานวน
โครงการ

อุดหนุน

กพร

36

384,600

242,280

8

29,000

-

-

-

-

3

305,600

-

73,200

-

27,600

อื่นๆ

รวม

คงเหลือ

1,029,473

0

29,000

29,000

0

406,400

406,400

0

บริหำรงำนทั่วไป
11
69,000
- 18,383
87,383
สำรองจ่ำย
1
71,100
- 33,750 104,850
รวม
59
859,300 242,280
292,800 80,000 182,726 1,657,106
หมำยเหตุ : โครงกำรหรือกิจกรรมที่เสนอขอรับสนับสุนงบประมำณจำก อบต.ทุ่งกว๋ำว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงยอดเงิน

87,383
104,850
1,657,106

0
0
0

2
3
4
5

บริหำรงำน
แผนงำนและ
งบประมำณ

219,600 80,000 102,993 1,029,473

ใช้ไป

1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ที่

1
2
3
4
5
6

7

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรพัฒนำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร
1.1 งำนธุรกำรสำนักงำนฝ่ำยวิชำกำร
1.2 กิจกรรมกำรจัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอน
(พัฒนำสื่อกำรสอน, ถ่ำยเอกสำรวิชำกำร)
1.3 งำนทะเบียน
โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
โครงกำรพัฒนำสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ (อื่นๆคือคอมฯเก่ำ)
โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง
โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
วิชำชีพ
1) กำรเข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
2) กำรส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถนักเรียนเข้ำ
ร่วมกิจกรรม กำรแข่งขัน และกำรพัฒนำทุกด้ำน
3)เปิดบ้ำนวิชำกำร

อุดหนุน
84,000
4,000
75,000

จํานวนเงิน (บาท)
กพร. ระดมทุน
อบต.
-

-

-

5,000
3,000
1,000
1,000

-

-

-

0

28,112

-

2,000

-

อื่นๆ

รวม(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

84,000 ครูสุวิกำญจน์สิริ
4,000 ครูสวุ ิกำญจน์สิริ

-

75,000 ครูสุวิกำญจน์สิริ

-

5,000
3,000
1,000
1,000

ครูกิ่งลดำ
ครูวรัญญู
ครูวรัญญู
ครูวรัญญู

-

10,639

38,751

ครูหัสรินทร์

-

-

-

2,000

ครูดวงเด่น

43,000 106,568

-

-

21,100

76,568

-

-

-

97,668

10,000

30,000

-

-

-

40,000

11,900

-

-

-

-

11,900

149,568
ครูสิวิกำญจน์สิริ

ใช้ไป

คงเหลือ

84,000
4,000

0
0

75,000
5,000
3,000
1,000
1,000

0
0
0
0
0

38,751
2,000

0
0

149,568

0

97,668

0

40,000
11,900

0
0

ที่
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้
โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1) ลูกเสือ
2) รด.
4) ชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณประโยชน์
โครงกำรพัฒนำงำนแนะแนว
โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
โครงกำรกิจกรรมพัฒนำสิ่งแวดล้อมศึกษำโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม
โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและควำมเป็นเลิศด้ำน
กีฬำ
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำงำนห้องสมุด
โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์

อุดหนุน

จํานวนเงิน (บาท)
กพร. ระดมทุน
อบต.

อื่นๆ

รวม(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

-

10,000

-

12,000

ครูดวงเด่น

50,000
28,500
25,000
2,500

-

-

-

50,000
28,500
25,000
2,500

ครูกมลศรัณ
ครูสุพจน์
ครูสุพจน์
ครูกมลศรัณ

-

1,000

-

-

-

1,000 ครูสิวิกำญจน์สิริ

500

3,500
-

-

4,000

-

3,500
4,500

ครูสิริภำงค์
ครูวรัญญู

500

-

-

5,000

-

5,500

ครูวรัญญู

5,000

5,000

-

-

10,000

ครูสนั่น

1,000
5,000

-

-

22,000
-

-

9,000

-

-

-

-

9,000

ครูสุรเดช

11,000

-

-

-

-

11,000

ครูศิริญญำ

10,000

-

-

-

-

10,000

ครูกิ่งลดำ

2,000
-

23,000
ครูมงคลยำ
5,000 ครูสุวิกำญจน์สิริ

ใช้ไป

คงเหลือ

12,000
50,000
28,500
25,000
2,500

0
0
0
0
0

1,000
3,500
4,500

0
0
0

5,500

0

10,000
23,000
5,000

0
0
0

9,000

0

11,000

0

10,000

0

ที่
20
21
22
23
24
25

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำ พละศึกษำ
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

อุดหนุน

จํานวนเงิน (บาท)
กพร. ระดมทุน
อบต.

อื่นๆ

รวม(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

10,000

-

-

-

-

10,000

ครูกมลศรัณ

10,000

-

-

-

-

10,000

ครูสนั่น

10,000

-

-

-

-

10,000

ครูมงคลยำ

30,000

-

-

-

-

30,000

ครูวรัญญู

30,000

-

-

-

-

30,000

ครูสรัญญำ

2,000

-

15,000

-

17,000

ครูดวงเด่น

-

-

-

26,000

ครูกิ่งลดำ

-

-

-

1,000
ครูสรัญญำ
2,000 ครูสุวิกำญจน์สิริ
2,000
ครูวรัญญู

- 6,000.00

-

6,500

26 โครงกำรยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

5,400

27 โครงกำรส่งเสริมอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ
28 โครงกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ
29 โครงกำรส่งเสริมชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้ PLC
โครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญำอำชีพ
30 ถนอมอำหำรจำกผลผลิตในท้องถิ่นตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
31 โครงกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม STEM
โครงกำรจ้ำงครูสำขำขำดแคลน(คณิต,จีน) จ้ำง
32
8500x12(ประกันสังคม 425)อื่นๆใช้งบจ้ำงครูเก่ำ

1,000
2,000
2,000

20,600.0
0
-

500

-

ใช้ไป

คงเหลือ

10,000

0

10,000

0

10,000

0

30,000

0

30,000
17,000

0
0

26,000
1,000
2,000
2,000

0
0
0
0

6,500
5,000

0
0

311,954

0

ครูสรัญญำ

5,000

-

-

-

-

5,000

ครูหัสรินทร์

-

-

219,600

-

92,354

311,954

ครูจรรยำ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร
โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยี
34
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
33

35 โครงกำรวิถีถิ่น วิถีไทย
36
รวม

โครงกำรสร้ำงเครื่อข่ำยเพื่อควำมร่วมมือ(พัฒนำ
กำรศึกษำ)

อุดหนุน

จํานวนเงิน (บาท)
กพร. ระดมทุน
อบต.

อื่นๆ

รวม(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

95,000

-

-

-

-

95,000

ครูจรรยำ

1,700

-

-

-

-

1,700

ครูปรัชญำ

1,000

-

-

18,000.0
0

-

19,000

ครูมงคลยำ

1,000

-

-

-

-

1,000

ครูพงศกร

384,600 242,280

219,600

80,000 102,993 1,029,473

ใช้ไป

คงเหลือ

95,000

0

1,700

0

19,000

0

1,000
1,029,473

0
0

2. ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรพัฒนำสำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว
โครงกำรปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงกำรรักษำควำมปลอดภัย
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
รวม

0
อุดหนุน
2,000
2,000
3,000
2,000
4,000
7,500
5,000
3,500
29,000

จํานวนเงิน (บาท)
กพร. ระดมทุน
อบต.
-

อื่นๆ
-

รวม(บาท)
2,000
2,000
3,000
2,000
4,000
7,500
5,000
3,500
29,000

ผู้รับผิดชอบ
ครูสนั่น
ครูสนั่น
ครูสนั่น
ครูสรัญญำ
ครูสุพจน์
ครูนฤมล
ครูณัฐรินทร์
ครูมงคลยำ

ใช้ไป
2,000
2,000
3,000
2,000
4,000
7,500
5,000
3,500
29,000

0
คงเหลือ
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. ฝ่ำยบริหำรงำนแผนงำนและงบประมำณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ
1.1 พัฒนำสำนักงำน
1.2 งำนสำรบรรณ
1.3 งำนกำรเงิน
1.4 งำนแผนงำน
1.5 งำนพัสดุ
1.6 งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพบุคลำกร
โครงกำรจ้ำงนักกำรภำรโรง (สว่ำง,สมจิตร)งบ
2
สมำคมฯ
3 โครงกำรค่ำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน
3.1 ค่ำไฟฟ้ำโรงเรียน
3.2 ค่ำไฟฟ้ำเครื่องสูบน้ำ
3.3 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
3.4 ค่ำโทรศัพท์สำนักงำน
3.5 ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์
3.6 ค่ำส่งไปรษณีย์
รวม

0
อุดหนุน
14,000
2,500
2,500
2,000
2,000
2,000
3,000

จํานวนเงิน (บาท)
กพร. ระดมทุน
อบต.
-

อื่นๆ
-

รวม(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

14,000
2,500
2,500
2,000
2,000
2,000
3,000

ครูหัสรินทร์
ครูจรรยำ
ครูจรรยำ
ครูสถิตย์
ครูหัสรินทร์
ครูนฤมล
ครูจรรยำ
ครูจรรยำ

100,800

-

73,200

-

27,600

201,600

190,800
130,000
800
20,000
3,000
35,000
2,000
305,600

0

73,200

0

27,600

190,800
130,000
800
20,000
3,000
35,000
2,000
406,400

ครูสถิตย์

ใช้ไป

0
คงเหลือ

14,000
2,500
2,500
2,000
2,000
2,000
3,000

0
0
0
0
0
0
0

201,600
190,800
130,000
800
20,000
3,000
35,000
2,000
406,400

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนำสำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
พัฒนำงำนอำคำรสถำนที่
พัฒนำภูมิทัศน์โรงเรียน
พัฒนำงำนประชำสัมพันธ์
พัฒนำงำนอนำมัยโรงเรียน
พัฒนำงำนบริกำรต้อนรับ
พัฒนำงำนโรงอำหำร
พัฒนำงำนโสตทัศนศึกษำ
พัฒนำงำนโรงเรียนกับชุมชน
พัฒนำระบบงำนสหกรณ์โรงเรียน
พัฒนำระบบงำนธนำคำรออมทรัพย์
รวม

0
อุดหนุน
2,000
30,000
15,000
4,000
4,000
5,000
9,000
69,000

จํานวนเงิน (บาท)
กพร. ระดมทุน
อบต.
-

อื่นๆ
18,383
18,383

รวม(บาท)
2,000
30,000
15,000
4,000
4,000
5,000
18,383
9,000
87,383

ผู้รับผิดชอบ
ครูดวงเด่น
ครูสุพจน์
ครูดวงเด่น
ครูศิริญญำ
ครูศิริญญำ
ครูสรัญญำ
ครูจรรยำ
ครูสุรเดช
ครูสุพจน์
ครูสรัญญำ
ครูสรัญญำ

ใช้ไป
2,000
30,000
15,000
4,000
4,000
5,000
18,383
9,000
0
0
0
87,383

0
คงเหลือ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

สรุปผลการดําเนินงาน/โครงการ ตามกลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2564
แยกตามการบริหารงาน 4 ฝ่าย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ...........บริหำรวิชำกำร........ชื่อโครงการ/งาน……พัฒนำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร.........ชื่อกิจกรรมที่ 1งำนธุรกำรสำนักงำนฝ่ำยบริหำรวิชำกำร
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ…30 กันยำยน 2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสุวิกำญจน์สิริพิจอมบุตร…………

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูในฝ่ำยบริหำร
วิชำกำรมีควำมสำมำรถในกำร
บริหำรงำนวิชำกำรและมีสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกเพียงพอ
และอยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ 75 ที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกำร
ดำเนินงำนมีควำมพึง
พอใจในโครงกำรพัฒนำ
ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ครั้งนี้

1.ครูทุกคนในฝ่ำย
บริหำรงำนวิชำกำรมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอในกำร
บริหำรงำนในสำนักงำน
ฝ่ำยวิชำกำร
2. ครูในฝ่ำยบริหำร
วิชำกำรมีกำรจัด
บรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่
เป็นวิชำกำร

ครูในฝ่ำยบริหำร
วิชำกำร ร้อยละ 80 มี
ควำมพึงพอใช้ที่มีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้บริหำรงำนใน
สำนักงำนฝ่ำย

1.ได้รับควำมร่วมจำก
บุคลำกรในโรงเรียน
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่
อำนวยควำมสะดวกไว้
บริกำรครู

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
ของแผนงาน/
เพื่อ
โครงการ/
การพัฒนา
กิจกรรมครั้งนี้
ครั้งต่อไป
-

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหำรวิชำกำร ชื่อโครงการ/งาน พัฒนำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ชื่อกิจกรรมที่ 2กำรจัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอน (ถ่ำยเอกสำรวิชำกำร)
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ…30 กันยำยน 2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสุพรรณิภำ จริยำ…………
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
ผลสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
ของแผนงาน/
เพื่อ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
โครงการ/กิจกรรม
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/
การพัฒนา
คุณภาพ)
ครั้งนี้
กิจกรรมครั้งนี้ ครั้งต่อไป
2. เพื่อให้ครูในโรงเรียน 1.ครูร้อยละ 75 ขึ้นไป มี
เชิงปริมาณ
1.ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป 1.ได้รับควำมร่วมจำก
มีเอกสำรประกอบกำร ควำมพึงพอใจในกำร
ครูทุกคนมีกำรจัดทำสื่อกำรเรียน มีควำมพึงพอใจใน
บุคลำกรในโรงเรียน
จัดกิจกรรมกำรเรียน
ดำเนินงำนกำรจัดทำสื่อกำร กำรสอน(อัดสำเนำโรเนียว ถ่ำย โครงกำรพัฒนำฝ่ำย 2. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่
กำรสอนที่พอเพียง
เรียนกำรสอน (ถ่ำยเอกสำร เอกสำรวิชำกำร มีวัสดุเพื่อใช้
บริหำรวิชำกำร
อำนวยควำมสะดวกไว้
เหมำะสม
วิชำกำร)
ประกอบกำรเรียนกำรสอน)
2.ครูได้สื่อกำรเรียน บริกำรครู
และมีเอกสำรประกอบกำร เชิงคุณภาพ
กำรสอน (ถ่ำยเอกสำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
ครูในโรงเรียนมีกำรจัดทำสื่อกำร วิชำกำร /กำรโรเนีย
สอนที่พอเพียงเหมำะสมและ เรียนกำรสอนใช้ประกอบกำรจัด วเอกสำรและกำรทำ
เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำร กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่
แบบฟอร์มต่ำงๆ)
สอนและกำรพัฒนำกำร
พอเพียงเหมำะสมและเอื้อต่อกำร
เรียนรู้
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหำรวิชำกำร ชื่อโครงการ/งาน พัฒนำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ชื่อกิจกรรมที่ 3 พัฒนางานทะเบียนและวัดผล
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ…30 กันยำยน 2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสำวกิ่งลดำ แสนคำฟู…………
จุดเด่นของ
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
จุดที่ควรพัฒนาของ ข้อเสนอแนะเพื่อ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
แผนงาน/
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและ
แผนงาน/โครงการ/
การพัฒนาครั้ง
(จํานวน/ร้อยละ)
โครงการ/กิจกรรม
คุณภาพ)
คุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้
ต่อไป
ครั้งนี้
3. เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัด
ร้อยละ 80 ของครูมี 1.ครูทุกคนมีแบบ ร้อยละ 80 ของครูมี 1.ได้รับควำมร่วม ควรแยกกิจกรรมงำน ควรแยกกิจกรรม
ทำงำนทะเบียน งำนวัดผลและ แบบวัดผลประเมิน วัดผลประเมินและ แบบวัดผลประเมิน จำกบุคลำกรใน
ทะเบียนวัดผล ออกเป็น งำนทะเบียนวัดผล
ประเมินผล ของนักเรียนเป็นไป และเครื่องมือวัดผล เครื่องมือวัดผล
และเครื่องมือวัดผล โรงเรียน
อีกหนึ่งโครงกำร เพรำะ ออกเป็นอีกหนึ่ง
ตำมระเบียบของ
ประเมินผลตำมควำม ประเมินผลตำม
ประเมินผลตำมควำม 2. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ เป็นงำนหลัก และควำม โครงกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร
ต้องกำร
ควำมต้องกำรใช้ของ ต้องกำรใช้ของครู
อำนวยควำมสะดวก เหมำะสมในกำรเขียน
4. เพื่อพัฒนำระบบงำนทะเบียน ใช้ของครู
ครู
ไว้บริกำรครู
หลักกำรเหตุผล
งำนวัดผลและประเมินผล สู่
2. มีระบบกำร
ระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
วัดผลประเมินและ
5. เพื่อบริกำรข้อมูลผลกำรเรียน
เครื่องมือวัดผล
แก่ผู้เรียนในสถำนศึกษำ และ
ประเมินผลที่ถูกต้อง
ชุมชน หรือหน่วยงำนอื่นๆ
ตำมระเบียบ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ชื่อโครงการ/งาน โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ชื่อกิจกรรม…………………-…………………………….
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1 ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ ว่ำที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ
จุดที่ควรพัฒนา
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแผนงาน/
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและ
(จํานวน/ร้อยละ)
ครั้งนี้
โครงการ/
คุณภาพ)
คุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้
1.เพื่อพัฒนำ
1.โรงเรียนพัฒนำงำน เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 80 ของ
ได้ควำมร่วมมือจำกครู
นักเรียนและ กำรวำงแผนกำร
โรงเรียน
มำตรฐำนสำกลให้มี พัฒนำโรงเรียน
นักเรียน ครู มีควำมพึง บุคลำกรในโรงเรียน ได้รับกำรสนับสนุน ดำเนินกิจกรรม
มำตรฐำนสำกล คุณภำพ
มำตรฐำนสำกลให้มี
พอใจในกำรปฏิบัติงำน งบประมำณจำกฝ่ำยบริหำรโรงเรียน และ อย่ำงต่อเนื่อง
ให้มีคุณภำพ
2.โรงเรียนส่งเสริม
คุณภำพจำกกำรประเมิน ตำมโครงกำร
ได้รับกำรจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ทำให้มี
2.เพื่อส่งเสริม
และพัฒนำคณะครู
หลักสูตรสถำนศึกษำที่
2. ร้อยละ 100 ของครูมี ประสบกำรณ์ในกำรดำเนินกิจกรรม
และพัฒนำคณะ และบุคลำกรทำงกำร ครบถ้วน
พัฒนำโรงเรียน
ครูและบุคลำกร ศึกษำให้จัดกำรเรียน จำนวนนักเรียนที่ได้รับ
มำตรฐำนสำกลได้อย่ำง
ทำงกำรศึกษำให้ กำรสอนได้อย่ำงมี
กำรส่งเสริม 185 คน
เต็มตำมศักยภำพ
จัดกำรเรียนกำร คุณภำพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สอนได้อย่ำงมี 3.โรงเรียนยกระดับ
ทำงกำรเรียนสูงขึ้นและมี
คุณภำพ
มำตรฐำน และพัฒนำ พัฒนำโรงเรียน
ผลกำรทดสอบระดับชำติ
3.เพื่อยกระดับ สู่ควำมเป็นเลิศ และ มำตรฐำนสำกลให้มี
สูงขึ้นจำกปี 2563 ร้อย
มำตรฐำน และ สอดคล้องกับแนว
คุณภำพจำกกำรประเมิน ละ 5
พัฒนำสู่ควำม
ทำงกำรปฏิรูป
หลักสูตรสถำนศึกษำ
เป็นเลิศ และ
กำรศึกษำ
สอดคล้องกับ
แนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป
กำรนำโครงกำร
เพำะพันธุ์ปัญญำ
ไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำ
มำตรฐำนสำกล

