


        
         
 
 
            

 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน กิจกรรม 5ส น.ส.เกษร ย่ังยืน 1-ต.ค.-62- 0 0 0 บุคลากรมีความ บุคลากรมีภาระ หน่วยงานควรมีสถานท่ี ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ก.19:ซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษา

31-ก.ค.-63 ช านาญในการ งานหลาย จัดเก็บเอกสารให้เพียงพอ การเรียนรู้ (Learning society) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน

ปฏิบัติงานและ หน้าท่ีจึง และเป็นสัดส่วน อาคารประกอบ และส่ิงปลูกสร้างให้มี

ความคล่องตัว ปฏิบัติงานตาม ความม่ันคงปลอดภัย มีความสะอาด 

ในการปฏิบัติ แผนไม่ครบถ้วน มีความสวยงามและอ านวยความ

งานเพ่ิมมากข้ึน สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในแผน รายงานการให้บริการวิชาการ น.ส.พัชรา 1-ต.ค.-62- 0 0 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.10:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

และศึกษาดูงาน สนธิพงษ์ประยูร 30-ก.ย.-63 และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์วิจัยและ

Insert of excellence) ทดลองทางการศึกษาในการจัดการ

ศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา

ตอนปลาย และการจัดการศึกษา

นานาชาติ

ในแผน รายงานผลการทดสอบของส านัก น.ส.พัชรา 1-ต.ค.-62- 0 0 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา สนธิพงษ์ประยูร 30-ก.ย.-63 เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ การศึกษาภายในตามข้อก าหนด

2562 นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & มาตรฐานการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัย

life skill development for future) และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยบริหำร

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน

ยุทธศำสตร์
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน รายงานบุคลากรมีต าแหน่ง น.ส.พัชรา 1-ต.ค.-62- 0 0 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.5:สนับสนุนครู และบุคลากรราย

ทางวิชาการ สนธิพงษ์ประยูร 30-ก.ย.-63 และความสามารถของครูและบุคลากร บุคคลในการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 

Insert of excellence) ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรม

ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ

ในแผน ประชุมสัมมนาส าหรับผู้บริหาร ดร.ภัทราวุธ รักกล่ิน 18-20 58,200 58,200 100 ผู้บริหารมี ภาระงาน ควรจัดประชุมในทุกปี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

เร่ือง "การประเมินสถานการณ์ ต.ค.-62 ความเข้าใจ บริหารของ เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

และวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือ แนวทางในการ เเต่ละฝ่ายยัง และหาเเนวทางและ Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร บริหาร ไม่น่ิง มีการ วิธีเเก้ไข

งานของโรงเรียน ประจ าปี โรงเรียนเป็น ปรับหลายคร้ัง

งบประมาณ พ.ศ. 2563" ไปในทิศทาง ท าให้เส้นทาง

เดียวกัน การประสาน

งานระหว่าง

หน่วยงานล่าช้า

ในแผน สานสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียน ดร.ภัทราวุธ รักกล่ิน 10-ม.ค.-63 90,200 78,863 86.67 บุคลากรให้ 1. มหาวิทยาลัย 1. ควรแจกของท่ีระลึกให้ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

สาธิตฯ "โรงเรียนสีเขียว" ความร่วมมือ บูรพาเปล่ียน แก่ทุกคน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ การศึกษาภายในตามข้อก าหนด

เป็นอย่างดี แปลงนโยบาย 2. แจ้งธีมไม่ท่ัวถึง นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & มาตรฐานการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัย

จึงไม่สามารถ 3. การแสดงควรให้กระชับ life skill development for future) และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เบิกจ่ายค่าของ มากกว่าน้ี บางการแสดง

ท่ีระลึกให้แก่ นานเกินไป 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยบริหำร