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ชื่อโครงการ/งาน โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ชื่อกิจกรรม…………………-…………………………….
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1 ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ ว่ำที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ
จุดที่ควรพัฒนา
ผลสําเร็จ
จุดเด่นของ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
ของแผนงาน/
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
แผนงาน/โครงการ/
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/
คุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้
กิจกรรมครั้งนี้
1.เพื่อพัฒนำหลักสูตร
1.โรงเรียนพัฒนำงำน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 80 ของ
ได้ควำมร่วมมือจำก กำรวำงแผนกำร
สถำนศึกษำให้มีคุณภำพจำก หลักสูตรสถำนศึกษำให้มี พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ นักเรียน ครู มีควำมพึง ครู
นักเรียนและ ดำเนินกิจกรรม
กำรประเมินหลักสูตร
คุณภำพ
จำกกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำที่ พอใจในกำรปฏิบัติงำน บุคลำกรใน
อย่ำงต่อเนื่อง
สถำนศึกษำ
2.โรงเรียนส่งเสริมและ ครบถ้วน
ตำมโครงกำร
โรงเรียน ได้รับกำร
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
พัฒนำคณะครูและ
ประกอบไปด้วย หลักสูตรสถำนศึกษำ 2. ร้อยละ 100 ของครู สนับสนุน
คณะครูและบุคลำกร
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม หลักสูตรกลุ่ม มีพัฒนำหลักสูตร
งบประมำณจำกฝ่ำย
ทำงกำรศึกษำให้จัดกำร
ให้จัดกำรเรียนกำรสอน สำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำ
สถำนศึกษำได้อย่ำงเต็ม บริหำรโรงเรียน และ
เรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ได้อย่ำงมีคุณภำพ
ผู้เรียน
หลักสูตรโรงเรียน ตำมศักยภำพ
ได้รับกำรจัดกิจกรรม
คุณภำพ
3.โรงเรียนยกระดับ
มำตรฐำนสำกล หลักสูตรสถำนศึกษำ 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ที่ต่อเนื่อง ทำให้มี
3.เพื่อยกระดับมำตรฐำน
มำตรฐำน และพัฒนำสู่ พอเพียง หลักสูตรงำนสวนพฤกษศำสตร์ ทำงกำรเรียนสูงขึ้นและ ประสบกำรณ์ในกำร
และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ ควำมเป็นเลิศ และ
โรงเรียนและหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษำ มีผลกำรทดสอบ
ดำเนินกิจกรรม
และสอดคล้องกับแนว
สอดคล้องกับแนว
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ ระดับชำติสูงขึ้นจำกปี
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ จำกกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ
2562 ร้อยละ 5
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
จำกกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ
การพัฒนา
ครั้งต่อไป
กำรวำงแผน
กำรดำเนิน
กิจกรรม
อย่ำง
ต่อเนื่อง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ชื่อโครงการ/งาน โครงกำรกำรวิจัยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ชื่อกิจกรรม…………………-…………………………….
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1 ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ ว่ำที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ
จุดที่ควร
พัฒนาของ
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/
แผนงาน/
ข้อเสนอแนะเพื่อ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและ
(จํานวน/ร้อยละ)
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
โครงการ/
การพัฒนาครั้งต่อไป
คุณภาพ)
คุณภาพ)
กิจกรรมครั้ง
นี้
1.เพื่อพัฒนำกำรวิจัยพัฒนำ 1.โรงเรียนพัฒนำ
เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.ร้อยละ 80 ของ ได้ควำมร่วมมือจำกครู นักเรียน กำรวำงแผน กำรดำเนินกิจกรรม
คุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียน งำนวิจัยพัฒนำคุณภำพ พัฒนำกำรวิจัยพัฒนำ ครู มีควำมพึง
และบุคลำกรในโรงเรียน ได้รับ กำรดำเนิน
พัฒนำกำรวิจัยพัฒนำ
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมให้มี
กำรศึกษำให้มีคุณภำพ คุณภำพกำรศึกษำ
พอใจในกำร
กำรสนับสนุนงบประมำณจำก กิจกรรมอย่ำง คุณภำพกำรศึกษำให้
คุณภำพ
2.โรงเรียนส่งเสริมและ โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
ปฏิบัติงำนตำม
ฝ่ำยบริหำรโรงเรียน และได้รับ ต่อเนื่อง
ครบทุกคนและครบทุก
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
พัฒนำคณะครูและ
วิทยำคม ครูคนละ 1 โครงกำร
กำรจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ทำให้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพื่อ
คณะครูและบุคลำกร
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เรื่อง
2. ร้อยละ 100
มีประสบกำรณ์ในกำรดำเนิน
ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียน
ทำงกำรศึกษำให้จัดกำร
ให้จัดกำรเรียนกำรสอน เป้าหมายเชิงคุณภาพ ของครูมีพัฒนำ
กิจกรรม
กำรสอนของนักเรียน
เรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ได้อย่ำงมีคุณภำพ
งำนวิจัยพัฒนำ
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
คุณภำพ
3.โรงเรียนยกระดับ
พัฒนำกำรวิจัยพัฒนำ คุณภำพกำรศึกษำ
วิทยำคมต่อไป
3.เพื่อยกระดับมำตรฐำน
มำตรฐำน และพัฒนำสู่ คุณภำพกำรศึกษำ
ได้อย่ำงเต็มตำม
และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ ควำมเป็นเลิศ และ
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
ศักยภำพ
และสอดคล้องกับแนว
สอดคล้องกับแนว
วิทยำคมให้มีคุณภำพ
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ

โครงกำรพัฒนำสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (อื่นๆคือคอมฯเก่ำ)

โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ...........บริหำรวิชำกำร........ชื่อโครงการ/งาน……ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ.........ชื่อกิจกรรมที่ 1กำรเข้ำร่วมแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ…30 กันยำยน 2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสุวิกำญจน์สิริพิจอมบุตร…………
จุดเด่นของ
ผลสําเร็จ
จุดที่ควรพัฒนาของ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
แผนงาน/
ข้อเสนอแนะเพื่อ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณ
แผนงาน/โครงการ/
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาครั้งต่อไป
และคุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้
ครั้งนี้
1.เพื่อส่งเสริมให้
1. นักเรียนร้อยละ เชิงปริมาณ
นักเรียนที่เข้ำ
โรงเรียนได้ส่งเสริม กำรกระตุ้นส่งเสริม
กระตุ้นครูและส่งเสริม
นักเรียนมีควำมสำมำรถ 20 ได้รับกำรส่งเสริม 1.นักเรียนทุกคน ได้รับส่งเสริมและพัฒนำ แข่งขันมี
ให้นักเรียนมี
สนับสนุนให้นักเรียน สนับสนุนให้นักเรียน
ทักษะทำงวิชำกำร
ด้ำนควำมรู้
ให้มีควำมสำมำรถทักษะทำงวิชำกำร
ควำมสำมำรถ ควำมสำมำรถ
ได้รับกำรพัฒนำ
ได้รับกำรพัฒนำ
วิชำชีพและมีโอกำสได้ ควำมสำมำรถ ให้
วิชำชีพ และมีโอกำสได้แสดง
ได้รับรำงวัลทุก ทักษะทำงวิชำกำร ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
แสดงควำมสำมำรถโดย ได้รับรำงวัลมีผลงำน ควำมสำมำรถโดยกำรเข้ำร่วมประกวดใน ระดับ
วิชำชีพได้แสดงออก ในกำรแข่งขันอย่ำง
ในกำรแข่งขันงำน
กำรเข้ำร่วมประกวดใน สร้ำงชื่อเสียงให้กับ ระดับต่ำงๆ
ในเวทีต่ำงๆ
ต่อเนื่องของครูในแต่ ศิลปหัตถกรรม
หน่วยงำนต่ำงๆ
โรงเรียน
2.ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำ
ละสำระกำรเรียนรู้
นักเรียน
2.ครูร้อยละ80ได้รับ ส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง
กำรพัฒนำ เรียนรู้ เชิงคุณภาพ
จำกกำรที่นำนักเรียน ครูและนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ไปแข่งขันหรือเข้ำ
และมีทักษะในเชิงวิชำกำร วิชำชีพใน
ค่ำยวิชำกำรและ
กำรดำรงชีวิต ซึ่งเกิดจำกกำรเข้ำร่วม
วิชำชีพต่ำงๆ
กิจกรรมต่ำงๆและกำรประกวดแข่งขัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหำรวิชำกำร ชื่อโครงการ/งาน……ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ ชื่อกิจกรรมที่ 2) กำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมสำมำรถนักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2562…….เสร็จสิ้นเมื่อ…30 กันยำยน 2563…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสุวิกำญจน์สิริพิจอมบุตร
วัตถุประสงค์

2.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้
ดำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรที่เน้นคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
1. นักเรียนร้อยละ 60 เชิงปริมาณ
ครูทุกคนได้ดำเนินงำน ครูมีกำรส่งเสริม
ได้รับกำรส่งเสริมด้ำน - ครูและในโรงเรียน
พัฒนำวิชำกำรที่เน้น
ให้นักเรียนมีกำร
ควำมรู้ควำมสำมำรถ โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน พัฒนำตำม
ให้ได้รับรำงวัลมีผลงำน วิทยำคม ได้รับกำร
ตำมหลักสูตร
หลักสูตร
สร้ำงชื่อเสียงให้กับ
บุคลำกรพัฒนำวิชำกำร สถำนศึกษำ และทุก
สถำนศึกษำ
โรงเรียน
ที่เน้นคุณภำพ
กลุ่มเป้ำหมำย
เชิงคุณภาพ
-ครูได้ดำเนินงำน
พัฒนำวิชำกำรที่เน้น
คุณภำพผู้เรียนรอบ
ด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ และทุก
กลุ่มเป้ำหมำย

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป

กระตุ้นครูและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถใน
ทุกๆด้ำน

กระตุ้นครูและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถใน
ทุกๆด้ำน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหำรวิชำกำร ชื่อโครงการ/งาน……ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ ชื่อกิจกรรมที่ 3. จัดกิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร (OPEN HOUSE)
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ…30 กันยำยน 2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสุวิกำญจน์สิริพิจอมบุตร…………
วัตถุประสงค์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
จุดเด่นของ จุดที่ควรพัฒนาของ
ข้อเสนอแนะเพื่อ
ความสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณ
แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ/ การพัฒนาครั้งต่อไป
(จํานวน/ร้อย
และคุณภาพ)
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
ละ)
กิจกรรมครั้งนี้
3 เพื่อเป็นเผยแพร่กำร
ร้อยละ 80 ของ เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของ 1.กิจกรรมเปิด 1.กระตุ้นครูและ
1.กระตุ้นครูและ
ประชำสัมพันธ์ผลงำนครู
ครูและนักเรียนที่ 1. นักเรียนทุกคน ได้รับ ครูและนักเรียน บ้ำนวิชำกำรเป็น ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียน ให้กับผู้ปกครอง
มีควำมพึงพอใจ ส่งเสริมและพัฒนำ
ที่มีควำมพึง กิจกรรมที่มี
นักเรียนได้รับกำร
นักเรียนได้รับกำร
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริกำร ต่อกำรจัด
2.ครูและบุคลำกรในโรงเรียน พอใจต่อกำรจัด บรรยำกำศทำง พัฒนำควำมรู้
พัฒนำควำมรู้
ชุมชน
กิจกรรม
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
กิจกรรม
วิชำกำรที่
ควำมสำมำรถในทุกๆ ควำมสำมำรถในทุกๆ
ได้รับกำรพัฒนำ
น่ำสนใจ
ด้ำน
ด้ำน
เชิงคุณภาพ
ครูและนักเรียน 2.กำรจัดกิจกรรมใน 2.แต่ละกลุ่มสำระกำร
1.นักเรียนมีควำมรู้ควำม
ได้แสดงออกด้ำน แต่ละบูธให้มีควำม เรียนรู้ควรวำงแผน
เข้ำใจและมีทักษะในเชิง
กำรมีนวัตกรรม หลำกหลำย และ
เตรียมกำรนำเสนอ
วิชำกำร วิชำชีพในกำร
กำรเรียนกำร
น่ำสนใจกับนักเรียน ผลงำน และจัด
ดำรงชีวิต ซึ่งเกิดจำกกำรเข้ำ
สอน
ในแต่ละระดับชั้น
กิจกรรมเรียนรู้ที่
ร่วมกิจกรรมต่ำงๆและกำร
หลำกหลำยและ
ประกวดแข่งขัน แลกเปลี่ยน
น่ำสนใจ
เรียนรู้ และประสบกำรณ์ซึ่ง
กันและกัน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหารวิชาการ ชื่อโครงการ/งาน……โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชื่อกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ…30 กันยำยน 2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสำวกมลศรัณ จำเลิศ
วัตถุประสงค์

1. นัก เรียนได้รับควำมรู้
เพิ่มเติมจำกกำรไปทัศนศึกษำ
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
2. นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำง
ให้เกิดประโยชน์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

นักเรียนร้อยละ 100มี เป้าหมายเชิงปริมาณ
ส่วนร่วมในกิจกรรมกำร
นักเรียนทุกคนมีส่วน
ไปทัศนศึกษำแหล่ง
เรียนรู้นอกโรงเรียน ร่วมในกิจกรรมกำรไป
ทัศนศึกษำ แหล่ง
เรียนรู้นอกโรงเรียน
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ
นักเรียนทุกคน
ได้รับควำมรู้กิจกรรม
กำรไปทัศนศึกษำ
แหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียน

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
นักเรียนร้อยละ 100
เข้ำร่วมกิจกรรมและได้รับ
ควำมรู้กิจกรรมกำรไปทัศน
ศึกษำแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียน

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ
การพัฒนา
ครั้งต่อไป

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ........บริหารวิชาการ.......ชื่อโครงการ/งาน…......กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน........ชื่อกิจกรรม…พัฒนาผูเ้ รียนลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา
2564………
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ………ตุลาคม 2563….เสร็จสิ้นเมื่อ…………ตุลาคม 2564……ผู้รับผิดชอบ…………นายสุพจน์………..บุญมาเทพ……………………………………
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/ จุดที่ควรพัฒนาของ ข้อเสนอแนะเพื่อ
วัตถุประสงค์
ความสําเร็จ
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและ
โครงการ/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ/ การพัฒนาครั้ง
(จํานวน/ร้อยละ)
คุณภาพ)
คุณภาพ)
ครั้งนี้
กิจกรรมครั้งนี้
ต่อไป
1 เพื่อให้นักเรียน 1.นักเรียนโรงเรียน 1 เชิงปริมำณ
1.นักเรียนโรงเรียน
นักเรียนโรงเรียน
-ควรมีกำรวิเครำะห์ วิเครำะห์และวำง
เห็นควำมสำคัญ ทุ่งกว๋ำววิทยำคม
นักเรียนโรงเรียน ทุ่งกว๋ำววิทยำคม ปี
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม ปี ควำมจำเป็น
แผนกำรทำ
และประโยชน์
ปีกำรศึกษำ 2564 ทุ่งกว๋ำววิทยำคมชั้น ม.1- กำรศึกษำ 2564ชั้น ม.1- กำรศึกษำ 2564ชั้น เรียงลำดับ
กิจกรรมอย่ำงเป็น
กิจกรรมลูกเสือ – ชั้น ม.1- 3 ทุกคน 3 ทุกคน
3 ทุกคน
ม.1- 3 ทุกคน
ควำมสำคัญของ
ระบบและมี
เนตรนำรี
ได้เข้ำร่วมกิจกรรม 2 เชิงคุณภำพ
ได้เข้ำร่วมกิจกรรม
ได้เข้ำร่วมกิจกรรมละ แผนงำนโครงกำร
กิจกรรมใหม่เพื่อ
2 เพื่อให้นักเรียน 2. .นักเรียน
2.1 นักเรียนมีควำมรู้
2. .นักเรียนโรงเรียน
ผ่ำนกำรประเมินทุก -นำผลกำรประเมิน นักเรียนได้เรียนรู้
เกิดควำม
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว ควำมสำมำรถและทักษะ ทุ่งกว๋ำววิทยำคม ปี
คน
โครงกำรปีก่อนมำ
อย่ำงมีควำมสุข
กระตือรือร้นและ วิทยำคม ปี
ในกำรทำงำนเป็นกลุ่มและ กำรศึกษำ 2564ชั้น ม.1เป็นฐำนข้อมูลในกำร
สนใจในกำรเรียน กำรศึกษำ 2564 กำรอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
3 ร้อยละ 85 มีควำมพึง
จัดสรรงบประมำณ
กำรสอนกิจกรรม ชั้น ม.1- 3 ร้อยละ คณะ2.2 นักเรียนนักเรียน พอใจ
-ขอรับกำรสนับสนุน
ลูกเสือ – เนตร
85 มีควำมพึง
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 3. .ครูและบุคลำกร
งบประมำณจำก
นำรี
พอใจ
ชั้น ม.1- 3 ทุกคนผ่ำน
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
หน่วยงำนอื่น
กิจกรรมกำรเดินทำงไกล วิทยำคม ปีกำรศึกษำ
และเข้ำค่ำยพักแรม
2564
ร้อยละ 85 มีควำมพึง
พอใจ

วัตถุประสงค์
3 เพื่อให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะ
กระบวนกำรกลุ่ม
และกระบวนกำร
แก้ปัญหำโดยกำร
ใช้กิจกรรมเดิน
ทำงไกลและเข้ำ
ค่ำยพักแรม
4 เพื่อให้นักเรียน
เกิดทักษะ
กระบวนกำร
ทำงำนที่มีเหตุมีผล
5 เพื่อให้นักเรียน
เกิดควำมสำมัคคี
ในหมู่คณะ
6 เพื่อให้นักเรียน
เกิดควำม
เพลิดเพลิน
สนุกสนำน

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
3. .ครูและ
บุคลำกรโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีกำรศึกษำ 2564
ร้อยละ 85 มี
ควำมพึงพอใจ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
2.3 นักเรียนมี
ควำมสำมำรถด้ำนกำร
ทำงำน กำรจัดกำรทำงำน
พื้นฐำนทั้งในระบบบุคคล
และระบบกลุ่ม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

จุดเด่นของแผนงาน/ จุดที่ควรพัฒนาของ
โครงการ/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ/
ครั้งนี้
กิจกรรมครั้งนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป

รด.

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหำรวิชำกำร ชื่อโครงการ/งาน พัฒนำผู้เรียน ชื่อกิจกรรม กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมสำธำรณะประโยชน์
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ…30 กันยำยน 2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสุวิกำญจน์สิริพิจอมบุตร…………
จุดที่ควรพัฒนา
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/
ของแผนงาน/
วัตถุประสงค์
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
กิจกรรมชุมนุม 1.เพื่อตอบสนองควำม ด้ำนปริมำณ
ด้ำนปริมำณ
นักเรียนส่วนใหญ่ได้เลือก ครูที่ปรึกษำแต่ละ
และกิจกรรมเพื่อ ต้องกำร ควำมสำมำรถ นักเรียนร้อยละ 85 ได้เลือกเรียนรู้
1)นักเรียนร้อยละ 100 ได้ เรียนกิจกรรมชุมนุมตำม กิจกรรมควรมีกำร
สังคมสำธำรณะ ควำมถนัด และควำม กิจกรรมชุมนุมตำมควำมต้องกำร
เลือกเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม ควำมต้องกำร
กระตุ้นและกำกับ
ประโยชน์
สนใจของผู้เรียน
ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ ตำมควำมต้องกำร
ควำมสำมำรถ ควำมถนัด ติดตำมนักเรียนทำ
2.ส่งเสริมให้นักเรียน ของตนเอง และได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของตนเอง กิจกรรมชุมนุม
เลือกกิจกรรมชุมนุมที่ และสำธำรณะประโยชน์ตำมควำมสนใจ และควำมสนใจของตนเอง และได้ทำกิจกรรมเพื่อ และจิตสำธำรณะ
ถนัดและสนใจอย่ำงมี และสมัครใจ
และได้ทำกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสำธำรณะ
ประโยชน์
เสรีภำพ และให้ผู้เรียน ด้ำนคุณภำพ
สังคมและสำธำรณะ
ประโยชน์ตำมควำมสนใจ
เลือกทำกิจกรรมเพื่อ - ครูในโรงเรียนมีเอกสำรแบบฟอร์มที่
ประโยชน์ตำมควำมสนใจ และสมัครใจ
สังคมสำธำรณะ
พอเพียงเหมำะสมและเอื้อต่อกำรจัดกำร และสมัครใจ
ประโยชน์ตำมควำม เรียนกำรสอนและกำรพัฒนำผู้เรียน
ด้ำนคุณภำพ
สนใจและสมัครใจ
- นักเรียนได้เลือกเรียนรู้กิจกรรมต่ำงๆ 1) ครูที่ปรึกษำกิจกรรม
และได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้
ชุมนุมและครูที่ปรึกษำ ร้อย
ควำมต้องกำร ควำมสำมำรถควำมถนัด ละ 90 สำมำรถดำเนินงำน
และควำมสนใจของตนเอง
กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรม
เพื่อสังคมและสำธำรณะ
ประโยชน์

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้งต่อไป
ในภำคเรียนต่อไปควร
จัดกิจกรรมนำเสนอ
ผลงำนดีเด่นของแต่ละ
กิจกรรมชุมนุมและ
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณะประโยชน์ ใน
วันเดบ้ำนวิชำกำร

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ชื่อโครงการ/งาน โครงกำรพัฒนำงำนแนะแนว
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 พัฒนำงำนแนะแนว กิจกรรมที่ 2 เปิดโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำ กิจกรรมที่ 3 แนะแนวกำรศึกษำต่อ กิจกรรมที่ 4 พัฒนำงำนเรียน
รวม กิจกรรมที่ 5 ปัจฉิมนิเทศ
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 9 มีนำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 9 มีนำคม 2564 ผู้รับผิดชอบ นำงสิริภำงค์ ขำวปอน.
จุดที่ควร
พัฒนาของ
เป้าหมาย
จุดเด่นของแผนงาน/
ข้อเสนอแนะเพื่อ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ผลสําเร็จ
แผนงาน/
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาครั้ง
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/
คุณภาพ)
ครั้งนี้
ต่อไป
กิจกรรมครั้ง
นี้
1) เพื่อพัฒนำ จัดระบบ
1) งำนแนะแนวมีระบบ
เชิงปริมาณ
1. งำนแนะแนวมีระบบ
ได้รับควำมร่วมมือจำก กำรวำงแผน ขอควำมร่วมมือจำก
และดำเนินงำนแนะแนว
และมีประสิทธิภำพ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำว 2. นักเรียนรู้จัก เข้ำใจ รัก ครู นักเรียนและ
กำรดำเนิน
คณะครู นักเรียน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) นักเรียนเข้ำใจ รักและ วิทยำคม ชั้นมัธยมศึกษำ และเห็นคุณค่ำในตนเอง
บุคลำกรใน
กิจกรรมอย่ำง และบุคลำกร
2) เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก
เห็นคุณค่ำในตนเองและ
ปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ และผู้อื่น เข้ำใจกำร
โรงเรียน ได้รับกำร
ต่อเนื่อง
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
เข้ำใจ รักและเห็นคุณค่ำใน ผู้อื่น เข้ำใจกำร
6 จำนวน 188 คน
เปลี่ยนแปลงของสังคม
สนับสนุนงบประมำณ
วิทยำคม กำรติดต่อ
ตนเองและผู้อื่น เข้ำใจกำร เปลี่ยนแปลงของสังคม
เชิงคุณภาพ
และวำงแผนในด้ำน
จำกฝ่ำยบริหำร
ประสำนงำนกับ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
และวำงแผนในด้ำน
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำว กำรศึกษำ อำชีพ ส่วนตัว โรงเรียน เพื่อจัด
หน่วยงำนอื่น ๆ ที่
และวำงแผนในด้ำน
กำรศึกษำ อำชีพ ส่วนตัว วิทยำคมได้รับกำรพัฒนำ และสังคม ตลอดจน
กิจกรรมตำมโครงกำร
เกี่ยวข้องเพื่อช่วยใน
กำรศึกษำ อำชีพ ส่วนตัว และสังคม ตลอดจน
เห็นคุณค่ำในตนเอง รัก ปรับตัวและอยู่ในสังคม
อย่ำงต่อเนื่อง
กำรดำเนินกิจกรรม
และสังคม ตลอดจนปรับตัว ปรับตัวและอยู่ในสังคม
สถำบัน และรู้จักกำรวำง อย่ำงมีควำมสุขและ
และอยู่ในสังคมอย่ำงมี
อย่ำงมีควำมสุขและ
แผนกำรเรียน รู้จัก
พอเพียง
ควำมสุขและพอเพียง
พอเพียง
ปรับตัวและอยู่ในสังคม
อย่ำงมีควำมสุข

วัตถุประสงค์

3) เพื่อให้นักเรียนเห็น
คุณค่ำของกำรอยู่ร่วมกัน
รู้จักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง
รักสถำบัน และรู้จักเสียสละ
เพื่อส่วนรวม
4) เพื่อตอบสนองนโยบำย
ของโรงเรียนในกำรกำกับ
ดูแลนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด
และมีประสิทธิภำพ
5) เพื่อให้นักเรียนทรำบ
ข้อมูลสถำบันกำรศึกษำ
และแนวทำงในกำรศึกษำ
ต่อ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
3) นักเรียนเห็นคุณค่ำของ
กำรอยู่ร่วมกัน รู้จัก
รับผิดชอบ รักพวกพ้องรัก
สถำบัน และรู้จักเสียสละ
เพื่อส่วนรวม
4) ตอบสนองนโยบำยของ
โรงเรียนในกำรกำกับดูแล
นักเรียนอย่ำงใกล้ชิดและมี
ประสิทธิภำพ
5) นักเรียนทรำบข้อมูล
สถำบันกำรศึกษำและ
แนวทำงในกำรศึกษำต่อ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
3. นักเรียนเห็นคุณค่ำของ
กำรอยู่ร่วมกัน รู้จัก
รับผิดชอบ รักพวกพ้องรัก
สถำบัน และรู้จักเสียสละ
เพื่อส่วนรวม
4.
ดูแลนักเรียนอย่ำง
ใกล้ชิดและมีประสิทธิภำพ
5. นักเรียนทรำบข้อมูล
สถำบันกำรศึกษำและ
แนวทำงในกำรศึกษำต่อ

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ครั้งนี้

จุดที่ควร
พัฒนาของ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมครั้ง
นี้

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ชื่อโครงการ/งาน สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ชื่อกิจกรรม…………………-…………………………….
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1 ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ ว่ำที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ

วัตถุประสงค์

1)เพื่อสร้ำงจิตสำนึกให้นักเรียนมี
ควำมรัก และเห็นคุณค่ำของพืช
พรรณไม้
2)เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่ำงพรรณไม้ ข้อมูล
พรรณไม้และกำรเก็บรักษำเพื่อ
ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ และ
เผยแพร่สู่ภำยนอก
3)เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะทำง
วิทยำศำสตร์ ในกำรสำรวจ เก็บ
ตัวอย่ำงและบันทึกข้อมูลพรรณ
ไม้ ตำมหลักวิชำทำง
พฤกษศำสตร์ และทำตัวอย่ำง
พรรณไม้แห้งแบบมำตรฐำน

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อย
ละ)
ร้อยละของ
นักเรียน ครู
ผู้บริหำร
ชุมชน พึง
พอใจในกำร
ดำเนินกำร
งำนสวน
พฤกษศำสตร์
โรงเรียน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียน จำนวน 185 คน
ครูและบุคลำกำรในโรงเรียน
จำนวน 18 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนและบุคลำกรโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคมสนอง
พระรำชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรม
รำชกุมำรี มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้น
พื้นฐำนในกำร สำรวจ กำรสังเกตจำแนก จดบันทึก
ข้อมูลพรรณไม้ เน้นควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และกำร
แสวงหำควำมรู้และข้อมูลต่ำง ๆ ด้วยตนเอง ได้
ประสบกำรณ์ตรงที่ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ที่คงทน
และเกิดควำมภำคภูมิใจในสิ่งที่ทำ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติในกำรอนุรักษ์พันธุ์พชื
และสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน ตำม
วัตถุประสงค์ของงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน

ผลสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/
(เชิงปริมาณ
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
และคุณภาพ)
1.ร้อยละ 90
ของครู
ผู้บริหำร
ชุมชนมีควำม
พึงพอใจใน
กำรปฏิบัติงำน
ตำมโครงกำร
2. ร้อยละ 90
ของนักเรียน
มีควำมพึง
พอใจในกำร
ปฏิบัติงำนตำม
โครงกำร

ได้ควำมร่วมมือจำกครู
นักเรียนและบุคลำกรใน
โรงเรียน
ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำก
ฝ่ำยบริหำรโรงเรียน และ
ได้รับกำรจัดกิจกรรมที่
ต่อเนื่อง
ทำให้มี
ประสบกำรณ์ในกำร
ดำเนินกิจกรรม

จุดที่ควร
พัฒนาของ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมครั้ง
นี้
กำรวำงแผน
กำรดำเนิน
กิจกรรม
อย่ำง
ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป
กำรดำเนินกิจกรรม
งำนสวน
พฤกษศำสตร์
โรงเรียนให้ครบทุก
คนและครบทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้เพื่อ
ไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของ
นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ต่อไป

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ชื่อโครงการ/งาน โครงกำรกิจกรรมพัฒนำสิ่งแวดล้อมศึกษำ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื้นบริเวณห้วยป้ำวหลวง ห้วยป้ำวน้อยและห้วยสอด กิจกรรมที่ 2 กำรปลูกพืชบริเวณป่ำต้นน้ำ (ปลูกป่ำ
ประโยชน์ 4 อย่ำง) ปลูกไม้ท้องถิ่น กำรสร้ำงแนวกันไฟ
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1 ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ ว่ำที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ
จุดที่ควร
จุดเด่นของ
พัฒนาของ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
วัตถุประสงค์
แผนงาน/โครงการ/ แผนงาน/
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
1.เพื่อน้อมนำแนว
1. นักเรียนน้อมนำแนว เชิงปริมาณ
1. กำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื้นเพื่อ ได้ควำมร่วมมือจำก กำรวำงแผน
พระรำชดำริในกำรสร้ำงฝำย พระรำชดำริในกำรสร้ำง นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำว
ดักตะกอนและชะลอกำรไหลของน้ำใน ครู
นักเรียนและ กำรดำเนิน
ชะลอควำมชุ่มชื้นบริเวณ
ฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น วิทยำคม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ร่องน้ำห้วยป้ำวหลวง ห้วยป้ำวน้อย บุคลำกรใน
กิจกรรมอย่ำง
ห้วยป้ำวหลวง ห้วยป้ำวน้อย บริเวณห้วยป้ำวหลวง
4/1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1 และห้วยสอด ตลอดจนสร้ำงควำมชุ่ม โรงเรียน ได้รับกำร ต่อเนื่อง
และห้วยสอด
เพื่อดัก ห้วยป้ำวน้อยและห้วย และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1 ชื้นกำรปลูกแฝกบริเวณขอบตลิ่ง
สนับสนุน
ตะกอนในกำรสร้ำง
สอด เพื่อดักตะกอนใน จำนวน 50 คน
บริเวณทำงไหลของน้ำเพื่อป้องกันตลิ่ง งบประมำณจำกฝ่ำย
น้ำประปำภูเขำให้มีควำม
กำรสร้ำงน้ำประปำภูเขำ
อ่ำงเก็บน้ำและตักตะกอนลงในอ่ำงเก็บ บริหำรโรงเรียน และ
สะอำดและใช้ได้ตลอดปี
ให้มีควำมสะอำดและ
น้ำ
ได้รับกำรจัดกิจกรรม
ตลอดจนสร้ำงควำมชุ่มชื้น ใช้ได้ตลอดปี ตลอดจน
ที่ต่อเนื่อง ทำให้มี
ในบริเวณ และกำรปลูกแฝก สร้ำงควำมชุ่มชื้นใน
ประสบกำรณ์ในกำร
เพื่อป้องกันตลิ่งอ่ำงเก็บน้ำ บริเวณ และกำรปลูก
ดำเนินกิจกรรม
และตักตะกอนลงในอ่ำงเก็บ แฝกเพื่อป้องกันตลิ่งอ่ำง
น้ำ
เก็บ

3 อย่ำง

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป
ขอควำมร่วมมือ
จำกคณะครู
นักเรียนและ
บุคลำกร
โรงเรียน
ทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม กำร
ติดต่อ
ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ช่วยในกำร
ดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์
2. เพื่อน้อมนำแนว
พระรำชดำริในกำรปลูกพืช
บริเวณป่ำต้นน้ำ(ปลูกป่ำ 3
อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง)
ปลูกไม้ท้องถิ่น กำรสร้ำง
แนวกันไฟ เพื่อฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ป่ำต้นน้ำตำมแนว
พระรำชดำริ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

น้ำและตักตะกอนลงใน
อ่ำงเก็บน้ำ
2. นักเรียนน้อมนำแนว
พระรำชดำริในกำรปลูก
พืชบริเวณป่ำต้นน้ำ
(ปลูกป่ำ 3 อย่ำง
ประโยชน์ 4 อย่ำง) ปลูก
ไม้ท้องถิ่น กำรสร้ำงแนว
กันไฟ เพื่อฟืน้ ฟูและ
อนุรักษ์ป่ำต้นน้ำตำม
แนวพระรำชดำริ

เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคมมีจิตสำนึกและเป็น
กิจกรรมที่จะกระตุ้นให้
นักเรียนในโรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพัฒนำสิ่งแวดล้อม
ศึกษำของโรงเรียนและ
ชุมชนในตำบล
ทุ่งกว๋ำว อำเภอเมือง
ปำน จังหวัดลำปำง

2. กำรปลูกพืชบริเวณป่ำต้นน้ำ(ปลูก
ป่ำ 3 อย่ำงประโยชน์ 4 อย่ำง) ปลูก
ไม้ท้องถิ่น กำรสร้ำงแนวกันไฟ เพื่อ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่ำต้นน้ำตำมแนว
พระรำชดำริ
3. นักเรียนมีจิตสำนึกแก่นักเรียนด้วย
กำรเรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติเองคือ
กำรขยำยผลทุ่งกว๋ำวร่วมใจ จัดกำร
น้ำตำมแนวพระรำชดำริ พัฒนำชุมชน
จำกรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
4.นักเรียนมีแนวคิดให้แก่โรงเรียน
เครือข่ำยและชุมชนร่วมจัดกำร
สิ่งแวดล้อมพัฒนำชุมชน
5.นักเรียนได้นำแนวพระรำชดำริมำ
บูรณำกำรหรือเป็นแม่แบบในกำร
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหำและพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมได้อย่ำงเหมำะสมและเป็น
ระบบ

จุดที่ควร
ข้อเสนอแนะ
จุดเด่นของ
พัฒนาของ
เพื่อ
แผนงาน/โครงการ/ แผนงาน/
การพัฒนาครั้ง
กิจกรรมครั้งนี้
โครงการ/
ต่อไป
กิจกรรมครั้งนี้

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 256ภ
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ.......ห้องสมุด.........ชือ่ โครงการ/งาน…โครงกำรพัฒนำงำนห้องสมุด....ชื่อกิจกรรม...............................
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……30 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ………30 กันยำยน 25624 ......ผู้รับผิดชอบ……นำงมงคลยำ พำนดง……
ตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนา
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
ความสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/
ของแผนงาน/
ข้อเสนอแนะเพื่อ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณ (เชิงปริมาณ
(จํานวน/ร้อย
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาครั้งต่อไป
และคุณภาพ) และคุณภาพ)
ละ)
ครั้งนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน
1) เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนร้อยละ -มีหนังสือ
-ห้องสมุดมี
ได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กร ส่งเสริมนิสัยรักกำร บูรณำกำรกับกลุ่มสำระ
นักเรียนรักกำรอ่ำน
75 มีนิสัยรักกำร ส่งเสริมกำรอ่ำน หนังสือ 50
บริหำรส่วนตำบลทุ่งกว๋ำว
อ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง ภำษำไทยในกำรบันทึกกำร
สำมำรถใช้ห้องสมุดได้
อ่ำน
อย่ำงน้อย 50
เล่ม
สนับสนุนงบประมำณจัดซื้อ
อ่ำนเพื่อลดภำระกำรบันทึก
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เล่ม
-นักเรียน
หนังสือรักกำรอ่ำน
กำรอ่ำนของนักเรียน
2) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
-นักเรียนอ่ำน
บันทึกกำรอ่ำน
สำหรับนักเรียน บุคลำกร
หนังสือ 20เล่ม/ 10 เล่ม
และชุมชน
ปี
-นักเรียนมี
3). เพื่อให้นักเรียนใช้เวลำ
-นักเรียนร้อยละ นิสัยรักกำร
ว่ำงให้เกิดประโยชน์
75 มีนิสัยรักกำร อ่ำนร้อยละ
อ่ำน
80

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

2.กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด
1) เพื่อส่งเสริม นักเรียนทุกคนเข้ำร่วม
นิสัยรักกำรอ่ำน กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
กำรอ่ำนร่วมกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
3. กิจกรรม
-ห้องสมุดมีหนังสือใหม่
พัฒนำห้องสมุด จำนวน 50 เล่ม
3 ดี
-ห้องสมุดมีบรรยำกำศกำร
ส่งเสริมกำรอ่ำน และมีสวน
รักกำรอ่ำนจำนวน บริกำร
แก่นักเรียน
-มีห้องมัลดิมีเดีย โฮมเตีย
เตอร์
-มีคอมพิวเตอร์ จำนวน 5
ชุด บริกำรสืบค้นแก่
นักเรียน

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ
การพัฒนา
ครั้งต่อไป

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

นักเรียนและบุคลำกร
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
เป็นเป็นผู้มีนิสัยรักกำรอ่ำน
ร้อยละ 75

นักเรียนและบุคลำกรโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมเป็นเป็นผู้มี
นิสัยรักกำรอ่ำนร้อยละ 75

ควำมร่วมมือกำร พัฒนำกิจกรรม
จัดกิจกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง

-

- ห้องสมุด มีหนังสือใหม่ไว้
บริกำร
- ห้องสมุดมีบรรยำกำศกำร
ใช้ห้องสมุดในห้องสมุด และ
สวนรักกำรอ่ำนจำนวน
บริกำรแก่นักเรียน
4. มีห้องมัลดิมีเดีย โฮมเตีย
เตอร์
5.มีคอมพิวเตอร์ จำนวน 5
ชุด บริกำรสืบค้นแก่นักเรียน
6. สื่อ vcd และเกมสื่อกำร
เรียนรู้( ZUDUKU , cross
word เกมรูบิค เกมไม้จังกำ

- ห้องสมุด มีหนังสือใหม่ไว้
ควำมร่วมมือกำร พัฒนำกิจกรรม
บริกำร
จัดกิจกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง
- ห้องสมุดมีบรรยำกำศกำรใช้
ห้องสมุดในห้องสมุด และสวน
รักกำรอ่ำนจำนวน บริกำรแก่
นักเรียน
4. มีห้องมัลดิมีเดีย โฮมเตีย
เตอร์
5.มีคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด
บริกำรสืบค้นแก่นักเรียน
6. สื่อ vcd และเกมสื่อกำร
เรียนรู้ ( ZUDUKU,cross
word เกมรูบิค เกมไม้จังกำ

-

สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหำรวิชำกำร ชื่อโครงการ/งาน พัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ชื่อกิจกรรมที่ พัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1 ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ นำงสุวิกำญจน์สิริพิจอมบุตร
จุดเด่นของ
แผนงาน/
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
วัตถุประสงค์
โครงการ/
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
กิจกรรมครั้ง
นี้
1. เพื่อให้มีระบบ
1. ร้อยละของ
1. คณะครูและบุคลำกรร้อยละ 1. คณะครูทุกคน มีส่วนร่วมใน ทุกคนใน
การประกันคุณภาพ สถำนศึกษำมี
90 มีส่วนร่วมในกำรประชุมเชิง งำนประกันคุณภำพภำยใน
โรงเรียนมีส่วน
ภายในที่มีคุณภาพ คุณภำพ และ
ปฏิบัติกำรกำรประเมินคุณภำพ และมีผลกำรประเมินคุณภำพ ร่วมและมีกำร
ในการบริหารจัด
มำตรฐำนกำรศึกษำ ภำยในสถำนศึกษำ ประจำปี
ภำยของโรงเรียน ในภำพรวม ทำอย่ำง
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ของโรงเรียน
กำรศึกษำ 2563 จำนวน1 ครั้ง
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
ต่อเนื่อง
2. มีรูปแบบและ
2. ร้อยละควำมพึง 2. คณะครูและบุคลำกรร้อยละ 2. โรงเรียนดำเนินกำรจัด
แนวทำงในกำร
พอใจของผู้ที่มีส่วน 95 มีส่วนร่วมในกำรติดตำม
กำรศึกษำให้มีคุณภำพตำม
บริหำรจัดกำรของ เกี่ยวข้องในกำร
ตรวจสอบและประเมินคุณภำพ กรอบคุณภำพทั้ง 7 กรอบใน
โรงเรียนให้เกิด
ดำเนินโครงกำร
ภำยในสถำนศึกษำจำกหน่วยงำน ระดับ ยอดเยี่ยม
คุณภำพตำมกรอบ พัฒนำระบบกำร
ต้นสังกัดประจำปีกำรศึกษำ
3.โรงเรียนจัดกำรพัฒนำ
คุณภำพ 7กรอบ
ประกันคุณภำพ
2563
คุณภำพตำม 5 องค์ประกอบ
กำรศึกษำ
3.โรงเรียนมีรำยงำนกำรประเมิน กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ 1
ตนเองปีกำรศึกษำ 2563
ช่วย 3 และกำรรำยงำนครบ

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำมีควำม
เกี่ยวข้องกับทุกคนและ
ทุกงำนในโรงเรียน ใน
กำรรวบรวมงำนสรุปผล
งำน กิจกรรมต่ำงๆควรมี
กำรจัดทำข้อมูลให้
ครอบคลุมและเป็น
ปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้งต่อไป
พัฒนำงำนในแต่ละฝ่ำยแต่ละ
งำนให้มีกิจกรรมที่มีควำม
สอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรศึกษำของโรงเรียน มี
ข้อมูลพื้นฐำนและมีกำรสรุป
กิจกรรมงำนต่ำงๆเพื่อนำมำใน
รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ของโรงเรียน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ.....ศิลปะ...ชื่อโครงการ/งาน…โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนศิลปะ....ชื่อกิจกรรม..กำรพัฒนำกำรเรียนสอนกุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ………30 กันยำยน 2564 ......ผู้รับผิดชอบ……นำยพงศกร ทำมำ……
จุดที่ควรพัฒนา
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ จุดเด่นของแผนงาน/
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ของแผนงาน/
ข้อเสนอแนะเพื่อ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณ (เชิงปริมาณ โครงการ/กิจกรรม
(จํานวน/ร้อยละ)
โครงการ/
การพัฒนาครั้งต่อไป
และคุณภาพ) และคุณภาพ)
ครั้งนี้
กิจกรรมครั้งนี้
1.เพื่อให้
นักเรียน ร้อยละ80 ขึ้นไปเห็น เชิงปริมำณ
นักเรียนทุกคน ได้รับควำมร่วมมือจำก กำรปรับเปลี่ยน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรเสนอ
นักเรียนเข้ำใจ
คุณค่ำของศิลปะ
นักเรียนร้อย เข้ำร่วม
ครูในกลุ่มสำระกำร
แนวทำงกำรจัด แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำร
และมีทัศนคติที่ดี และ
กล้ำ
ละ 100 เข้ำ กิจกรรมของ เรียนรู้และได้รับ
กิจกรรมในช่วง แข่งขัน และกิจกรรมกำรแสดง
ต่อวิชำศิลปะ
แสดงออก
มีควำมคิด
ร่วมกิจกรรม กลุ่มสำระกำร งบประมำณสนับสนุน สถำนกำรณ์
บนเวทีและของบประมำณ
2.เพื่อให้นักเรียน ริเริ่มสร้ำงสรรค์และทำงำน
เชิงคุณภำพ
เรียนรู้ศิลปะ กำรจัดกิจกรรมอย่ำง โควิด 19
สนับสนุนเพิ่มเติมในกำรมอบ
ตระหนักเห็น
ศิลปะได้เป็นอย่ำงดี
นักเรียนร้อย
ต่อเนื่อง
รำงวัลให้นักเรียนที่เข้ำร่วม
คุณค่ำของวิชำ
ละ 100 เห็น
แข่งขันให้มำกขึ้นกว่ำเดิม
ศิลปะ
ควำมสำคัญ
3.เพื่อให้นักเรียน
ศิลปะ
กล้ำแสดงออก
มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์
4.เพื่อให้ครูมีสื่อ
กำรเรียนรู้ที่
ทันสมัย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ.....ภาษาไทย....ชื่อโครงการ/งาน…โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย....ชื่อกิจกรรม..กำรพัฒนำกำรเรียนสอนกุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ………30 กันยำยน 2564 ......ผู้รับผิดชอบ……นำงสิริภำงค์ ขำวปอน……
จุดที่ควรพัฒนา
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ของแผนงาน/
ข้อเสนอแนะเพื่อ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณ
(เชิงปริมาณ โครงการ/กิจกรรมครั้ง
(จํานวน/ร้อยละ)
โครงการ/
การพัฒนาครั้งต่อไป
และคุณภาพ) และคุณภาพ)
นี้
กิจกรรมครั้งนี้
1.เพื่อให้นักเรียน นักเรียน ร้อยละ80 ขึ้น เชิงปริมำณ
นักเรียนทุกคน ได้รับควำมร่วมมือจำก กำรปรับเปลี่ยน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรเสนอ
ใช้ภำษำไทยให้ ไปเห็นคุณค่ำของ
นักเรียนร้อยละ เข้ำร่วมกิจกรรม ครูในกลุ่มสำระกำร
แนวทำงกำรจัด แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขัน
ถูกต้อง
ภำษำไทยกล้ำแสดงออก 100 เข้ำร่วม
ของกลุ่มสำระ เรียนรู้และได้รับ
กิจกรรมในช่วง และกิจกรรมกำรแสดงบนเวทีและ
2.เพื่อให้นักเรียน มีควำมคิดริเริ่ม
กิจกรรม
กำรเรียนรู้
งบประมำณสนับสนุน สถำนกำรณ์
ของบประมำณสนับสนุนเพิ่มเติมใน
ตระหนักเห็น
สร้ำงสรรค์และใช้
เชิงคุณภำพ
ภำษำไทย
กำรจัดกิจกรรมอย่ำง
โควิด 19
กำรมอบรำงวัลให้นักเรียนที่เข้ำร่วม
คุณค่ำของ
ภำษำไทยได้ถูกต้อง
นักเรียนร้อยละ
ต่อเนื่อง
แข่งขันให้มำกขึ้น
ภำษำไทย
100 เห็น
3.เพื่อให้นักเรียน
ควำมสำคัญของ
กล้ำแสดงออก
ภำษำไทย
มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์
4.เพื่อให้ครูมีสื่อ
กำรเรียนรู้ที่
ทันสมัย