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

บุคลากร 4. ไม่ควรจัดงานวันศุกร์ 

ทุกคนได้ 5. ไม่ควรจัดงานตรงกับ

2. มีเวลาใน วันเด็กสงสารฝ่ายสถานท่ี

การจัดน้อย 6. อาหารอร่อยแต่น้อย 

มากท าให้ 7. อาหารไม่อร่อยนอก

ประชาสัมพันธ์ จากฮ้อยจ้อและข้าวผัด 

ไม่ท่ัวถึง 8. ของรางวัลไม่ได้ทุกคน

ควรมีชองท่ีระลึก เช่น 

สมุดโน้ตก็ดี

ในแผน วันมุทิตาจิต ประจ าปี ดร.ภัทราวุธ รักกล่ิน 18-ก.ย.-63 121,300 94,032 77.69 แขกรับเชิญ 1. การล าดับ 1. ก าหนดข้ันตอนพิธีการ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร ข้ันตอนพิธีการ ให้ชัดเจนและรัดกุม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ การศึกษาภายในตามข้อก าหนด

บุคลากร ปรับเปล่ียนไป มากย่ิงข้ึน นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & มาตรฐานการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัย

ให้ความสนใจ ตามสถาน 2. ผู้รับผิดชอบควรท างาน life skill development for future) และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และเข้าร่วมงาน การณ์จึงท าให้ เชิงรุกโดยการโทรไป

ผู้เกษียณไม่ได้ สอบถาม

กล่าวแสดง

ความรู้สึก

2. แขกรับเชิญ

ไม่ได้ตอบรับ

การเข้าร่วมงาน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยบริหำร

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ท าให้การจัด

เตรียมโต๊ะ

ไม่เพียงพอ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยบริหำร

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน Satit Activities&Homework ดร.อุดม 21-ต.ค.-62- 608,920 608,920 100 นักเรียนมี ครูผู้สอนยัง จะปรับปรุงในเร่ืองการ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

รัตนอัมพรโสภณ 21-ก.พ.-63 ความเช่ือม่ันใน ดูแลไม่เต็มท่ี ดูแลนักเรียนให้มากข้ึน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ การศึกษาภายในตามข้อก าหนด

การเรียนพิเศษ นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & มาตรฐานการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัย

หลังเลิกเรียน life skill development for future) และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในแผน ค่ายลูกเสือสามัญและผู้บ าเพ็ญ นายอภิชาติ 7-ก.พ.-63 19,800 19,672 100 คณะกรรมการ ปัญหาเร่ือง ติดตามข่าวสารอย่าง ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ประโยชน์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 คามีศักด์ิ และนักเรียนท่ี สภาพอากาศ ใกล้ชิดและด าเนินการ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ ท่ีสร้างความม่ันใจและความพร้อม 

น.ส.ทรงศรี สารภูษิต เข้าร่วมโครง ฝุ่น PM 2.5 กิจกรรมให้สอดคล้องกับ นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

การร่วมมือร่วม จึงได้มีการ การด าเนินการโครงการ life skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ใจกันในการท า ปรับเปล่ียน

กิจกรรมใน กิจกรรมในบาง

โครงการกัน กิจกรรมเพ่ือ

อย่างเต็มท่ี ความปลอดภัย

และสุขภาพ

ของนักเรียน

ในแผน ค่าย Day Camp ลูกเสือส ารอง น.ส.จรีวรรณ 7-ก.พ.-63 68,400 63,434 92.65 1. นักเรียน 1. เน่ืองจากใน 1. หากในปีการศึกษา ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ชัยอารีย์เลิศ ได้ฝึกฝนทักษะ ปีน้ีลูกเสือและ หน้าลูกเสือและผู้บ าเพ็ญ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ ท่ีสร้างความม่ันใจและความพร้อม 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 น.ส.สายชล อาษากิจ ความรู้ต่างๆ ผู้บ าเพ็ญ ประโยชน์ป.1-3 จะจัด นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ผ่านกิจกรรม ประโยชน์ ท ากิจกรรมร่วมกันอีกคร้ัง life skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ลูกเสือและ ป.1-3 ได้จัด ควรต้องจัดสรรเวลา 