วัตถุประสงค์

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระบริหำรวิชำกำร
ชื่อโครงการ/งาน……พัฒนำกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์..........
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ…30 กันยำยน 2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำยพงษ์สิทธิ์ สุปัด
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/
จุดที่ควรพัฒนาของ
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและ
โครงการ/กิจกรรม
แผนงาน/โครงการ/
คุณภาพ)
ครั้งนี้
กิจกรรมครั้งนี้

1. เพื่อให้นักเรียนเห็น
ควำมสำคัญและประโยชน์ของ
วิชำคณิตศำสตร์รวมทั้งเกิด
ทักษะกระบวนกำรในกำร
เรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์เพิ่ม
มำกขึ้น
2.เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ที่ดี
ขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดควำม
สำมัคคีในหมู่คณะและเกิด
ควำมเพลิดเพลินสนุกสนำน
4. เพื่อให้นักเรียนมีผลกำร
ทดสอบทำงกำรเรียน
ระดับชำติกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ที่ดีขึ้น

1. นักเรียนร้อยละ 80
เห็นควำมสำคัญและ
ประโยชน์ของวิชำ
คณิตศำสตร์รวมทั้งเกิด
ทักษะกระบวนกำรในกำร
เรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์
เพิ่มมำกขึ้น
2. นักเรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป
3.นักเรียนร้อยละ 100
เกิดควำมสำมัคคีในหมู่
คณะและเกิดควำม
เพลิดเพลินสนุกสนำน
4.นักเรียน มีผลกำร
ทดสอบระดับชำติสูงขึ้น
จำกปีก่อนร้อยละ 3

เป้าหมายด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคมทุกคน
เป้าหมายด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะใน
กำรคิดแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและผลกำร
ทดสอบทำงกำรเรียน
ระดับชำติกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์สูงขึ้น
3. นักเรียนมีควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรทำงำน กำร
จัดกำรทั้งในระบบบุคคล
และระบบกลุ่ม

1. นักเรียนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะ
ในกำรคิดแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
3. นักเรียนมีควำม
สำมำรถด้ำนกำรทำงำน
กำรจัดกำรทั้งในระบบ
บุคคลและระบบกลุ่ม

โครงกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน
คณิตศำสตร์ มีจุดเด่น
คือ นักเรียนมีควำม
สนใจในกิจกรรม
สัปดำห์คณิตศำสตร์
เป็นอย่ำงดี และได้มี
กำรปรับเปลี่ยนแนว
ทำงกำรจัดกิจกรรม
ในช่วงสถำนกำรณ์
โควิด 19

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนในกลุ่มสำระ
คณิตศำสตร์ มีเนื้อหำ
ค่อนข้ำงยำกทำให้นักเรียน
หลำยๆคนขำดควำมสนใจ
ในเนื้อหำวิชำคณิตศำสตร์
ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับต่ำจึงเพิ่มกิจกรรมยก
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิชำคณิตศำสตร์ขึ้นมำ

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป
กำรออกแบบ
กิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน
ของครู ต้องเพิ่ม
ควำมน่ำสนใจ
และเพิ่มเทคนิค
วิธีกำรสอนที่
น่ำสนใจเพิ่มขึ้น
และทันต่อโลก
เทคโนโลยีใน
ศตวรรษที่ 21
มำกยิ่งขึ้น

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระภำษำต่ำงประเทศ...ชื่อโครงการ/งาน…โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ....
ชื่อกิจกรรม..กำรพัฒนำกำรเรียนสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ…30 กันยำยน 2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสำวกมลศรัณ จำเลิศ…………
วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อย
ละ)

1. นักเรียนรู้
เข้ำใจ ใน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของ
เจ้ำของภำษำ
2. นักเรียนรู้จัก
ใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์

เป้าหมาย

ผลสําเร็จ

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

นักเรียนร้อยละ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
นักเรียนทุกคน
100มีส่วนร่วม นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม เข้ำร่วมกิจกรรม
ในกิจกรรม
และเข้ำใจใน
ในกิจกรรม
วัฒนธรรมและ
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ประเพณีของ
เจ้ำของภำษำ
นักเรียนเข้ำใจใน
วัฒนธรรมและประเพณี
ของเจ้ำของภำษำ

จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้

นักเรียนร้อยละ 80 มีส่งนร่วมใน
กิจกรรม โดยได้รับควำมร่วมมือจำก
คณะครู นักเรียนในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมของเจ้ำของภำษำและได้
เรียนรู้ในวัฒนธรรม ประเพณีของ
เจ่ำของภำษำ และใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้งต่อไป

ควรเพิ่มกิจกรรม
ควรขอควำมร่วมมือใน
เกี่ยวกับกำร
กำรแต่งกำยของคณะ
รับประทำนอำหำรของ
ครู นักเรียนวตำม
ชำวต่ำงชำติในวัน
วัฒนธรรมของเจ้ำของ
สำคัญ เช่นวัน
ภำษำ
คริสต์มำสอีฟ เป็นต้น

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหารทั่วไป ชื่อกิจกรรม/งานโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยายน 2564 ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา พุทธา
จุดที่ควร
ผลสําเร็จ
พัฒนาของ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
จุดเด่นของแผนงาน/
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
แผนงาน/
(จํานวน/ร้อยละ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
คุณภาพ)
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
1.1 เพื่อยก
ร้อยละ 95 ของครู 1.1นักเรียนโรงเรียน
นักเรียน โรงเรียน
1) บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
1. บุคลำกรมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร และบุคลำกรมีควำม ทุ่งกว๋ำววิทยำคม ร้อยละ ทุ่งกว๋ำววิทยำคมร้อย เข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนเป็น ภำระงำน
เรียนของกลุ่มสำระ พึงพอใจในกำร
90 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร ละ 90 ของนักเรียน มี อย่ำงดี
มอบหมำย
กำรเรียนรู้สุขศึกษำ ดำเนินกำรพัฒนำ
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
2) นักเรียน ครูและบุคลำกร หลำยงำนและมี
และพลศึกษำให้
กลุ่มสำระสุขศึกษำ สุขศึกษำและพลศึกษำ อยู่ เรียนในกลุ่มสำระกำร ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ กิจกรรมที่
สูงขึ้น
และพลศึกษำ
ในระดับ 3 ขึ้นไป
เรียนรู้สุขศึกษำและพล ตำมกฎกติกำที่ตกลงกันเป็น ซ้ำซ้อนกัน
1.2 เพื่อให้นักเรียน
1.2 นักเรียนโรงเรียน ศึกษำ ในระดับ 3.00 อย่ำงดี
มีสื่อวัสดุอุปกรณ์
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมมี
ขึ้นไป
3) ได้รับกำรสนับสนุนและ
กำรเรียนรู้อย่ำง
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ควำมร่วมมือจำกคณะครู
เพียงพอและมี
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุข
และนักศึกษำฝึก
ประสิทธิภำพ
ศึกษำและพลศึกษำสูงขึ้น
ประสบกำรณ์วิชำชีพครูใน
1.3 เพื่อให้นักเรียน
กำรช่วยดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่
มีสุขภำพที่สมบูรณ์
ใช้ในกำรเรียนกำรสอนวิชำ
แข็งแรง
พลศึกษำของนักเรียนเป็น
อย่ำงดี

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ครั้งต่อไป
1.แต่งตั้ง
บุคลำกรในกำร
ทำงำนเป็นทีม
2.จัดสรร
งบประมำณ
ตำมควำม
จำเป็น

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ......สังคมศึกษา.........ชือ่ โครงการ/งาน…โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสังคมศึกษำ....ชื่อกิจกรรม..ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ………30 กันยำยน 2564 ......ผู้รับผิดชอบ……นำงมงคลยำ พำนดง……
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/ จุดที่ควรพัฒนาของ ข้อเสนอแนะเพื่อ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและ
โครงการ/กิจกรรมครั้ง แผนงาน/โครงการ/ การพัฒนาครั้ง
(จํานวน/ร้อยละ)
คุณภาพ)
คุณภาพ)
นี้
กิจกรรมครั้งนี้
ต่อไป
1. กิจกรรม
จำนวนร้อยละของ
1 นักเรียนร้อยละ 70ที่ 1 นักเรียนร้อยละ
ควำมร่วมมือของคณะ กิจกรรมยก
เพิ่มตัวบ่งชี้
พัฒนำกำรเรียน นักเรียนที่เรียนสังคม เรียนในรำยวิชำสังคม
70.154 ที่เรียนใน
ครูในกลุ่มสำระ ส่งผล ผลสัมฤทธิ์โอเนต
ควำมสำเร็จด้ำน
กำรสอนสังคม
ศึกษำศึกษำ
ศึกษำทุกระดับชั้น มี
รำยวิชำสังคมศึกษำทุก ให้ได้รับเกียรติบัตรมีค่ำ สอนเสริมเน้นย้ำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
ศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์ พัฒนำกำรของ
นักเรียนให้เห็น
เรียนเป็นร้อยละ 75
2.5ขึ้นไป
ทำงกำรเรียน 2.5 ขึ้น ผลทดสอบทำง
ควำมสำคัญของกำร อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
2. นักเรียนชั้น
ไป
กำรศึกษำระดับชำติขั้น สอบ
มัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลโอ 2. นักเรียนชั้น
พื้นฐำน(O-NET)
เนตสูงขึ้น ร้อยละ 3
มัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผล ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
3. กลุ่มสำระสังคมศึกษำ โอเนตสูงขึ้น +3.49
อยู่ใน 10อันดับแรก
มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ
3. กลุ่มสำระสังคม
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
นวัตกรรม ที่เอื้อต่อกำร ศึกษำมีแหล่งเรียนรู้
จัดกำรเรียนกำรสอน
สื่อ นวัตกรรม ที่เอื้อ
เพียงพอร้อยละ 80
ต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพียงพอร้อย
ละ 85
2. กิจกรรมวัน นักเรียนร้อยละ 80
- นักเรียนตัวแทนห้องละ เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิค 19 จัดกิจกรรมบูรณำกำรกับกิจกรรมอำเซียน อำเซียนออนไลน์
รักษ์ไทย
ขึ้นไปเข้ำร่วมกิจกรรม 5 คนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กำรทำอำหำรพื้นเมือง มี
ควำมตระหนักและมีส่วน
ร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมพื้นบ้ำน

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
จำนวนร้อยละของ
นักเรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมวันอำเซียน

3. กิจกรรม
สัปดำห์อำเซียน

นักเรียนร้อยละ 80
เข้ำร่วมกิจกรรม
สัปดำห์อำเซียน

4. กิจกรรมสืบ
สำนเส้นทำง
ประวัติศำสตร์
ลำปำง

จำนวนร้อยละของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
นักเรียนชั้น
ปีที่ 4 ทุกคนเข้ำร่วม
มัธยมศึกษำปีที่ 4 เข้ำ กิจกรรมสืบสำนเส้นทำง
ร่วมกิจกรรมสืบสำน ประวัติศำสตร์ลำปำง
เส้นทำงประวัติศำสตร์
ลำปำง

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
นักเรียนร้อยละ 95
เข้ำร่วมกิจกรรมวัน
อำเซียน

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมครั้ง
นี้
ควำมร่วมมือของ
บุคลำกรในโรงเรียนใน
กำรจัดกิจกรรม

นักเรียนชั้น
ควำมร่วมมือของ
มัธยมศึกษำปีที่ 4 ทุก บุคลำกรในโรงเรียนใน
คนเข้ำร่วมกิจกรรมสืบ กำรจัดกิจกรรม
สำนเส้นทำง
ประวัติศำสตร์ลำปำง

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
- เพิ่มเวลำในกำรจัด
กิจกรรม
- จัดกิจกรรมที่
หลำกหลำย
เพิ่มสถำนที่ศึกษำ
เส้นทำง
ประวัติศำสตร์

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป
-

-

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ชื่อโครงการ/งาน โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ิทยำศำสตร์
ชื่อกิจกรรม กิจกรรม 1 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ กิจกรรม 2 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิทยำศำสตร์ กิจกรรม 3 กิจกรรมแข่งขันทักษะทำง
วิทยำศำสตร์ ภำยในและภำยนอกโรงเรียน กิจกรรม 4 กิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมกำรสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ กิจกรรม 5 หนังสั้นวิทยำศำสตร์ กิจกรรม 6 กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1 ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ ว่ำที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ
จุดเด่นของ
จุดที่ควรพัฒนา
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
แผนงาน/
ของแผนงาน/
วัตถุประสงค์
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/
ครั้งนี้
กิจกรรมครั้งนี้
1. เพื่อส่งเสริมและ
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู ได้ควำมร่วมมือจำก วัสดุอุปกรณ์และ
พัฒนำนักเรียนให้ได้รับ ครู มีควำมพึงพอใจในกำร 1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม มีควำมพึงพอใจในกำร
ครู นักเรียนและ สำรเคมีทำง
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ปฏิบัติงำนตำมโครงกำร
จำนวน 185 คน
ปฏิบัติงำนตำมโครงกำร
บุคลำกรใน
วิทยำศำสตร์และ
จำกกำรพัฒนำคุณภำพ 2. ร้อยละ 100 ของครูมี
2. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
2. ร้อยละ 100 ของครูมีพัฒนำ โรงเรียน ได้รับกำร เทคโนโลยีมีรำคำ
กำรเรียนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำร วิทยำศำสตร์โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่ม สนับสนุน
สูงขึ้นทุกปี
สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำคม จำนวน 5 คน
สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
งบประมำณจำก
อุปกรณ์เครื่อง
วิทยำศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์สำมำรถพัฒนำ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
และเทคโนโลยีสำมำรถพัฒนำ ฝ่ำยบริหำรโรงเรียน แก้วชำรุด
เทคโนโลยี พัฒนำแหล่ง ผู้เรียนได้อย่ำงเต็มตำม
1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ผู้เรียนได้อย่ำงเต็มตำม
และได้รับกำรจัด แตกหักง่ำยดังนั้น
เรียนรู้ ส่งเสริมกำรผลิต ศักยภำพ ครูมีกำรพัฒนำ ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียน
ศักยภำพ ครูมีกำรพัฒนำแหล่ง กิจกรรมที่ต่อเนื่อง จึงในกำรจัด
สื่อกำรเรียนกำรสอน
แหล่งเรียนรู้ ครูส่งเสริมกำร กำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เรียนรู้ ครูส่งเสริมกำรผลิตสื่อ ทำให้มี
กิจกรรมครูต้องมี
และกำรวิจัยในชั้นเรียน ผลิตสื่อกำรเรียน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงเต็ม กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย ประสบกำรณ์ใน
ควำมระมัดระวัง
ตำมศักยภำพ
ในชั้นเรียน
กำรดำเนินกิจกรรม ในกำรใช้อุปกรณ์
รวมทั้งนักเรียน
ต้องมีจิตสำนึกถึง

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ
การพัฒนา
ครั้งต่อไป
เพิ่มเติม
งบประมำณ
หรือหำแหล่ง
เงินทุนในกำร
สนับสนุนใน
กำรจัด
กิจกรรมของ
กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี

วัตถุประสงค์
2.
เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนำคณะครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้จัดกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงมี
คุณภำพ จำกกำรพัฒนำ
กระบวนกำรจัด
ประสบกำรณ์ด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญเพื่อฝึก
กระบวนกำรเรียนรู้ โดย
ให้ผู้เรียนได้ฝึก
ค้นคว้ำ สังเกต แสวงหำ
คำตอบด้วยตนเอง จำก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
แหล่ง
วิทยำกำรในท้องถิ่น

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

กำรสอนและกำรวิจัยในชั้น
เรียน
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้นและมีผล
กำรทดสอบระดับชำติสูงขึ้น
จำกปี 2563 ร้อยละ 5

2. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมพัฒนำคุณภำพกำร
เรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์สำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้
อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ครูมีกำร
พัฒนำแหล่งเรียนรู้ ครูส่งเสริมกำร
ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนและกำร
วิจัยในชั้นเรียน ครูส่งเสริมควำมเป็น
เลิศของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงเต็ม
ตำมศักยภำพ

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูงขึ้นและมีผลกำรทดสอบ
ระดับชำติสูงขึ้นจำกปี 2562
ร้อยละ 5

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ครั้งนี้

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
ของแผนงาน/
เพื่อ
โครงการ/
การพัฒนา
กิจกรรมครั้งนี้
ครั้งต่อไป
อุปกรณ์ที่ต้องใช้
งบประมำณที่
ได้รับ ได้รับ
น้อยลงทุกปี
กำรศึกษำ
เนื่องจำกมีจำนวน
นักเรียนที่ลดลง
จึงต้องมีกำรใช้สื่อ
กำรเรียนรู้ของ
นักเรียนใน
รูปแบบต่ำงๆ มำ
สอดแทรกกำร
เรียนรู้ของ
นักเรียนมำกขึ้น

วัตถุประสงค์
มีจิตสำนึกในกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ตลอดจน
เสริม
ประสบกำรณ์ด้ำน
วิชำกำรให้เพียงพอที่จะ
นำไปใช้ในวิชำกำรให้
เพียงพอที่จะนำไปใช้ใน
กำรศึกษำระดับสูงต่อไป
3. เพื่อยกระดับ
มำตรฐำน และพัฒนำสู่
ควำมเป็นเลิศ และ
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ครั้งนี้

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
ของแผนงาน/
เพื่อ
โครงการ/
การพัฒนา
กิจกรรมครั้งนี้
ครั้งต่อไป

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ การงานอาชีพ (คหกรรม) โครงการ/งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนคำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนและทักษะด้ำน
งำนอำชีพชีพให้
สูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนำสื่อ
นวัตกรรมเทคนิควิธี
กำรสอนกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภำพและ
เพียงพอ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
1.นักเรียนร้อยละ80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผ่ำน
เกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป
2.นักเรียนร้อยละ 80 ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชำงำน
อำชีพมีควำมพึงพอใจในกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ได้รับ
กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ
และเจตคติต่อกำรเรียน
กำรสอนของกลุ่มสำระกำร
งำนอำชีพด้วยกำรใช้
นวัตกรรมเทคนิคกำรสอน

จุดที่ควรพัฒนา
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
ของแผนงาน/
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
1) ครูผู้สอนในกลุ่มกำร
1)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
เป็นกิจกรรมที่
- ควรพัฒนำ
งำนอำชีพได้พัฒนำสมรรถนะในกำร ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร ส่งเสริมทักษะกำร ผู้เรียนให้พัฒนำ
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียน
งำนอำชีพ ผ่ำนเกณฑ์ระดับ 3 ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ ควำมเป็นเลิศใน
เป็นสำคัญ
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 เรียนรู้จำก
ด้ำนเทคโนโลยี
2) สำมำรถพัฒนำและ
2) ครูร้อยละ 80 มีควำม
ประสบกำรณ์จริง
สำรสนเทศในงำน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้และทักษะ พึงพอใจในกำรดำเนินกำรงำน ฝึกกำรปฏิบัติทำได้ อำชีพ
ตำมหลักสูตรขั้นพื้นฐำน มีคุณธรรม
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่ม คิดเป็น ทำเป็น
- พัฒนำกำรบูรณำ
จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์
สำระกำรงำนอำชีพ
แก้ปัญหำเป็น รัก
กำรสู่งำนอำชีพ
รวมทั้งมีวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ
กำรทำงำน และเกิด เพื่อกำรมีงำนทำ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน
กำรใฝ่รู้อย่ำง
3) สำมำรถพัฒนำแหล่ง
ต่อเนื่องมีควำม
เรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เน้น
หลำกหลำยให้
ทักษะปฏิบัติและกระบวนคิด มี
นักเรียนได้เรียนรู้
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน
เช่นงำนเกษตร งำน
และให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ
อำหำร
ทั้งในและนอกโรงเรียน
จุดเด่นของ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ
การพัฒนา
ครั้งต่อไป
- กำรวำง
แผนพัฒนำ
งำนอำชีพด
เพื่อกำรมีงำน
ทำให้เป็น
รูปธรรม
-มีกำรจัดทำ
แผนบูรณำ
กำรหลักสูตร
เพื่อกำรมี
งำนทำ

วัตถุประสงค์
3. เพื่อให้ครูผู้สอนใน
กลุ่มกำรงำนอำชีพได้
พัฒนำสมรรถนะใน
กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ที่เน้น
ทักษะปฏิบัติและ
กระบวนคิด
4. เพื่อพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสำระกำร
งำนอำชีพ ให้มี
บรรยำกำศที่เอื้อต่อ
กำรเรียนกำรสอน
และกำรใช้แหล่ง
เรียนรู้ต่ำง ๆ ทั้งใน
และนอกโรงเรียน

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
2.นักเรียนร้อยละ 80 ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชำงำน
อำชีพมีควำมพึงพอใจในกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ได้รับ
กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ
และเจตคติต่อกำรเรียน
กำรสอนของกลุ่มสำระกำร
งำนอำชีพด้วยกำรใช้
นวัตกรรมเทคนิคกำรสอน
3. ครูร้อยละ 80 มีควำมพึง
พอใจในกำรพัฒนำ
กำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระ
กำรงำนอำชีพ
4. ร้อยละของรำงวัลที่ได้รับ
เหรียญทองจำกกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพ (ปี2564 ไม่มี
กำรแข่งขัน)
5. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ควำมพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไปในกำรศึกษำ แหล่ง
เรียนรู้กำรงำนอำชีพ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

จุดเด่นของ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้

3) นักเรียนมีควำมพึงพอใจ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ได้รับ
กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะและ
เจตคติต่อกำรเรียนกำรสอน
ของกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ
ด้วยกำรใช้นวัตกรรม เทคนิค
วิธีกำรสอน ในระดับ ดี ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
4)นักเรียนได้รำงวัลที่เหรียญ
ทองจำกกำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพ(ไม่มีกำรแข่งขัน)
4) นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะ
ทักษะงำนอำชีพตำมหลักสูตร
ขั้นพื้นฐำนมีคุณธรรม
จริยธรรม
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์มี
เจตคติต่องำนอำชีพ

งำนใบตองดอกไม้
สด -- งำนช่ำง งำน
ประดิษฐ์
งำนธุรกิจ งำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ)
นักเรียนได้เลือก
เรียนรู้กิจกรรม
ชุมนุมตำมควำม
ต้องกำร
ควำมสำมำรถ ควำม
ถนัดและควำมสนใจ
ของตนเอง และได้
ทำกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสำธำรณะ
ประโยชน์ตำมควำม
สนใจและสมัครใจ

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
ของแผนงาน/
เพื่อ
โครงการ/
การพัฒนา
กิจกรรมครั้งนี้
ครั้งต่อไป
- กำรจัดสรร
งบประมำณ
อย่ำงเหมำะสม
เนื่องจำกเป็นวิชำ
ที่เน้นกำรฝึก
ปฏิบัติและใช้วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
ในกำรฝึก และ
ประกอบด้วยงำน
อำชีพหลำยงำน
อำชีพ ได้แก่
งำนเกษตร งำน
อำหำร งำนใบตอง
ดอกไม้สด งำน
ช่ำง งำนประดิษฐ์
งำนธุรกิจและงำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ)

โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ...........บริหำรงำนวิชำกำร........ชื่อโครงการ/งาน……ยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน.........
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ…30 กันยำยน 2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำยปรัชญำจันทร์แก้ว…………
จุดที่ควรพัฒนา
ผลสําเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
จุดเด่นของแผนงาน/
ของแผนงาน/
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
โครงการ/
คุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้
1. เพื่อยกระดับ 1. ร้อยละของค่ำเฉลี่ย เชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ โครงกำรยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำร ด้ำนพัฒนำด้ำนสื่อ
ผลผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
- ค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับ 3 70
มีค่ำเฉลี่ย เรียนและกำรทดสอบระดับชำติ เทคโนโลยี กำร
ทำงกำรเรียน ปี เรียนระดับ 3 ขึ้นไป ขึ้นไปของนักเรียนทุกระดับชั้น ใน 8 กลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร (O-NET) มีจุดเด่นคือ ควำม สร้ำง
กำรศึกษำ 2563 ของนักเรียนทุก
สำระกำรเรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกปี
เรียนระดับ 3 ขึ้น ร่วมมือของบุคลำกรทั้งภำยใน Application เพื่อ
ของนักเรียนทุก ระดับชั้น ใน
ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ไป
และนอกโรงเรียน อีกทั้งยังได้ สร้ำงควำมสนใจ
ระดับชั้น ใน 8 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 2. ค่ำเฉลี่ยผลกำร วิทยำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้ ให้กับนักเรียน
กลุ่มสำระกำร
เพิ่มขึ้น
สูงขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ใน 5 กลุ่มสำระ ทดสอบทำง
เป็นกำรเพิ่มโอกำสทำง
เรียนรู้
2.
ค่ำเฉลี่ยผลกำร กำรเรียนรู้
กำรศึกษำ
กำรศึกษำให้กับนักเรียน ทำให้
2. เพื่อยกระดับ ทดสอบทำงกำรศึกษำ เชิงคุณภาพ
ระดับชำติ (O- นักเรียนได้รับควำมรู้อย่ำงทั่วถึง
ผลกำรทดสอบ
ระดับชำติ (O-NET) ปี - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผล NET) ปีกำรศึกษำ
ทำงกำรศึกษำ
2563สูงขึ้นไม่น้อยกว่ำ กำรทดสอบ (O-NET) สูงขึ้นในทุกกลุ่ม
2563 สูงขึ้นใน 4
ระดับชำติ O- ร้อยละ 3 ใน 5
สำระกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำร
NET ปีกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ - โรงเรียนได้แนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำร เรียนรู้ร้อยละ 60
2563
ของ
เรียนรู้ที่อยู่บนฐำนของข้อมูลสำรสนเทศ
นักเรียนชั้น
จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำในระดับชำติ
มัธยมศึกษำปีที่ 3
(O-NET) และสอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
และชั้น
เรียนรู้ของหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มัธยมศึกษำปีที่ 6

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป
1. ควรหำ
วิทยำกรที่
หลำกหลำย เพื่อ
สร้ำงบรรยำกำศ
กำรเรียนรู้
2. ควรจัด
โครงกำรนี้
ต่อเนื่อง ในทุกปี
กำรศึกษำ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร โครงการ/โครงกำรส่งเสริมอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ
ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนคำ
เป้าหมาย
จุดเด่นของ
จุดที่ควรพัฒนาของ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ผลสําเร็จ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
แผนงาน/โครงการ/ แผนงาน/โครงการ/
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
คุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้
กิจกรรมครั้งนี้
1.เพื่อจัดทำและ
1. ร้อยละ 80 ของ
1) นักเรียนโรงเรียน นักเรียนที่ทุกคน ได้เรียนรู้ ฝึก เป็นกิจกรรมที่
- ควรพัฒนำผู้เรียนให้
พัฒนำหลักสูตร
นักเรียนในโรงเรียนที่
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม ที่ ปฏิบัติจริง มีทัศนคติที่ดีต่อกำร ส่งเสริมทักษะกำร พัฒนำควำมเป็นเลิศใน
กำรศึกษำเพื่อกำรมี ต้องกำรเรียนรู้หลักสูตร เลือกเรียน หลักสูตร ประกอบอำชีพ สำมำรถ
ปฏิบัติให้
ด้ำนเทคโนโลยี
งำนทำด้ำนอำชีพ กำรศึกษำเพื่อกำรมีงำน เพื่อกำรมีงำนทำด้ำน วิเครำะห์ตัดสินใจในกำรเลือก ผู้เรียนได้เรียนรู้จำก สำรสนเทศในงำน
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทำด้ำนอำชีพ
อำชีพ ได้เรียนรู้ ฝึก อำชีพและผ่ำนเกณฑ์กำร
ประสบกำรณ์จริง อำชีพ
ฝึกปฏิบัติจริง เป็น 2. ร้อยละของนักเรียนที่ ปฏิบัติจริง มีทัศนคติ ประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป
ฝึกกำรปฏิบัติทำได้ - พัฒนำกำรบูรณำกำร
พื้นฐำนอำชีพที่
เลือกเรียน ได้เรียนรู้
ที่ดีต่อกำรประกอบ ครูร้อยละ 80 มีควำมพึงพอใจ คิดเป็น ทำเป็น
สู่งำนอำชีพเพื่อกำรมี
เหมำะสมกับควำม ฝึกปฏิบัติจริง มีทัศนคติ อำชีพ สำมำรถ
ในกำรดำเนินกำรงำน
แก้ปัญหำเป็น รัก
งำนทำ
สนใจ บุคลิกภำพ ดีต่อกำรประกอบอำชีพ วิเครำะห์ตัดสินใจใน พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่ม กำรทำงำน และเกิด - กำรจัดสรร
และควำมถนัดของ วิเครำะห์ตัดสินใจในกำร กำรเลือกอำชีพได้
สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ กำรใฝ่รู้อย่ำง
งบประมำณ
ผู้เรียน
เลือกอำชีพผ่ำน
ผ่ำนเกณฑ์กำร
ต่อเนื่อง
อย่ำงเหมำะสม
2. เพื่อให้ครูผู้สอน เกณฑ์กำรประเมิน
ประเมินร้อยละ 85
มีควำมหลำกหลำย เนื่องจำกเป็นวิชำที่
สำมำรถนำหลักสูตร
ขึ้นไป
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เน้นกำรฝึกปฏิบัติและ
สู่กำรปฏิบัติจริงได้
2) นักเรียนโรงเรียน
เช่น
ใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่ำงมี
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม ที่
งำนเกษตร งำน
เครื่องมือในกำรฝึก
ประสิทธิภำพ
เลือกเรียนหลักสูตร
อำหำร
เพื่อกำรมีงำนทำด้ำน
งำนใบตองดอกไม้
อำชีพ
สด -- งำน
ร้อยละ 80 มีควำม
ช่ำง งำนประดิษฐ์
พึงพอใจกำรจัด
งำนธุรกิจ งำน

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้งต่อไป
พัฒนำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้บูรณำกำรหลักสูตร
เพื่อกำรมีงำนทำ
พัฒนำช่องทำงกำรจัดกำร
ด้ำนกำรตลำด
พัฒนำเครื่องมือวัด
ประเมินผล
พัฒนำนวัตกรรม

กิจกรรมกำรเรียนรู้ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

จุดเด่นของ
จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
กิจกรรมครั้งนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้งต่อไป

3. ระดับคุณภำพ ของ
หลักสูตรกำรศึกษำเพื่อ
กำรมีงำนทำ ที่โรงเรียน
และครูผู้สอนพัฒนำได้มี
ประสิทธิภำพ
4. ระดับควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนจำก
กิจกรรมกำรจัดกำร
เรียนรู้ สำมำรถปฏิบัติ
กิจกรรม
เพื่อกำรอำชีพ กำรมีงำน
ทำได้มีประสิทธิภำพ

3) โรงเรียนมี
หลักสูตรด้ำนอำชีพที่
สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกอำชีพได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4) ครูจัดกระบวนกำร
เรียนรู้บูรณำกำร
แบบสหวิทยำกำร ที่
นำไปสู่กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ประโยชน์ได้จริง

นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้ ทักษะและเจต
คติต่อกำรเรียนกำรสอนของ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพ

นักเรียนได้เลือก
เรียนรู้กิจกรรม
ชุมนุมตำมควำม
ต้องกำร
ควำมสำมำรถ ควำม
ถนัดและควำมสนใจ
ของตนเอง และได้
ทำกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสำธำรณะ
ประโยชน์ตำมควำม
สนใจและสมัครใจ

และประกอบด้วยงำน
อำชีพหลำยงำน
อำชีพ ได้แก่
งำนเกษตร งำนอำหำร
งำนใบตองดอกไม้
สด งำนช่ำง งำน
ประดิษฐ์ งำนธุรกิจ
และงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
1. ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหำรวิชำกำร ชื่อโครงการ/งาน พัฒนำผู้เรียน ชื่อกิจกรรม โครงกำรนิเทศกำรศึกษำ (Coaching & Mentoring)
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ…30 กันยำยน 2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสุวิกำญจน์สิริพิจอมบุตร…………
จุดเด่นของ
ผลสําเร็จ
จุดที่ควรพัฒนาของ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
แผนงาน/
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
แผนงาน/โครงการ/
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/
คุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้
กิจกรรมครั้งนี้
1. เพื่อพัฒนำครูให้มี
1ร้อยละของครูที่มี
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 80 ของครูมี
1.ฝ่ำยบริหำรมี
1.พัฒนำให้ครูมี
ควำมรู ควำมเข้ำใจ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ 1. ร้อยละของครูที่มีควำมรู้ ควำม ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
กำรตรวจเยี่ยมชั้น เทคนิคกำรสอนที่
และทักษะเกี่ยวกับ
ทักษะเกี่ยวกับวิธีกำร เข้ำใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีกำร
ทักษะเกี่ยวกับวิธีกำร
เรียน และกำร
หลำกหลำย มีกำรใช้
วิธีกำรจัดกำรเรียนรูที่ จัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน สังเกตกำรสอน
สื่อ เทคโนโลยี กำร
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้เรียนเป็นสำคัญและ และนำไปใช้ปรับปรุง พัฒนำกำรจัด เป็นสำคัญและนำไปใช้
ของครูทุกคน
สร้ำงนวัตกรรม กำร
นำไปใช้ปรับปรุง
นำไปใช้ปรับปรุง
กระบวนกำรเรียนกำรสอน
ปรับปรุง พัฒนำกำรจัด
2.ครูหัวหน้ำกลุ่ม สอนที่เหมำะสมและ
พัฒนำกำรจัด
พัฒนำกำรจัด
2. ร้อยละของนักเรียนที่ติด 0 ร มส กระบวนกำรเรียนกำรสอน สำระกำรเรียนรู้ กำรจัดบรรยำกำศ
กระบวนกำรเรียน กำร กระบวนกำรเรียนกำร ลดลง
2.ครูได้ร่วมกันวิเครำะห์ผล ทุกคนซึ่งเป็นครูผู้ ห้องเรียนให้เอื้อต่อ
สอนได
สอน
3. ร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้มี กำรสอบโอเน็ต และ
นิเทศได้รับกำร
กำรเรียนรู้
2. เพื่อยกระดับ
2. ร้อยละของนักเรียนที่ ส่วนเกี่ยวข้องในกำรดำเนินโครงกำร ข้อสอบ โอเน็ต และนำ
พัฒนำตนเองให้ 2.ควำมต่อเนื่องใน
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ติด 0 ร มส ลดลง
นิเทศฯ
ปัญหำอุปสรรค ไปช่วยกัน เป็นครูนิเทศและ กำรนิเทศภำยในของ
ของนักเรียนทุก
3. ร้อยละของควำมพึง เชิงคุณภาพ
ปรับปรุงแก้ไขในกำร
ร่วมกันนิเทศมี
ครูผู้นิเทศในแต่ละ
ระดับชั้นให้สูงขึ้น และ พอใจของผู้มีส่วน
มีกำรประชุมก่อนเปิดและปิดเรียน จัดกำรเรียนกำรสอน
กำร PLC
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ลดกำรติด 0 ร มส ของ เกี่ยวข้องในกำรดำเนิน ภำคเรียนทุกภำคเรียนและครูทุกคน 3.นักเรียนไม่มกี ำรติด 0 ร 3.มีกำรจัดทำแผน
นักเรียน
โครงกำรนิเทศกำรศึกษำ ได้รับกำรเยี่ยมชั้นเรียนและกำร
มส
ปฏิทินกำรนิเทศชั้น
(Coaching &
สังเกตกำรสอนทุกคนอย่ำงน้อย
2.ครูทุกคนมีควำมพึง
เรียนชัดเจน
Mentoring)
เดือนละ 1 ครั้ง /เดือน/คน
พอใจในกำรนิเทศกำรสอน

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป
กระตุ้นครูและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูและนักเรียน
ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้
ควำมสำมำรถใน
ทุกๆด้ำน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
1. ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ชื่อโครงการ/งาน โครงกำรส่งเสริมชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้ PLC (Professional Learning
Community) โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ชื่อกิจกรรม…………………-…………………………….
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1 ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ ว่ำที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ
จุดที่ควร
พัฒนาของ
ผลสําเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
จุดเด่นของแผนงาน/
แผนงาน/
ข้อเสนอแนะเพื่อ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ โครงการ/
การพัฒนาครั้งต่อไป
คุณภาพ)
กิจกรรมครั้ง
นี้
1). เพื่อมุ่งประสิทธิภำพ
1.โรงเรียนพัฒนำชุมชน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 80 ของครู ได้ควำมร่วมมือจำกครู
กำรวำงแผน กำรดำเนินกิจกรรมชุมชน
และประสิทธิผลของงำนสู่ แห่งกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ ส่งเสริมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมพึงพอใจในกำร นักเรียนและบุคลำกรใน กำรดำเนิน แห่งกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ
ควำมเป็นเลิศ เน้นกำร
(Professional Learning เชิงวิชำชีพ(Professional
ปฏิบัติงำนตำม
โรงเรียน
ได้รับกำร กิจกรรม
(Professional Learning
พัฒนำยกระดับคุณภำพ
Community : PLC) ให้มี Learning Community : โครงกำร
สนับสนุนงบประมำณจำก อย่ำง
Community : PLC) ให้
ผู้เรียน
คุณภำพ
PLC)
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว 2. ร้อยละ 100 ของ ฝ่ำยบริหำรโรงเรียน และ ต่อเนื่อง
ครบทุกคนและครบทุกกลุ่ม
2). เพื่อให้ครูผู้สอน
2.โรงเรียนส่งเสริมและ
วิทยำคม ครูคนละ 1 กลุ่ม
ครูมีพัฒนำชุมชนแห่ง ได้รับกำรจัดกิจกรรมที่
สำระกำรเรียนรู้เพื่อไปใช้ใน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและ พัฒนำคณะครูและ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
กำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ ต่อเนื่อง
ทำให้มี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ พัฒนำส่งเสริมชุมชนแห่งกำร (Professional
ประสบกำรณ์ในกำร
ของนักเรียนโรงเรียน
แนวทำงกำรดำเนินงำน
จัดกำรเรียนกำรสอนได้
เรียนรู้เชิงวิชำชีพ
Learning
ดำเนินกิจกรรม
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมต่อไป
ขับเคลื่อนกระบวนกำร
อย่ำงมีคุณภำพ
(Professional Learning
Community :
PLC ลงสู่กำรปฏิบัติทั้งใน 3.โรงเรียนยกระดับ
Community : PLC)
PLC) ได้อย่ำงเต็ม
เชิงกำรบริหำรจัดกำรและ มำตรฐำน และพัฒนำสู่
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคมให้มี ตำมศักยภำพ
กิจกรรมในชั้นเรียนอย่ำง ควำมเป็นเลิศ และ
คุณภำพ
เป็นรูปธรรม โดยใช้
สอดคล้องกับแนวทำงกำร
กระบวนกำร PLC
ปฏิรูปกำรศึกษำ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โครงการ/โครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญำอำชีพถนอมและแปรรูปอำหำร
จำกผลผลิตในท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนคำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญำ
อำชีพกำรถนอมและ
แปรรูปอำหำรจำก
ผลผลิตในท้องถิ่น ตำม
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อฝึก
ประสบกำรณ์
ควำมรู้และทักษะกำร
ถนอมและแปรรูป
อำหำรจำกผลผลิตใน
ท้องถิ่น แก่เยำวชน
และแม่บ้ำนตำบล
ทุ่งกว๋ำว
(กำรทำแคบหมู)

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีควำมพึงพอใจในกำร
รับกำรอบรม
ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
และทักษะกำรถนอม
และแปรรูปอำหำรจำก
ผลผลิตในท้องถิ่น

1. เชิงปริมำณ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม จำนวน
30 คน
2. เชิงคุณภำพ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคมและนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริกำรที่สนใจกลุ่มแม่บ้ำนและ
ผู้สนใจ ในตำบลทุ่งกว๋ำว ได้รับควำมรู้และ
ทักษะกำรแปรรูปอำหำรในท้องถิ่น (กำรทำ
แคบหมู) มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญำอำชีพในท้องถิ่น อนุรักษ์และ
พัฒนำสิ่งแวดล้อม มีจิตสำธำรณะที่มุ่งทำ
ประโยชน์และสร้ำงสิ่งที่ดีงำมในสังคมและอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุขตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ควำมพึงพอใจในกำรจัด
กิจกรรมและเป็นกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวันได้
นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ
และเจตคติต่อกำรเรียนกำร
สอนของกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพ

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
จุดเด่นของแผนงาน/ ของแผนงาน/
เพื่อ
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ โครงการ/
การพัฒนา
กิจกรรมครั้งนี้ ครั้งต่อไป
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ทักษะกำรปฏิบัติให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริง ฝึก
กำรปฏิบัติทำได้ คิด
เป็น ทำเป็น แก้ปัญหำ
เป็น รักกำรทำงำน และ
เกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง
นักเรียนได้เลือกเรียนรู้
ตำมบริบทของชุมชน
ควำมสำมำรถ ควำมถนัด
และควำมสนใจของ
ตนเอง และได้ทำ
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณะประโยชน์ตำม
ควำมสนใจและสมัครใจ

โครงกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม STEM

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหารวิชาการ ชื่อกิจกรรม/งานจ้างครูสาขาขาดแคลน
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยายน 2564 ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา พุทธา
จุดที่ควรพัฒนา
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/
ของแผนงาน/
วัตถุประสงค์
ความสําเร็จ
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
โครงการ/
(จํานวน/ร้อยละ)
คุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้
1.1เพื่อจ้ำงครูสำขำ ร้อยละ 95 ของ
1.1จ้ำงครูสำขำขำด ร้อยละ 95 ของนักเรียน ครู .นักเรียน ได้รับกำรส่งเสริม
1. บุคลำกรมี
ขำดแคลน(ภำษำจีน นักเรียนมีควำมพึง แคลน(ภำษำจีนและ และบุคลำกรมีควำมพึง
สนับสนุนกำรศึกษำให้บรรลุ
ภำระงำน
และคณิตศำสตร์)
พอใจในกำร
คณิตศำสตร์)
พอใจในกำรจ้ำงครูสำขำที่ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของ
มอบหมำย
1.2 สถำนศึกษำ
ดำเนินกำรงำน
1.2 สถำนศึกษำ
ขำดแคลน โดยกำรจัด
กำรศึกษำโดยกำรจัดดำเนินงำน หลำยงำนและมี
สำมำรถดำเนินงำน จัดหำครูสำขำขำด สำมำรถดำเนินงำน ดำเนินงำนในทุกกิจกรรม ในทุกกิจกรรมอย่ำงมี
กิจกรรมที่
ด้ำนกำรสนับสนุน
แคลน
ด้ำนกำรสนับสนุน
อย่ำงมีประสิทธิภำพมุ่งเน้น ประสิทธิภำพมุ่งเน้น
ซ้ำซ้อนกัน
กำรเรียนกำรสอนได้
กำรเรียนกำรสอนได้ ประสิทธิผล
ประสิทธิผล ผู้รับกำรบริกำรเกิด 2. ครูสำขำขำด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมควำมพึงพอใจ
แคลนยังต้อง
ร้อยละ 95 มีกำร
ได้รับกำรพัฒนำ
ดำเนินงำนด้ำนกำร
อย่ำงต่อเนื่อง
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ครั้งต่อไป
1.แต่งตั้ง
บุคลำกรในกำร
ทำงำนเป็นทีม
2.จัดสรร
งบประมำณ
ตำมควำม
จำเป็น