ผู้บ าเพ็ญ ท ากิจกรรม หรือเผ่ือเวลาส าหรับการ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยประถมศึกษำ

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ประโยชน์ ร่วมกัน จึงท า เคล่ือนย้ายนักเรียนใน

สามารถน าส่ิง ให้นักเรียนมี การท ากิจกรรมต่างๆ

ท่ีเรียนรู้มา จ านวนมาก นอกสถานท่ี หรือใช้

ประยุกต์ใช้ใน ท าให้ต้องใช้ สถานท่ีภายในโรงเรียน

ชีวิตประจ าวัน เวลาในการ ซ่ึงน่าจะช่วยในการ

2. นักเรียนได้ เคล่ือนย้าย ประหยัดเวลา และสะดวก

เรียนรู้และ นักเรียนในการ ในการท ากิจกรรมต่างๆ

สามารถปฎิบัติ ท ากิจกรรม 2. เน่ืองจากปัญหาค่าฝุ่น

ตามกฎระเบียบ ต่างๆ นอก ละออง PM. 2.5 ท่ีเพ่ิม

วินัยตามแบบ สถานท่ีมากข้ึน มากข้ึน ควรปรับเปล่ียน

อย่างวิชา ท าให้เกิดการ วันในการท ากิจกรรม

ลูกเสือและ ล่าช้าในการ ให้เร็วข้ึน

ผู้บ าเพ็ญ ท ากิจกรรม 

ประโยชน์ 2. ปัญหาค่า

นอกจากน้ียัง ฝุ่นละออง

สามารถปรับ  PM. 2.5 

ตัวในการอยู่ ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ จึงท าให้ต้อง

อย่างมีความสุข ปรับเปล่ียน

และร่วมท า กิจกรรมให้

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยประถมศึกษำ

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



7

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

กิจกรรมต่างๆ เหมาะสม 

ด้วยความ และปลอดภัย

สนุกสนาน แก่นักเรียน

ในแผน ค่ายลูกเสือสามัญและ น.ส.ขวัญตา 7-ก.พ.-63 41,400 41,000 100 นักเรียนได้รู้จัก นักเรียนขาด สถานท่ีในการท า ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ บุญจันทร์ การใช้ชีวิต ความม่ันใจใน กิจกรรมร้อนเกินไป เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ ท่ีสร้างความม่ันใจและความพร้อม 

การช่วยเหลือ การตัดสินใจท่ี นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ตนเองตาม จะลงมือท า life skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

สถานการณ์ กิจกรรม

ต่างๆ กล้าๆกลัวๆ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยประถมศึกษำ

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



8

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน ส่งเสริมการแข่งขันทักษะ นายสมภพ จันทร์เงิน 11-ส.ค.-62- 20,000 12,260 60 นักเรียนมี นักเรียนมีเวลา ควรมีการแบ่งเวลาการ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.12:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ทางวิชาการและความสามารถ น.ส.นัตยา ทองคง 30-ก.ย.-63 ทักษะและ ฝึกซ้อมกีฬา ฝึกซ้อมนักเรียนในการฝึก เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

พิเศษ นายณรงค์ฤทธ์ิ โควัน ความสามารถ ไม่เพียงพอ ทักษะการแข่งขันกีฬา นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการท้ัง

ทางด้านการ ชนิดต่างๆ ให้ได้มีเวลา life skill development for future) ภายในประเทศและต่างประเทศ

กีฬาท าให้ได้ ฝึกซ้อมให้มากกว่าน้ี ก.16:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