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหารวิชาการ ชื่อกิจกรรม/งานพัฒนาครูและบุคลากรสู้ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยายน 2564 ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา พุทธา
ผลสําเร็จ
จุดที่ควรพัฒนาของ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
จุดเด่นของแผนงาน/
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
แผนงาน/โครงการ/
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
คุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้
1. เพื่อให้บุคลำกรนำเอำ ร้อยละ 95 ของ
1.บุคลำกรโรงเรียนทุ่งกว๋ำว
ร้อยละ 95 ของ
ครูและ บุคลำกรได้รับ
1. บุคลำกรมีภำระงำน
ควำมรู้ที่ได้รับมำขยำยผล บุคลำกรมีควำมพึง วิทยำคมจำนวน 30 คนนำควำมรู้ที่ นักเรียน ครูและ
กำรส่งเสริมพัฒนำโดย
มอบหมำยหลำยงำน
ต่อกับบุคลำกรภำยในและ พอใจในกำร
ได้รับมำพัฒนำงำนและประยุกต์ใช้ บุคลำกรได้รับกำร
กำรจัดดำเนินงำนในทุก และมีกิจกรรมที่
ผู้เรียน
ดำเนินกำรงำน
ในกิจกกรรมกำรเรียนกำรสอนได้
พัฒนำโดยกำรจัด
กิจกรรมอย่ำงมี
ซ้ำซ้อนกัน
2. เพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติ พัฒนำครูและ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรจัด
ดำเนินงำนในทุก
ประสิทธิภำพมุ่งเน้น
2. งำนพัฒนำบุคลำกร
หน้ำที่ของบุคลำกรให้มี
บุคลำกรสู้ควำมเป็น ดำเนินงำนในทุกกิจกรรมอย่ำงมี
กิจกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิผล ผู้รับกำร
ยังต้องได้รับกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพ
เลิศทำงวิชำกำร
ประสิทธิภำพมุ่งเน้นประสิทธิผล
ประสิทธิภำพมุ่งเน้น
บริกำรเกิดควำมควำมพึง อย่ำงต่อเนื่อง
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้รับกำรบริกำรเกิดควำมควำมพึง
ประสิทธิผล
พอใจ
บุคลำกรได้เข้ำร่วมกำร
พอใจ
ร้อยละ 95 มีกำร
แข่งขันพัฒนำงำนด้ำน
2.บุคลำกรมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น ดำเนินกำรและพัฒนำ
วิชำกำรเพื่อรับรำงวัล
มีควำมสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
แก่บุคลำกรในโรงเรียน
ต่ำงๆ
บุคลำกรได้พัฒนำทักษะวิชำชีพและ ได้อย่ำงทั่วถึง
4. เพื่อให้บุคลำกรมีแรงจุง
มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพที่สูงขึ้น
ใจและเจตคติที่ดีต่อกำร
พัฒนำตนเอง
5. เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญ
และกำลังใจให้แก่บุคลำกร
6. เพื่อเป็นกำรสร้ำง
สัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
ระหว่ำงบุคลำกร

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ครั้งต่อไป
1.แต่งตั้ง
บุคลำกรในกำร
ทำงำนเป็นทีม
2.จัดสรร
งบประมำณ
ตำมควำม
จำเป็น

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ...........บริหำรงบประมำณ........ชื่อโครงการ/งาน……พัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยี.........
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ…30 กันยำยน 2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำยปรัชญำจันทร์แก้ว…………

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

1. โรงเรียนมี
ระบบงำน
สำรสนเทศที่มี
ประสิทธิภำพ
2. มีสำรสนเทศ
ของโรงเรียนที่เป็น
ปัจจุบัน

1. มีสำรสนเทศ
ของโรงเรียนที่เป็น
ปัจจุบัน
2. โรงเรียนมี
ระบบงำน
สำรสนเทศที่มี
ประสิทธิภำพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนมีเอกสำร
สำรสนเทศของ
โรงเรียนประจำปี
กำรศึกษำ 2563
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีกำรจัดทำ
ระบบสำรสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน เป็นระบบ
และทันต่อเหตุกำรณ์
สำมำรถนำมำใช้ได้

1. โรงเรียนมีเอกสำร
สำรสนเทศของโรงเรียน
ประจำปีกำรศึกษำ
2563
2. โรงเรียนมีกำรจัดทำ
ระบบสำรสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน เป็นระบบ และ
ทันต่อเหตุกำรณ์
สำมำรถนำมำใช้ได้

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศและเทคโนโลยีมี
จุดเด่นคือ ควำมร่วมมือของ
ทีมงำน ควำมเอำใจใส่ของ
คณะครูที่ให้ควำมร่วมมือทำให้
สำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ครั้งนี้
ควรสรุปข้อมูลโดย
ต่อเนื่องเพื่อให้กำร
ดำเนินงำนเป็นไป
ด้วยควำมรำบรื่น

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป
1. ควรสรุปข้อมูล
แต่ละเรื่องด้วย
ควำมต่อเนื่อง
2. ควรทำข้อมูลที่
ได้ออกมำในรูป
ของกรำฟเพื่อให้ดู
ได้ง่ำย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ......ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม.........ชือ่ โครงการ/งาน…โครงกำรวิถีถิ่น วิถีไทย....ชื่อกิจกรรม.
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ………30 กันยำยน 2564 ......ผู้รับผิดชอบ……นำงมงคลยำ พำนดง……
จุดเด่นของ จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
ผลสําเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
แผนงาน/
ของแผนงาน/
เพื่อ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/
โครงการ/
การพัฒนาครั้ง
คุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมครั้งนี้
ต่อไป
กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึง่ นักเรียนแต่ละห้อง - นักเรียนร้อยละ 100 มีควำมรู้ - นักเรียนทุกคนมี
ควำมร่วมมือใน กำรนำเสนอ
กำรทำอย่ำง
โครงงำนคุณธรรมนักเรียน จัดทำโครงงำน
เกี่ยวกับโครงงำนคุณธรรม
ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรจัดกิจกรรม โครงงำนควรมี ต่อเนื่องโดยใช้
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
คุณธรรม 1 โครงงำน -มีโครงงำนคุณธรรมห้องเรียนละ โครงงำนคุณธรรม
กำรพัฒนำต่อ
โครงงำนเดิม
เกี่ยวกับโครงงำนคุณธรรม
1 โครงงำน
- นักเรียนแต่ละห้อง
ยอด
จัดทำโครงงำน
คุณธรรม 1 โครงงำน
นำเสนอโครงงำนใน
วันสถำนปนำ
โรงเรียน
3.กิจกรรมลูกทุ่งกว๋ำวพบพระ เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ทำให้โรงเรียน เปิดกำรเรียนกำรสอนแบบ online และเว้นระยะห่ำงทำงสังคมในช่วง มิถุนำยน – กรกฎำคม
2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องจัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษำ และถวำยเทียนจำนำพรรษำ ทำงโรงเรียนได้ส่งเงินคืนให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่งกว๋ำว
4. กิจกรรมสมำธิสร้ำงปัญญำ
นักเรียนฝึกสมำธิจำกกำร นักเรียนทุกคนฝึก
นักเรียนทุกคนนั่งสมำธิพร้อมกัน นักเรียนร้อยละ 100 ควำมร่วมมือใน ทำอย่ำงต่อเนื่อง นั่งสมำธิได้
สมำธิโดยกำรนั่ง
ทุกคน 3 นำที
นั่งสมำธิพร้อมกันทุก กำรจัดกิจกรรม
สมำธิทุกวันพฤหัสบดี
คน 3 นำทีในวันพุธ
3 นำที
พฤหัสบดี และวัน
ศุกร์
5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค์
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

นักเรียนทุกคนมี
นักเรียนร้อยละ 98 มีคุณธรรม นักเรียนทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรมที่ จริยธรรมที่พึงประสงค์จัด
คุณธรรมจริยธรรมที่
พึงประสงค์
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ดังนี้ พึงประสงค์
- กิจกรรมไหว้สวยยิ้มใส
- กิจกรรมสวดมนต์ทำนอง
สรภัญญะทุกวันพฤหัสบดีก่อน
เข้ำแถว
- กิจกรรมกำรยกย่องชมเชย
นักเรียนทำควำมดี มอบเกียรติ
บัตร
- กิจกรรมบูรณำกำรค่ำนิยม 12
ประกำร
- กิจกรรมที่สอดแทรกในกำร
เรียนกำรสอนทุกรำยวิชำ
- กิจกรรมบูรณำกำรโรงเรียนวิถี
พุทธ
- กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
โครงงำนคุณธรรมจัดกิจกรรม
บูรณกำรกับโครงกำรโรงเรียน
สุจริต ดังนี้
จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงาน

จุดเด่นของ จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
แผนงาน/
ของแผนงาน/
เพื่อ
โครงการ/
โครงการ/
การพัฒนาครั้ง
กิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมครั้งนี้
ต่อไป
ควำมร่วมมือใน กำรจัดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป

อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น

เชิงวิทยำกร
ท้องถิ่นมำให้
ควำมรู้ตุง
ประเภทต่ำงๆ

ทำทั้งโรงเรียน

คุณธรรมต้านทุจริต
ปี
การศึกษา 2564 ในวันเปิดบ้าน
วิชาการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2565 จํานวน 11 โครงงาน
5. กิจกรรมสืบสำนวิถี
ถิ่นวิถีทุ่งกว๋ำว

นักเรียนสำมำรถตัด
ตุงได้ นักเรียนรู้จัก
ใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์

นักเรียนร้อยละ 80 สำมำรถตัด
ตุงได้
นักเรียนร้อยละ 80 สำมำรถตัด
ตุง

นักเรียนร้อยละ 80
สำมำรถตัดตุงได้
นักเรียนร้อยละ 80
สำมำรถตัดตุง

โครงกำรสร้ำงเครื่อข่ำยเพื่อควำมร่วมมือ(พัฒนำกำรศึกษำ)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลโครงการ/พัฒนำสำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนำสำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนคำ
จุดที่ควรพัฒนา
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/
ของแผนงาน/
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและ
(จํานวน/ร้อยละ)
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
โครงการ/
คุณภาพ)
คุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้
1. เพื่อ
ร้อยละ 75 ของ
เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 90 ของ
1) ควำมเข้มแข็งของทีมงำน มี กำรนำเทคโนโลยี
จัดระบบ
นักเรียน และบุคลำกร นักเรียนและบุคลำกร นักเรียนและบุคลำกร ส่วนสำคัญที่จะทำให้กำร
สำรสนเทศมำ
สำนักงำนให้มี
มีควำมพึงพอใจในกำร โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
พัฒนำงำน สำเร็จลุล่วงไปได้ พัฒนำ กำร
กำรบริหำร
พัฒนำสำนักงำนฝ่ำย วิทยำคม ร้อยละ 75 มี วิทยำคม มีควำม
ด้วยดี จำกโครงกำรนี้สะท้อน ดำเนินงำนอย่ำง
จัดกำรที่ดี
บริหำรงำนบุคคลมีกำร ควำม
พึงพอใจในกำรมำรับ ให้เห็นว่ำหำกทุกฝ่ำยให้ควำม เป็นระบบ เพื่อ
2. เพื่อเป็น
กำรบริหำรจัดกำรที่ดี มี พึงพอใจในกำรมำรับ และให้บริกำรของฝ่ำย ร่วมมือกันก็สำมำรถ
ควำมรวดเร็ว
แหล่งข้อมูลและ ประสิทธิภำพ
และให้บริกำรของฝ่ำย บริหำรงำนบุคคล
สร้ำงสรรค์โครงกำรที่ช่วยให้ แม่นยำและเชื่อถือ
ให้บริกำรเกี่ยวกับ
บริหำรงำนบุคคล
กำรพัฒนำนักเรียนเป็นไป
ได้
ข้อมูลต่ำง ๆ
2. ฝ่ำยบริหำรงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพได้
ให้กับ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ บุคคลมีตควำมพร้อม
ผู้มำรับบริกำร
ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล บริหำรจัดกำรงำนอย่ำง 2) ใช้หลักธรรมำภิบำลและ
อย่ำงมี
สำมำรถบริหำรจัดกำร เป็นระบบและบริกำร น้อมนำหลักปรัชญำของ
ประสิทธิภำพ
งำนอย่ำงเป็นระบบ
ให้กับนักเรียนโรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียงมำบริหำร
และบริกำรให้กับ
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมได้
จัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นักเรียนโรงเรียน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป
มีกำรพัฒนำและ
สร้ำงนวัตกรรมหรือ
วิธีปฏิบัติงำน
สำนักงำนฝ่ำย
บริหำรงำนบุคคลที่
เป็นเลิศในกำร
ดำเนินงำน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล โครงการ/โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสถำนศึกษำสีขำว
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนคำ
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
จุดที่ควรพัฒนาของ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและ
แผนงาน/โครงการ/
(จํานวน/ร้อยละ)
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
คุณภาพ)
คุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้
1. เพื่อให้นักเรียน 1. ร้อยละ 90 ของ
เป้าหมายเชิง
1. ร้อยละ 90 ของ
1.ควำมเข้มแข็งของ
1. ควรสอดแทรก
ปลอดจำกสำรเสพนักเรียน ปลอดจำกสำร
ปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำว เครือข่ำยเข้มแข็งร่วมแรง ทักษะชีวิตในสำระ
ติดและอบำยมุขทุกเสพติด ทุกชนิด
- นักเรียน
วิทยำคม ปลอดจำกสำร พิทักษ์ทุ่งกว๋ำว 9 เครือข่ำย กำรเรียนรู้ทั้ง 8
ชนิด
2. นักเรียนร้อยละ โรงเรียนทุ่งกว๋ำว เสพติด
ที่ร่วมกันสอดส่องดูแล
กลุ่มสำระ
2. เพื่อสร้ำง
100
ได้รับกำรดูแล วิทยำคม ร้อยละ 2. นักเรียนโรงเรียน
นักเรียนทั้งในและนอก
2. ผู้บริหำร ครู
เครือข่ำยนักเรียน
ช่วยเหลืออย่ำงเป็น
90 ปลอดจำกสำร ทุ่งกว๋ำววิทยำคมตระหนัก โรงเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน
แกนนำต้ำนยำ
ระบบให้ได้รับควำมรู้
เสพติดทุกชนิด ในพิษภัยของยำเสพติด
2. ควำมร่วมมือระหว่ำง ภำคีเครือข่ำย ควร
เสพติด
และรู้เท่ำทัน
ไม่ยุ่ง เป้าหมายเชิง
เพิ่มมำก ปลอดจำกสำร โรงเรียน ครูและผู้ปกครอง ร่วมมือกันในกำรจัด
3. เพื่อให้นักเรียน เกี่ยวกับอบำยมุข และ คุณภาพ
เสพติด
ส่งผลต่อตัวนักเรียน ทำให้ กิจกรรมอย่ำง
ในสถำนศึกษำ รู้เท่ำ สำรเสพติด
นักเรียน สำมำรถเลือกกิจกรรมที่ ปัญหำของนักเรียนได้รับ
ต่อเนื่อง และ
ทัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
3. โรงเรียนสำมำรถ
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว จะทำให้ห่ำงไกลยำเสพ ควำมร่วมมือในกำร
สม่ำเสมอ
อบำยมุข และสำร ดำเนินกิจกรรมตำม
วิทยำคมมีควำม ติดทุกชนิด แนะนำผู้
ช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข
เสพติด
มำตรกำรโรงเรียนสีขำว ได้ ตระหนักในพิษภัย ใกล้ชิดให้หลีกไกลจำก และพัฒนำต่อไป
ตำมแผนที่วำงไว้
ของยำเสพติดเพิ่ม สำรเสพติด
3. มีกิจกรรมที่หลำกหลำย
มำกขึ้น
3. โรงเรียนมีระบบกำร ให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้
ดำเนินกิจกรรมตำม
มำตรกำรโรงเรียนสีขำว

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้งต่อไป
1. ส่งเสริม และส่งครู
เข้ำรับกำรอบรม กำร
พัฒนำทักษะชีวิตเพื่อ
นำมำใช้ในกำรเรียน
กำรสอนทั้ง 8 กลุ่ม
สำระ
2. ประชุม ชี้แจง พบ
ผู้ปกครองอย่ำง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3. ส่งเสริม ยกย่อง
สร้ำงขวัญ และกำลังใจ
ให้กับนักเรียน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล โครงการ/โครงกำรปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนคำ
จุดเด่นของ
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
จุดที่ควรพัฒนาของ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
แผนงาน/
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและ
แผนงาน/โครงการ/
(จํานวน/ร้อยละ)
โครงการ/
คุณภาพ)
คุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้
กิจกรรมครั้งนี้
1. เพื่อเสริมสร้ำงให้ 1. ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียน 1. นักเรียนมีส่วน 1. กำรปฏิบัติตำมปฏิทิน
นักเรียนมีวนิ ัยใน
นักเรียนปฏิบัติตำม
ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม ไม่ ร่วม
อย่ำงสม่ำเสมอ
ตนเอง
ระเบียบ ข้อตกลงของ ปฏิบัติตนตำมระเบียบวินัย น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 ในกำรกำหนด
2. ควำมร่วมมือของครูที่
2.เพื่อให้นักเรียน โรงเรียน
บรรลุผล ตำมคุณธรรมอัต ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อตกลง
ปรึกษำแต่ละระดับชั้นใน
สำมำรถปรับเปลี่ยน 2.ร้อยละ 80 ของนักเรียน ลักษณ์ที่กำหนดไว้
ข้อตกลงของโรงเรียน 2. มีกำรบูรณำกำร กำรให้คำแนะนำ ปรับแก้
พฤติกรรมที่ไม่พึง
ปฏิบัติวินัยพื้นฐำน 5
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ได้
กิจกรรมกับ
พฤติกรรมนักเรียนอย่ำง
ประสงค์
ประกำร
นักเรียนทุ่งกว๋ำว 2. 2. นักเรียนโรงเรียน
โครงกำร 1
เป็นระบบ แนวทำง
3. เพื่อลดปัญหำ -ไม่มำโรงเรียนสำย
วิทยำคม ปฏิบัติตนตำม ทุ่งกว๋ำววิทยำคมร้อย ห้องเรียน 1
เดียวกัน
พฤติกรรมที่ไม่พึง
-แต่งกำยถูกระเบียบ
ระเบียบวินัยคุณธรรม อัต ละ
โครงงำนคุณธรรม 3.มีกำรตัดแต้มและเพิ่ม
ประสงค์ของ
-เดินเข้ำโรงเรียนเป็นแถว ลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนด 80 ของนักเรียน
3. ควำมร่วมมือ แต้มตำมข้อตกลง
นักเรียนให้ลด
และเข้ำแถวเป็นระเบียบ ไว้ได้และมีพฤติกรรมที่พึง สำมำรถปฏิบัติวินัย ของภำคีเครือข่ำย
น้อยลง
-วำงรองเท้ำเป็นระเบียบ ประสงค์
พื้นฐำน 5 ประกำรได้ ในกำรสอดส่องดูแล
-เข้ำห้องเรียนตรงเวลำ
3. นักเรียนโรงเรียน พฤติกรรมนักเรียน
3. ร้อยละ 80
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80
มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้งต่อไป
1. กำหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงำนแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน
อย่ำงชัดเจน
2. ครูร่วมกันกำหนด
ข้อตกลงและแนวทำง
ปฏิบัติร่วมกัน
3. ส่งเสริม ยกย่อง
สร้ำงขวัญ และกำลังใจ
กับนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มี
คุณภำพและ
พอเพียง
2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพและ
สร้ำงประสิทธิผล
งำนระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
ให้มีคุณภำพ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล โครงการ/งำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนคำ
จุดที่ควรพัฒนา
ผลสําเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
จุดเด่นของแผนงาน/
ของแผนงาน/
(เชิงปริมาณและ
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม
คุณภาพ)
ครั้งนี้
นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 90 ของครูมี 1) ควำมเข้มแข็งของทีม
กำรนำเทคโนโลยี
กำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงเป็น 1.ครูที่ปรึกษำทุกคนมีวัสดุอุปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ ในกำร
ผู้บริหำรโรงเรียน และครู สำรสนเทศมำ
ระบบร้อยละ 90 ของครู ครุภัณฑ์และกำรปฏิบัติงำนที่มี
ปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ ทีมงำน มีส่วนสำคัญที่จะทำ พัฒนำ กำร
สำมำรถปฏิบัติตำมระบบ คุณภำพและพอเพียงที่จำเป็นและ และพอเพียง
ให้กำรบริหำรจัดกำร
ดำเนินงำนอย่ำง
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย เหมำะสมต่อกำรดำเนินงำนอย่ำง
2. ร้อยละ 90 ของครู โครงกำร สำเร็จลุล่วงไปได้ เป็นระบบ เพื่อ
มีร่องรอย มีหลักฐำนชัดเจน เพียงพอ ครบถ้วนและทันสมัย
สำมำรถดำเนินงำน
ด้วยดี จำกโครงกำรนี้
ควำมรวดเร็ว
และเป็นระบบ ร้อยละ 90 2. นักเรียนทุกคนได้รับดูแลจำกครู ระบบดูแลช่วยเหลือ
สะท้อนให้เห็นว่ำหำกทุกฝ่ำย แม่นยำและเชื่อถือ
ของนักเรียน ครู และชุมชน ที่ปรึกษำ
นักเรียนได้อย่ำงมี
ให้ควำมร่วมมือกันก็สำมำรถ ได้
มีควำม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครู ประสิทธิภำพและ
สร้ำงสรรค์โครงกำรที่ช่วยให้
พึงพอใจในระบบ
ที่ปรึกษำมีควำมสำมำรถในกำร
ประสิทธิผล
กำรพัฒนำนักเรียนเป็นไป
ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือ 3. ร้อยละ 100 ของครู อย่ำงมีประสิทธิภำพได้
- โรงเรียนมีกำรดำเนินงำน นักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มีควำมพร้อมในกำร
2) ควำมร่วมมือระหว่ำง
ตำมระบบดูแลช่วยเหลือ 2. นักเรียนทุกคนได้รับดูแลจำก พัฒนำงำนระบบดูและ โรงเรียน ครูและผู้ปกครอง
นักเรียน
ครูที่ปรึกษำตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ส่งผลต่อตัวนักเรียน ทำให้
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงมี
4. นักเรียนร้อยละ 90 ปัญหำของนักเรียนได้รับ
ประสิทธิภำพ เรียนรู้บรรลุตำม มีคุณลักษณะอันพึง
ควำมร่วมมือในกำร
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร ประสงค์ของสถำนศึกษำ ช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข
และพัฒนำต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้งต่อไป
ครูมีกำรพัฒนำและสร้ำง
นวัตกรรมหรือวิธี
ปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศใน
กำรช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มเด็กพิเศษให้ได้รับ
กำรพัฒนำตำมศักยภำพ
และให้กำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มปกติและ
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหำอย่ำง
ต่อเนื่องต่อไป

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ........บริหารบุคคล.......ชือ่ โครงการ/งาน…......รักษาความปลอดภัย........ชื่อกิจกรรม………งานรักษาความปลอดภัย ปีการศึกษา 2564
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ………ตุลาคม 2563….เสร็จสิ้นเมื่อ…………ตุลาคม 2564……ผู้รับผิดชอบ…………นายสุพจน์………..บุญมาเทพ……………
ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
วัตถุประสงค์
(จํานวน/ร้อย
ละ)
1 เพื่อสนับสนุนและ ร้อยละ 85 ของ
มีงบประมำรองรับ ครูนักเรียนมี
ด้ำนกำรรักษำควำม ควำมพึงพอใจ
ปลอดภัยในสถำน ในงำนรักษำ
ศึกษำเพื่อ
ควำมปลอดภัย
อำนวย ควำม
สะดวกและ
สนับสนุนให้กำรจัด
กำรศึกษำมี
ประสิทธิภำพ
2. เพื่อสนับสนุน
กำรพัฒนำสู่ควำม
เป็นเลิศและ
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ

ผลสําเร็จ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
และ
คุณภาพ)
1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. .ครูและ
1.1เพื่อสนับสนุนและมีงบประมำณ บุคลำกร
รอง จัดหำอุปรณ์ให้แก่ นักเรียนที่ทำ โรงเรียน
หน้ำที่ จรำจร จำนวน 10คนเพื่อ
ทุ่งกว๋ำว
บริกำรดูแลด้ำนควำมปลอดภัยด้ำนจ วิทยำคม ปี
รำจำรจรในโรงเรียนให้กับนักเรียน
กำรศึกษำ
คนอื่นๆ ให้เกิดควำมปลอดภัยด้ำร
2564
กำรจรำจร จำนวน 193 คน
ร้อยละ
1.2.เพื่อสนับสนุน อุปกรณ์ ด้ำนกำร 85 มีควำม
ปฏิบัติเวรยำมแก่ผู้ทำหน้ำที่เวร
พึงพอใจ
รักษำกำรณ์ กลำงคืนและกลำงวัน ทั้ง
ครู นักกำร รวม 27 คน ให้
สถำนศึกษำมีควำมปลอดภัย
2. เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
2.1โรงเรียนมีมำตรกำร กำรรักษำษำ
ควำมปลอดภัย กำรจรำจรและเวร
รักษำกำรณ์
ในสถำนที่รำชกำร

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม ปีกำรศึกษำ
2563ชั้น ทุกคน และ
บุคลำกรของโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมทุกคน
ได้รับควำมปลอดภัยจำก
กำรขับขี่ยวดยำนพำหนะ
และทรัพย์สมบัติของ
รำชกำรได้รับควำม
ปลอดภัย

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
-ควรมีกำร
วิเครำะห์ควำม
จำเป็น
เรียงลำดับ
ควำมสำคัญของ
แผนงำน
โครงกำร
-นำผลกำร
ประเมิน
โครงกำรปีก่อน
มำเป็น
ฐำนข้อมูลในกำร
จัดสรร
งบประมำณ
และจัดระบบ
กำรปฏิบัติงำน

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้งต่อไป
วิเครำะห์และวำง
แผนกำรทำกิจกรรม
อย่ำงเป็นระบบและมี
กิจกรรมใหม่เพื่อ
นักเรียนได้เรียนรู้ใช้
ชีวิตในโรงเรียนอย่ำง
ปลอดภัยและมีอย่ำงมี
ควำมสุข

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ .........บริหำรงำนบุคคล........ชื่อโครงการ/งาน………ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ชื่อกิจกรรม…ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน........
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ…1 ตุลำคม 2563 ……….เสร็จสิ้นเมื่อ……30…กันยำยน…2564……… ผู้รับผิดชอบ…
นำงสำวนิตยำ......นันทะใจ.........................
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
1.เพื่อส่งเสริมให้
1.นักเรียนคิดเป็นร้อยละ เป้าหมายเชิง
ผู้เรียนมี
100 ได้เข้ำร่วมกิจกรรม ปริมาณ
ประสบกำรณ์ตรงได้ จำกประสบกำรณ์ตรงได้
1.นักเรียนทุกคน
แสดงออกอย่ำงเต็ม แสดงออกอย่ำงเต็ม
ได้เข้ำร่วมกิจกรรม
ศักยภำพ และเป็นไป ศักยภำพ และเป็นไป
2.ครูและบุคลำ
ในทำงที่ถูกต้อง
ในทำงที่ถูกต้องและมี
กำรในโรงเรียนทุกคน
2.เพื่อส่งเสริมกำร
คุณธรรมที่พึงประสงค์
3.ผู้ปกครอง และ
บริหำรจัดกำรของ 2.นักเรียนคิดเป็น
ชุมชนใกล้เคียง
โรงเรียนให้เป็นไป
ร้อยละ 100 ได้รับกำร เป้าหมายเชิง
ตำมกำรบริหำร
อบรมปลูกฝังคุณธรรม คุณภาพ
จัดกำรหลักสูตรของ จริยธรรม
นักเรียนและ
สถำนศึกษำ
3.นักเรียนทุกคนได้สำนึก บุคลำกรโรงเรียน
3. นักเรียนรู้จักกำร ถึงพระคุณของบิดำ
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ทำงำนร่วมกับผู้อื่น มำรดำและรู้จักกตัญญู เป็นบุคคลคุณธรรม
ได้
กตเวทีต่อ ผู้มีพระคุณ
จริยธรรมที่พึง
4. นักเรียนรู้จักกำร
ประสงค์
แสดงออกตำม
วิถที ำงแห่ง
ประชำธิปไตย
ตัวบ่งชีค้ วามสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
1.ร้อยละ 80
ของนักเรียนมี
ควำมพึงพอใจ
เข้ำร่วมกิจกรรม
2. นักเรียน
ร้อยละ 80 มี
คุณธรรม
จริยธรรมที่พึง
ประสงค์ และ
รู้จักใช้เวลำว่ำง
ให้เกิดประโยชน์

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
นักเรียนรู้จักกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น รู้จัก
งบประมำณในบำง
กำรแสดงควำมคิดเห็นตำมวิถีชีวิตแบบ
กิจกรรมควรเพิ่ม
ประชำธิปไตย ซึ่งกำรที่นักเรียนเรียนจำก งบประมำณ โดยเฉพำะ
ตำรำ อย่ำงเดียวเป็นกำรเปิดโอกำสให้
กิจกรรมกำรแสดงบนเวที
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อื่นน้อย เพรำะอุปกรณ์
เกินไป กำรที่มีเวทีให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม เครื่องประดับส่วนใหญ่เริ่ม
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่ำง ๆ หรือ
ชำรุด ไม่จูงใจให้ผู้แสดง
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรทำงำนร่วมกัน ก็ อยำกเข้ำร่วมกิจกรรม
จะสำมำรถทำให้นักเรียนเติบโตในสังคม
อย่ำงเข้มแข็งได้
จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ครั้งนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป
1. ควรปรับปรุง
ระบบเครื่องเสียง
ในกำรจัดกิจกรรม
ให้เสียงดังฟัง
ชัดเจน
2.ควรมีกำรมอบ
เกียรติบัตร
นักเรียนทำควำม
ดี และทำอย่ำง
ต่อเนื่อง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ......-.........ชื่อโครงการ/งาน…โรงเรียนคุณธณรม....ชื่อกิจกรรม.
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ………30 กันยำยน 2564 ......ผู้รับผิดชอบ……นำงมงคลยำ พำนดง……
วัตถุประสงค์
๑. กิจกรรมอบรม
พัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรมที่พง
ประสงค์ตำม
คุณธรรมอัต
ลักษณ์ของ
โรงเรียน

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ด้ำน
โรงเรียนคุณธรรม
ตำมคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของ
โรงเรียนครบร้อย
เปอร์เซนต์

จุดที่ควรพัฒนา
ผลสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/ ของแผนงาน/
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
โรงเรียนมีแหล่ง โครงงำนคุณธรรมต้ำนทุจริต ตำม ควำมร่วมมือของบุคลำกรทั้งใน จัดบรรยำกำศ
เรียนรู้ด้ำนโรงเรียน คุณธรรมอัตลักษณ์ของฌรงเรียน 4 และนอกโรงเรียน โดยเฉพำะ
โรงเรียน
คุณธรรมตำม
ด้ำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่งกว๋ำว คุณธรรม
คุณธรรมอัตลักษณ์ คุณธรรมข้อที่ 1 ความมีวินัย
ได้สนับสนุนงบประมำณเป็น
ของโรงเรียนครบร้อย - ม.ุ6/1 สดใส เรียนรู้ไปด้วยกัน M ประจำและต่อเนื่อง และเป็น
เปอร์เซนต์
6/1 Bright , learning together โรงเรียนขนำดเล็ก นักเรียนส่วน
ม.๖/๑
ใหญ่อยู่ในพื้นที่ทำให้ได้รับควำม
คุณธรรมข้อที่ 2 ใฝ่เรียนรู้
ร่วมมือจำกชุมชนเป็นอย่ำงดี
- ฉันเตือนเพื่อน I Remind My
ตลอดจนได้รับงบสนับสนุนจำก
Friend ม.๖/๒ ม.2/2
มูลนิธิยุวพฒน์ในกำรดำเนิน
-“เพื่อนรักชวนเรียน” Dear
กิจกรรม
friend invites you to studyม.
๒/๒
- ม.3/2 เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมเรียน
ร่วมรู้ไปด้วยกัน M3/2
helping each other learn and
know together ม.๓/๒ เพื่อนช่วย
เพื่อน Peer-assisted Activities
ม.๔/๑
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป
จัดห้อง 114
เป็นห้องเรียน
คุณธรรม

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
คุณธรรมข้อที่ 3 ความพอเพียง
-ของเสีย.....ไม่เสียของ สู่ควำม
พอเพียง The waste ....no waste
to Sufficiency ม.๕/๒
- ดูแล แบ่งปัน เพื่อน Take care
share friends ม.๔
คุณธรรมข้อที่ ๔ ความซื่อสัตย์
สุจริต
-ม.1/1“ร่วมคิด ร่วมทำ ตำมจิต
พอเพียง เคียงคู่คุณธรรม” To
think together to act
according to the sufficiency
along with virtue ม.๑/๑
-ม.3/1 ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนำกำร
เรียน M.3/1 Help each other
learning ม.๓/๑
-ทำอย่ำงไรให้นักเรียนชั้น ม.2/1 มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ้น How
getting students in grade
2/1 have better academic
achievements ม.๒/๑
- 1/2 โครงกำรเพื่อนแคร์เพื่อน
Friends care friends ม.๑/๒

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/ ของแผนงาน/
เพื่อ
กิจกรรมครั้งนี้
โครงการ/
การพัฒนาครั้ง
กิจกรรมครั้งนี้
ต่อไป

วัตถุประสงค์
2. ป้ำยสอน
คุณธรรม

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

โรงเรียนทีป้ำยที่
ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ด้ำนคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของ
โรงเรียนร้อยละ
80

มีป้ำยคำสอนจำก
108 คำพ่อสอน
มีป้ำยคำคม พุทธ
ศำสนสุภำษิต ตำม
ต้นไม้หน้ำอำคำร๑
และระเบียงทำงเดิน
อำคำร๑
มีป้ำยบทสวดมนต์ติด
ใต้ถุนอำคำร 2
มีป้ำยคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน
ติดไว้ที่หัวอำคำรนอน
เวรทำงเดินเชื่อม
อำคำร 1 และอำคำร
2

จุดที่ควรพัฒนา
ผลสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/ ของแผนงาน/
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
มีป้ำยคำสอนจำก 108 คำพ่อสอน ควำร่วมมือของบุคลำกรในโรงเรี
- โครงงำน
จำนวน 30 ป้ำย
คุณธรรมควรทำ
-มีป้ำยคำคม พุทธศำสนสุภำษิต
อย่ำงต่อเนื่อง
จำนวน 40 ป้ำย
และส่งเสริมให้
-มีป้ำยบทสวดมนต์ จำนวน 5 ป้ำย
ครูจัดทำ
-มีป้ำยคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โครงงำน
โรงเรียนจำนวน 1ป้ำย
คุณธรรม

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป
- ขยำยพื้นที่
ต้นไม้พูดได้ ตำม
บริเวณต่ำงๆ
ของโรงเรียน
จัดมุมต่ำงๆ ใน
ห้องคุณธรรม
ให้มีบรรยำกำ
รแห่งกำรเรียนรู้

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ......ฝ่ายบริหารงานบุคคล.........ชือ่ โครงการ/งาน…โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่ดีงำม....ชื่อกิจกรรม.
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ………30 กันยำยน 2564 ......ผู้รับผิดชอบ……นำงมงคลยำ พำนดง……
จุดเด่นของ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
แผนงาน/
วัตถุประสงค์
(จํานวน/ร้อยละ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
1. กิจกรรมเพชร
นักเรียนได้รับกำรคัดเลือก . นักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก
มีเพชรทองกวำว 28 คน
กำรแต่งตั้ง
ทองกวำว
เป็นเพชรทองกวำว 4 ด้ำน เป็นเพชรทองกวำว 4 ด้ำนคือ ด้ำน
คณะกรรมกำร
คือ
เรียนดี ด้ำนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
คัดเลือกเพชร
1. ด้ำนผลกำรเรียน
ในห้องเรียน โรงเรียน ครอบครัว
ทองกวำวเป็น
2.
ด้ำนช่วยเหลืองำน และชุมชน ด้ำนพฤติกรรมดีมีจิต
ระบบ
โรงเรียน จิตอำสำ
อำสำในห้องเรียน ในโรงเรียน
3.
ด้ำนช่วยเหลือ ด้ำนพฤติกรรมดีมีจิตอำสำใน
ครอบครัวจิตอำสำ
ครอบครัวและในชุมชน
4 ด้ำนควำมประพฤติ
วิธีกำรโดยกำรคัดเลือกจำกนักเรียน
ห้องละ ๑ คน รวม 24 คน
2 กิจกรรมรักชำติ
1.นักเรียนที่เข้ำอบรมสร้ำง ชิงปริมำณ
เชิงปริมำณ
ควำมร่วมมือใน
และสำนึกในพระ
จิตสำนักในควำมรัก
นักเรียนทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม
นักเรียนทุกคนเข้ำร่วม
กำรจัดกิจกรรม
มหำกรุณำธิคุณ
ชำติ ศำสนำ
อบรมสำนึกรักชำติ
กิจกรรมอบรมสำนึกรักชำติ
พระมหำกษัตริย์
พระมหำกษัตริย์ ร้อยละ คุณภำพ
คุณภำพ
100
นักเรียนมีจิตสำนึกในสถำบันชำติ
นักเรียนร้อยละ ๙๘ มี
2. นักเรียนเข้ำร่วม
และพระมหำกรุณำธิคุณ
จิตสำนึกในสถำบันชำติและ
กิจกรรมเกี่ยวกับสถำบัน พระมหำกษัตริย์
พระมหำกรุณำธิคุณ
ชำติและพระมหำกษัตริย์
พระมหำกษัตริย์
ร้อยละ 95
3. นักเรียนผ่ำนตัวชี้วัด

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
ของแผนงาน/
เพื่อ
โครงการ/
การพัฒนา
กิจกรรมครั้งนี้
ครั้งต่อไป
กำรคัดเลือกเพชร ทองกวำวให้ครูที่
ปรึกษำส่งรำยชื่อ
และเข้ำร่วม
พิจำรณำ

บูรณำกำรกับ ทำอย่ำง
กิจกรรมกำรเรียน ต่อเนื่อง
กำรสอนของทุก
กลุ่มสำระ เพื่อ
ลดปัญหำกำร
ทำงำนของ
นักเรียน

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

“รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์”
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
ในระดับดีขึ้นไป
3 กิจกรรมมำรยำท นักเรียนที่ผ่ำนกำรอบรม
ไทย ยิ้มใส ไหว้สวย มำรยำทไทย ร้อยละ 95
5. นักเรียนในกำรไหว้ครู
และบุคลำกรในโรงเรียน
ร้อยละ 80
6. นักเรียนในกำรไหว้
ผู้ปกครองก่อนมำเรียน
ร้อยละ 80
4กิจกรรมสมำธิสร้ำง . นักเรียนที่ได้ผ่ำนกำร
สติเกิดปัญญำ
อบรมฝึกสมำธิ ร้อยละ 95
8. วิชำที่ให้นักเรียนนั่ง
สมำธิก่อนเรียน ร้อยละ
100
9. นักเรียนที่สนใจเรียน
ของแต่ละวิชำ ร้อยละ
100

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมำณ
นักเรียนที่ผ่ำนกำรอบรมมำรยำท
เชิงคุณภำพ
นักเรียนในกำรไหว้ครูและบุคลำกร
ในโรงเรียน
นักเรียนไหว้ผู้ปกครองก่อนมำ
เรียน

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

- นักเรียนที่ผ่ำนกำรอบรม
มำรยำทไทย ร้อยละ 95
- นักเรียนในกำรไหว้ครูและ
บุคลำกรในโรงเรียน ร้อยละ
80
- นักเรียนในกำรไหว้
ผู้ปกครองก่อนมำเรียน ร้อย
ละ 80
นักเรียนที่ได้ผ่ำนกำรอบรมฝึกสมำธิ เชิงปริมำณ
ร้อยละ 95
นั่งเรียนนั่งสมำธิหลังเคำรพ
8. วิชำที่ให้นักเรียนนั่งสมำธิก่อน ธงชำติทุกวัน พุธ-ศุกร์
เรียน ร้อยละ 100
- นั่งสมำธิก่อนเรียนทุก
9. นักเรียนที่สนใจเรียนของแต่ละ วิชำ ๑-๓ นำทีและครูสร้ำง
วิชำ ร้อยละ 100
แรงบันดำลใจ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
ค่ำนิยมที่ดีงำม (มีสติ เกิด
ปัญญำ)

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
ของแผนงาน/
เพื่อ
โครงการ/
การพัฒนา
กิจกรรมครั้งนี้
ครั้งต่อไป

ควำมร่วมมือใน
กำรจัดกิจกรรม

จัดประกวด
มำรยำทแต่ละ
ระดับชั้น

ทำอย่ำง
ต่อเนื่อง

ควำมร่วมมือใน
กำรจัดกิจกรรม

ทำอย่ำงต่อเนื่อง ทำอย่ำง
ต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
5 กิจกรรมโรงเรียน
สุจริต

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
นักเรียนเข้ำอบรมหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำทุกวันศุกร์
กิจกรรมบูรณำกำร
โรงเรียนวิถีพุทธ
- นักเรียนนำแนวคิด
โรงเรียนสุจริตขยำยสู่
ชุมชน “กิจกรรมคำรำวำน
ต้ำนทุจริต”

จุดเด่นของ
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
แผนงาน/
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
นักเรียนที่เข้ำร่วมกำรอบรม
นักเรียนทุกคนเข้ำร่วม
ควำมร่วมมือใน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำทุกวันศุกร์ กิจกรรมอบรมคุณธรรมต้ำน กำรจัดกิจกรรม
ร้อยละ 80
ทุจริตคำบที่ ๘ วันศุกร์ทุก
11. นักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน
ระดับชี้น
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ร้อย นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้ำ
ละ 80
ร่วมกำรอบรมหลักสูตรต้ำน
12. หมู่บ้ำนที่ได้รับกำรขยำยผล
ทุจริตศึกษำทุกวันศุกร์
แนวคิดโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 85 นักเรียนประเมินกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
ของแผนงาน/
เพื่อ
โครงการ/
การพัฒนา
กิจกรรมครั้งนี้
ครั้งต่อไป
ทำอย่ำงต่อเนื่อง ทำอย่ำง
ต่อเนื่อง

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ
1.1 พัฒนำสำนักงำน
1.2 งำนสำรบรรณ
1.3 งำนกำรเงิน
1.4 งำนแผนงำน
1.5 งำนพัสดุ
1.6 งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพบุคลำกร
โครงกำรจ้ำงนักกำรภำรโรง (สว่ำง,สมจิตร)งบสมำคมฯ
โครงกำรค่ำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน
3.1 ค่ำไฟฟ้ำโรงเรียน
3.2 ค่ำไฟฟ้ำเครื่องสูบน้ำ
3.3 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
3.4 ค่ำโทรศัพท์สำนักงำน
3.5 ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์
3.6 ค่ำส่งไปรษณีย์

พัฒนำสำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ......บริหารทั่วไป........ชื่อโครงการ/งาน……อาคารสถานที่...............ชื่อกิจกรรม………พัฒนาซ่อมแซมอาคารสถานที่…………………………….
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ…………ตุลาคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ………ตุลาคม 2564……… ผู้รับผิดชอบ……นายสุพจน์ บุญมาเทพ…………………………………

วัตถุประสงค์
1.พัฒนำซ่อมแซมอำคำรเรียน
และอำคำรสำนักงำนโต๊ะ–เก้ำ
อี่ที่ชำรุดให้กลับมำอยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำน
2ใพัฒนำซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ
ภำยในโรงเรียนให้อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนและปลอดภัย
3.พัฒนำซ่อมแซมระบบ
น้ำประปำภำยในโรงเรียนให้มี
น้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอต่อกำร
อุปโภคบริโภค.
4.ดูแลระบบภูมิทัศน์ภำยใน
โรงเรียน ตัดแต่งต้นไม้ ไม้
ดอกไม้ประดับ สนำม รักษำ
ควำมสะอำดห้องน้ำ
ขยะ
ภำยในโรงเรียนให้สะอำด ให้มี
ควำมสวยงำมร่มรื่นอยู่เสมอ

จุดที่ควรพัฒนา
ผลสําเร็จ จุดเด่นของแผนงาน/
ของแผนงาน/
(เชิงปริมาณ โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
และคุณภาพ)
ครั้งนี้
ครั้งนี้
ร้อยละ 85 ของ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละ 85 มี กิจกรรมและกำร
-ควรมีกำรวิเครำะห์
ครูนักเรียนมีควำม - ครู-นักเรียนทุกคน
ควำมพึงพอใจ ดำเนินกำรชัดเจน
ควำมจำเป็น
พึงพอใจในงำน
สำมำรถใช้บริกำรงำน
ในกิจกรรมงำน สนองวัตถุประสงค์
เรียงลำดับ
อำคำรสถำนที่
อำคำรสถำนที่ได้ตำมควำม อำคำรสถำนที่ แสดงผลกำร
ควำมสำคัญของ
ต้องกำร สะดวกและ
ดำเนินกำรได้อย่ำง
แผนงำนโครงกำร
ปลอดภัย
เป็นรูปธรรม
-นำผลกำรประเมิน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โครงกำรปีก่อนมำ
- โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
เป็นฐำนข้อมูลใน
วิทยำคมมีอำคำรสถำนที่
กำรจัดสรร
และระบบสำธำรณูปโภค
งบประมำณ
เพียงพอ
-ขอรับกำร
สนับสนุน
งบประมำณจำก
หน่วยงำนอื่น
ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป
กำรมีส่วนรวมของ
บุคลำกรภำยใน
โรงเรียนควรมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำ
มำกขึ้น

พัฒนำภูมิทัศน์โรงเรียน

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี งบประมาณ 2564
ฝ่ าย/งาน/กลุ่มสาระ งานประชาสัมพันธ์ .ชื่อโครงการ พัฒนาฝ่ ายบริหารทั่วไป ชื่อกิจกรรม… พัฒนางานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มเมื่อ 1 ตุลาคม 2563 .เสร็จสิน้ เมื่อ 30 กันยายน 2564 ผู้รับผิดชอบ…งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อ
ประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรภำยใน
โรงเรียน
2.เพื่อเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์
กิจกรรมของ
โรงเรียนสู่ชุมชน

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
1.นักเรียน
คณะครู และ
บุคลำกรใน
โรงเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 100 ได้รับ
ทรำบข่ำวสำร
ต่ำงๆ จำกกำร
ประกำศเสียงตำม
สำย กำรจัดป้ำย
นิเทศ จดหมำย
ข่ำวทองกวำว
2. ชุมชนและ
บุคคลทั่วไปได้รับ
ทรำบข่ำวสำรของ
โรงเรียนอย่ำง
สม่ำเสมอ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม ทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมใช้
ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้อง
เห็นคุณค่ำของภำษำไทย
ไทยวรรณคดีไทย อันเป็น
มรดกของชำติ

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนและบุคลำกรมี
ควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรด้ำนข่ำวสำร
ของโรงเรียน
2 ชุมชนและบุคคล
ทั่วไปมีควำมพึงพอใน
กำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรของโรงเรียน.
เชิงคุณภาพ
มีกำรประชำสัมพันธ์ทั้ง
ภำยในและภำยนอก
โรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ครั้งนี้
เป็นโครงกำรที่สร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงโรงเรียน
ชุมชน และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
ระบบเสียงตำมสำย
ยังดำเนินกำรไม่
ต่อเนื่อง บำงวัน
นักเรียนที่จัดรำยกำร
เสียงตำมสำยไม่ไป
ปฏิบัติหน้ำที่

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้ง
ต่อไป
จัดกิจกรรมต่ำงๆ
ต่อเนื่องเป็น
ประจำทุกปี
กำรศึกษำ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียน ครู
บุคลำกรได้รับกำรบริกำร
จำกงำนอนำมัยโรงเรียน
โดยกำรจัดดำเนินงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับ
กำรบริกำรเกิดควำมควำม
พึงพอใจ
2.ให้บริกำรเบื้องต้น
เกี่ยวกับอำกำรเจ็บป่วย
เบื้องต้น
3.พัฒนำบริเวณห้อง
พยำบำลให้สะอำด ถูก
สุขอนำมัย สวยงำม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหารทั่วไป ชื่อกิจกรรม/งาน พัฒนางานอนำมัยโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยายน 2564 ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา พุทธา
จุดที่ควร
ตัวบ่งชี้
ผลสําเร็จ
พัฒนาของ
ความสําเร็จ
เป้าหมาย
จุดเด่นของแผนงาน/
(เชิงปริมาณและ
แผนงาน/
(จํานวน/ร้อย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
คุณภาพ)
โครงการ/
ละ)
กิจกรรมครั้งนี้
ร้อยละ 95 ของ 1.นักเรียน ครูและ
ร้อยละ 95 ของนักเรียน .นักเรียน ครูและ บุคลำกร 1. บุคลำกรมี
นักเรียนมีควำม บุคลำกรได้รับกำรบริกำร ครูและบุคลำกรได้รับ
ได้รับกำรบริกำรจำกงำน ภำระงำน
พึงพอใจในกำร จำกงำนอนำมัยโรงเรียน กำรบริกำรจำกงำน
อนำมัยโรงเรียนโดยกำรจัด มอบหมำย
ดำเนินกำรงำน โดยกำรจัดดำเนินงำนใน อนำมัยโรงเรียนโดยกำร ดำเนินงำนในทุกกิจกรรม หลำยงำนและ
อนำมัยโรงเรียน ทุกกิจกรรมอย่ำงมี
จัดดำเนินงำนในทุก
อย่ำงมีประสิทธิภำพมุ่งเน้น มีกิจกรรมที่
ประสิทธิภำพมุ่งเน้น
กิจกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิผล ผู้รับกำร
ซ้ำซ้อนกัน
ประสิทธิผล ผู้รับกำร
ประสิทธิภำพมุ่งเน้น
บริกำรเกิดควำมควำมพึง 2. ห้อง
บริกำรเกิดควำมควำมพึง ประสิทธิผล
พอใจ
พยำบำลยัง
พอใจ
ร้อยละ 95 มีกำร
ต้องได้รับกำร
2.มีกำรประสำนงำน
ดำเนินกำรและให้บริกำร
ปรับปรุงพัฒนำ
ดำเนินกำรและให้บริกำร แก่นักเรียนและบุคลำกร
อย่ำงต่อเนื่อง
แก่นักเรียนและบุคลำกรใน ในโรงเรียน ที่มำใช้
โรงเรียน บริกำรได้อย่ำง บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง
ทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
พัฒนาครั้ง
ต่อไป
1.แต่งตั้ง
บุคลำกรในกำร
ทำงำนเป็นทีม
2.จัดสรร
งบประมำณ
ตำมควำม
จำเป็น

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป โครงการ/พัฒนำงำนบริกำรต้อนรับ
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนำงำนบริกำรต้อนรับ
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนคำ
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ของแผนงาน/
เพื่อ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและ
โครงการ/กิจกรรมครั้ง
(จํานวน/ร้อยละ)
โครงการ/
การพัฒนา
คุณภาพ)
คุณภาพ)
นี้
กิจกรรมครั้งนี้
ครั้งต่อไป
1)
เพื่อพัฒนำงำน 1. ให้กำรบริกำรต้อนรับ 1. เป้ำหมำยเชิง
บริกำรต้อนรับได้ตลอด เป็นกิจกรรมส่งเสริม
บริกำรต้อนรับให้มี
ได้ตลอดปีกำรศึกษำ
ปริมำณ
ปีกำรศึกษำ คิดเป็นร้อย กำรมีจิตอำสำ เสียสละ
ควำมพร้อมในกำร
ร้อยละ 90
1.1) ให้กำรบริกำร ละ 90
ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียน
บริกำรอย่ำงมี
2. มีวัสดุอุปกรณ์ของใช้ ต้อนรับ ตลอดปี
ผู้รับบริกำรได้รับกำร
ใฝ่รู้ มีควำมรับผิดชอบ
ประสิทธิภำพ
ในกำรบริกำรต้อนรับ
กำรศึกษำ
ต้อนรับอย่ำงมี
ต่อกำรทำงำนที่ได้รับ
2)
เพื่อจัดหำวัสดุ อย่ำงเพียงพอ ครบถ้วน 1.2) มีวัสดุอุปกรณ์
ประสิทธิภำพได้รับควำม มอบหมำย มีควำม
อุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น คิดเป็น ร้อยละ 90
ของใช้ในกำรบริกำร
พึงพอใจในระดับดี-ดีมำก สำมัคคี ช่วยเหลือกันและ
ในกำรบริกำรอย่ำง
3. ให้กำรบริกำรต้อนรับ ต้อนรับอย่ำงเพียงพอ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
กัน
พอเพียง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ครบถ้วน
ได้รับควำมพึงพอใจใน
2) เป้ำหมำยเชิง
ระดับดี-ดีมำก ร้อยละ 80 คุณภำพ สำมำรถให้
ขึ้นไป
กำรบริกำรต้อนรับได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียน ครู
บุคลำกรได้รับกำรบริกำร
จำกงำนโรงอำหำร โดย
กำรจัดดำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมุ่งเน้น
ประสิทธิผล ผู้รับกำร
บริกำรเกิดควำมควำมพึง
พอใจ
2.ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัยในกำรเข้ำแถวซื้อ
อำหำร
3.เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทำนอำหำร ที่ถูกหลัก
โภชนำกำร

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหารทั่วไป ชื่อกิจกรรม/งาน พัฒนางานโรงอาหาร
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยายน 2564 ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา พุทธา
จุดที่ควร
ตัวบ่งชี้
ผลสําเร็จ
พัฒนาของ
ความสําเร็จ
เป้าหมาย
จุดเด่นของแผนงาน/
(เชิงปริมาณและ
แผนงาน/
(จํานวน/ร้อย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
คุณภาพ)
โครงการ/
ละ)
กิจกรรมครั้งนี้
ร้อยละ 95 ของ 1.นักเรียน ครูและ
ร้อยละ 95 ของนักเรียน .นักเรียน ครูและ บุคลำกร 1. บุคลำกรมี
นักเรียนมีควำม บุคลำกรได้รับกำรบริกำร ครูและบุคลำกรได้รับ
ได้รับกำรบริกำรจำกงำน ภำระงำน
พึงพอใจในกำร จำกงำนโรงอำหำรโดยกำร กำรบริกำรจำกงำนโรง โรงอำหำรโดยกำรจัด
มอบหมำย
ดำเนินกำรงำน จัดดำเนินงำนในทุก
อำหำรโดยกำรจัด
ดำเนินงำนในทุกกิจกรรม หลำยงำนและ
โรงอำหำร
กิจกรรมอย่ำงมี
ดำเนินงำนในทุก
อย่ำงมีประสิทธิภำพมุ่งเน้น มีกิจกรรมที่
ประสิทธิภำพมุ่งเน้น
กิจกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิผล ผู้รับกำร
ซ้ำซ้อนกัน
ประสิทธิผล ผู้รับกำร
ประสิทธิภำพมุ่งเน้น
บริกำรเกิดควำมควำมพึง 2. โรงอำหำร
บริกำรเกิดควำมควำมพึง ประสิทธิผล
พอใจ
ยังต้องได้รับ
พอใจ
ร้อยละ 95 มีกำร
กำรปรับปรุง
2.มีกำรประสำนงำน
ดำเนินกำรและให้บริกำร
พัฒนำอย่ำง
ดำเนินกำรและให้บริกำร แก่นักเรียนและบุคลำกร
ต่อเนื่อง
แก่นักเรียนและบุคลำกรใน ในโรงเรียน ที่มำใช้
โรงเรียน บริกำรได้อย่ำง บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง
ทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ครั้งต่อไป
1.แต่งตั้ง
บุคลำกรในกำร
ทำงำนเป็นทีม
2.จัดสรร
งบประมำณ
ตำมควำม
จำเป็น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อระบบงำน
โสตทัศนูปกรณ์ที่
ถูกต้องตำม
กฎระเบียบที่ว่ำ
ด้วยงำน
โสตทัศนูปกรณ์
2. เพื่อกำรทำ
กิจกรรมตำมงำน
โครงกำรที่รวดเร็ว
ขึ้น
3. เพื่อบริกำรที่
รวดเร็วขึ้นและ
ทันสมัย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
ชื่อโครงการ/งาน……โครงกำรพัฒนำงำนโสตทัศนูปกรณ์..........
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ…30 กันยำยน 2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำยพงษ์สิทธิ์ สุปัด
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
จุดเด่นของแผนงาน/
จุดที่ควรพัฒนาของ
(จํานวน/ร้อยละ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและ โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
แผนงาน/โครงการ/
คุณภาพ)
กิจกรรมครั้งนี้
1. ปริมำณวัสดุ
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. มีวัสดุอุปกรณ์ โครงกำรพัฒนำงำน
โครงกำรพัฒนำงำน
อุปกรณ์ในกำรพัฒนำ 1. มีวัสดุอุปกรณ์ในกำร
ในกำรพัฒนำ
โสตทัศนูปกรณ์ มีจุดเด่นคือ โสตทัศนูปกรณ์ ยังติด
งำนโสตทัศนูปกรณ์ พัฒนำงำนโสตทัศนูปกรณ์
งำน
มีอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเรียนกำร ปัญหำเรื่องเครือข่ำย
และประชำสัมพันธ์ และประชำสัมพันธ์
โสตทัศนูปกรณ์ สอนอยำงเพียงพอต่อกำรใช้ ของสัญญำณ
2. วำรสำร
2. มีวำรสำรประชำสัมพันธ์ และ
งำนและมีบริกำรที่รวดเร็วขึ้น อินเทอร์เน็ตที่ล้ำช้ำเป็น
ประชำสัมพันธ์
ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
ประชำสัมพันธ์ และทันสมัย เพื่อให้
ครั้งครำว และระบบ
3.จัดทำ Web Site 3. มี Web Site โรงเรียน
อย่ำง
นักเรียน ครู และ
ประชำสัมพันธ์ใน
โรงเรียน
เป้าหมายด้าน คุณภาพ
เพียงพอ
บุคคลภำยนอกเข้ำถึงได้ง่ำย โรงเรียนมีปัญหำ
1. มีวัสดุอุปกรณ์ในกำร
2. มีกำร
ขึ้น
เล็กน้อย
พัฒนำงำนโสตทัศนูปกรณ์
ประชำสัมพันธ์
และประชำสัมพันธ์ ครบถ้วน ข้อมูล และผล
อย่ำงน้อย 90%
กำร
2. มีกำรจัดกิจกรรมตำมงำน ทำงำนของ
โครงกำรที่รวดเร็วขึ้น
โรงเรียน
3. ชุมชน และผู้ปกครอง
ได้รับทรำบข่ำวสำร และเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรจัด
กิจกรรม
อย่ำงน้อย 80%

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้งต่อไป
กำรพัฒนำระบบประชำ
พันธ์เสียงตำมสำยใน
โรงเรียนให้เป็นมำตรฐำน
และระบบสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตที่เร็วแรงร่วม
ถึงรูปแบบกำร
ประชำสัมพันธ์ภำยนอก
ให้ทันต่อโลกเทคโนโลยีใน
ศตวรรษที่ 21 มำกยิ่งขึ้น

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ......บริหารทั่วไป........ชื่อโครงการ/งาน……โรงเรียนกับชุมชน...............ชื่อกิจกรรม………โรงเรียนกับชุมชน…………………………….
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ…………ตุลาคม 2563…….เสร็จสิ้นเมื่อ………ตุลาคม 2564……… ผู้รับผิดชอบ……นายสุพจน์ บุญมาเทพ…………………………………
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
1) เพื่อร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 ของครู เป้ำหมำยเชิง
ที่ชุมชนจัดขึ้น
นักเรียนมีควำมพึง ปริมำณ
2)ร่วมอนุรักษ์
พอใจในงำนโรงเรียน -คณะครูและ
วัฒนธรรม ประเพณี กับชุมชน
นักเรียนโรงเรียน
ของชุมชนและ
ทุ่งกว๋ำวทุกคน
ท้องถิ่น
เป้ำหมำยเชิง
3)เพื่อส่งเสริมและ
คุณภำพ
พัฒนำนักเรียนให้
-โรงเรียนและชุมชน
ได้รับกำรศึกษำที่มี
มีควำมสัมพันธ์และ
คุณภำพ
ทัศนะคติที่ดีต่อกัน
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ร้อยละ 85 มี
ควำมพึงพอใจใน
กิจกรรมงำน
โรงเรียนกับชุมชน

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้
กิจกรรมและกำร
-ควรมีกำรวิเครำะห์
ดำเนินกำรชัดเจนสนอง ควำมจำเป็น
วัตถุประสงค์แสดงผลกำร เรียงลำดับควำมสำคัญ
ดำเนินกำรได้อย่ำงเป็น
ของแผนงำนโครงกำร
รูปธรรม
-นำผลกำรประเมิน
โครงกำรปีก่อนมำเป็น
ฐำนข้อมูลในกำร
จัดสรรงบประมำณ
จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาครั้งต่อไป
กำรมีส่วนรวมของ
บุคลำกรภำยใน
โรงเรียนควรมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำมำกขึ้น

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป โครงการพัฒนำระบบงำนสหกรณ์ โรงเรียน ชื่อกิจกรรม พัฒนำระบบงำนสหกรณ์ โรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนคำ
ข้อเสนอแนะ
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
เพื่อ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
การพัฒนา
ครั้งต่อไป
1. เพื่อให้นักเรียนมี
1. ร้อยละของ
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
นักเรียนเป็นสมำชิกร้อยละ 100
เป็นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนำให้นักเรียนมีส่วน
ควำมรู้ และทักษะเกี่ยวกับ สมำชิกสหกรณ์
1) ครู บุคลำกร และนักเรียน นักเรียนและมีควำมรู้ และทักษะ กำรมีจิตอำสำ เสียสละ ร่วมในกำรดำเนินงำนให้
หลักกำรและวิธีกำร
2. ร้อยละของ
เป็นสมำชิกสหกรณ์ไม่น้อย
เกี่ยวกับหลักกำรและวิธีกำร
ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียน มำกขึ้น
สหกรณ์
นักเรียนที่มีควำมรู้ กว่ำร้อยละ 60
สหกรณ์ สำมำรถนำควำมรู้และ
ใฝ่รู้ มีควำม
พัฒนำกำรใช้เทคโนโลยี
สำมำรถนำควำมรู้และ
พื้นฐำนเรื่อง
2) นักเรียนร้อยละ 70 มี
ประสบกำรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รับผิดชอบต่อกำร
ในกำรดำเนินงำน
ประสบกำรณ์ไปใช้ใน
สหกรณ์
ควำมรู้พื้นฐำนเรื่องสหกรณ์
นักเรียนมีกำรวำงแผนในกำรใช้จ่ำย ทำงำนที่ได้รับ
ชีวิตประจำวัน
3. ระดับคุณภำพ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
และกำรลงทุน
มอบหมำย มีควำม
2. เพื่อปลูกฝังให้
ของกำรประเมิน
ครู บุคลำกร และนักเรียนใน นักเรียนมีนิสัยรักกำรประหยัดอด สำมัคคี ช่วยเหลือกัน
นักเรียนมีกำรวำงแผนใน สรุปลผลกำร
โรงเรียนมีบริกำรสหกรณ์
ออม
และกัน
กำรใช้จ่ำย และกำรลงทุน ดำเนินงำน
ร้ำนค้ำที่ดีและมีควำมพร้อม
สหกรณ์มีสินค้ำรำคำถูกและ
3. เพื่อปลูกฝังนิสัยรัก
และศักยภำพในกำรทำงำน
คุณภำพดีมำบริกำรสมำชิกสหกรณ์
กำรประหยัดอดออม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. เพื่อจัดหำสินค้ำรำคำ
ผลกำรดำเนินงำนสหกรณ์
ถูกและคุณภำพดีมำ
ร้ำนค้ำมีคุณภำพอยู่ในระดับดี
บริกำรสมำชิกสหกรณ์
ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

จุดเด่นของ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปโครงการ/โครงกำรพัฒนำระบบงำนธนำคำรออมทรัพย์โรงเรียน
ชื่อกิจกรรม พัฒนำระบบงำนธนำคำรออมทรัพย์โรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มเมื่อ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยำยน 2564 ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนคำ
จุดที่ควร
ตัวบ่งชี้
จุดเด่นของ
ข้อเสนอแนะ
พัฒนาของ
ความสําเร็จ
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
แผนงาน/
เพื่อ
วัตถุประสงค์
แผนงาน/
(จํานวน/ร้อย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนา
โครงการ/
ละ)
ครั้งนี้
ครั้งต่อไป
กิจกรรมครั้งนี้
1.เพื่อปลูกฝังให้
1. ร้อยละของ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1 นักเรียนและบุคลำกรมีนิสัย เป็นกิจกรรม
พัฒนำให้
นักเรียนและบุคลำกรมี สมำชิกธนำคำร
1) ครูและนักเรียนร้อยละ60 รักกำรประหยัดและออม รู้จัก ส่งเสริมกำรมีจิต
นักเรียนมีส่วน
นิสัยรักกำรประหยัด
2. ร้อยละของ เข้ำร่วมโครงกำรธนำคำรโรงเรียน กำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยโดยยึด อำสำ เสียสละ
ร่วมในกำร
และออม รู้จักกำรวำง นักเรียนที่มี
และมีเงินออมกับธนำคำรโรงเรียน หลักปรัชญำของเศรษฐกิจแบบ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียน ดำเนินงำนให้
แผนกำรใช้จ่ำยโดย
ควำมรู้พื้นฐำน
2) นักเรียนและครูร้อยละ พอเพียงของพระบำทสมเด็จ
ใฝ่รู้ มีควำม
มำกขึ้น
ยึดหลักเศรษฐกิจแบบ เรื่องธนำคำร
ของ70 มีคุณลักษณะนิสัยด้ำน พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9
รับผิดชอบต่อกำร
พัฒนำกำรใช้
พอเพียงของ
3. ระดับคุณภำพ กำรประหยัดและออมเงิน
2 นักเรียนมีกำรวำงแผนใน
ทำงำนที่ได้รับ
เทคโนโลยี
พระบำทสมเด็จพระ
ของกำรประเมิน 3) ระดับคุณภำพของกำร
กำรใช้จ่ำย และกำรออมทรัพย์ มอบหมำย มีควำม ในกำร
เจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9
สรุปลผลกำร
ประเมิน สรุปลผลกำรดำเนินงำน
สำมัคคี ช่วยเหลือกัน ดำเนินงำน
2. เพื่อปลูกฝังให้
ดำเนินงำน
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
และกัน
นักเรียนมีกำรวำงแผน
ครู บุคลำกร และนักเรียนใน
ในกำรใช้จ่ำย และกำร
โรงเรียนมีบริกำรธนำคำรออม
ออมทรัพย์
ทรัพย์โรงเรียนที่ดีและมีควำม
พร้อมและศักยภำพในกำร
ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพผล
กำรดำเนินงำนสหกรณ์ร้ำนค้ำมี
คุณภำพอยู่ในระดับดีขึ้นไป