รับรางวัลจาก กีฬาเพ่ือการออกก าลังกายและการ

การเข้าร่วม พัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ

กิจกรรมการ ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและ

แข่งขันกีฬา วัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้

ข้าวหลามเกมส์ ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ

คร้ังท่ี 14

ในแผน จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือ น.ส.ณิชนันทน์ 23-ต.ค.-62 10,000 10,000 100 ความร่วมมือ ระยะเวลา จัดโครงการในระยะเวลา ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ฉายแสง ของครูปฐมวัย ไม่เพียงพอ ท่ีมากข้ึน และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

ปฐมวัย2560 น.ส.วรวรรณ คุณวุฒิและ Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

ศรีสุทธินันทน์ ความรู้ด้านการ

น.ส.อรณภัทร์ ศึกษาปฐมวัย

มากทรัพย์ 

น.ส.พันทิวา ฐานคร

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยปฐมวัย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



9

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน แลกเปล่ียนวัฒนธรรมฮาโลวีน นางวรรธนา 31-ต.ค.-62 2,000 2,000 100 นักเรียนปฐมวัย ผู้ปกครองไม่มี เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

นันตาเขียน ได้มีการเรียนรู้ โอกาสเข้ามา สนุกสนานควรมีการจัดข้ึน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

Ms. Kelly Leigh วัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม เป็นประจ าทุกๆ ปี นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

Scannell ต่างชาติผ่าน เน่ืองจาก life skill development for future) เป็นอย่างดี

การแต่งกาย สถานท่ีจ ากัด ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

การร่วม ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

กิจกรรมการ วัฒนธรรมนานาชาติ

ฟังประวัติ

ความเป็นมา

ของวันฮาโลวีน

ตลอดจนได้

ตระหนักใน

คุณค่าของการ

อยู่ร่วมกันท่าม

กลางความแตก

ต่างทาง

วัฒนธรรมท่ีให้

การยอมรับซ่ึง

กันและกัน

ระหว่างคนไทย

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยปฐมวัย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

และคนต่างชาติ

อีกท้ังยังได้

เรียนรู้ภาษา

ต่างประเทศ

จากการจัด

กิจกรรมฐาน

การเรียนรู้ของ

ครูต่างชาติ

อีกด้วย

ในแผน รักการอ่าน นางพรพราว ทองจรูญ 1-พ.ย.-62- 1,500 1,498 100 นักเรียนทุกคน จ านวนหนังสือ ควรเพ่ิมงบประมาณในการ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

นายสมภพ จันทร์เงิน 28-ก.พ.-63 มีส่วนร่วมใน มีน้อยเน่ือง จัดซ้ือหนังสือให้มากว่าน้ี เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

โครงการ จากมีงบ นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

ประมาณท่ีจ ากัด life skill development for future) เป็นอย่างดี

ในแผน บริการวิชาการ Satit "Creative น.ส.กุลภัสสรณ์ 4-พ.ย.-62- 1,116,000 971,449 87.04 มีกิจกรรม มีการปิดเวลา ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

Learning for Fun" 2/2562 ต้ังศิริวัฒนากุล 25-ก.พ.-63 หลากหลายให้ เรียนฉุกเฉิน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

น.ส.สุภาภรณ์ นักเรียนเลือก ท าให้การปิด นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

สิงห์ทอง ตามความสนใจ ครอสล่าช้าลง life skill development for future) เป็นอย่างดี

ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ท่ีสร้างความม่ันใจและความพร้อม 

“เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยปฐมวัย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ก.16:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

กีฬาเพ่ือการออกก าลังกายและการ

พัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ

ในแผน วันลอยกระทง น.ส.สุภาภรณ์ 11-พ.ย.-62 3,000 3,000 100 นักเรียนสนุก เน่ืองจากมี ควรมีการจัดเป็นประจ า ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม

สิงห์ทอง สนานและ นักเรียนบาง ทุกปีอย่างต่อเน่ือง เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ จริยธรรมและการด าเนินชีวิตด้วยหลัก

นางวรรธนา ต่ืนเต้นในการ ส่วนป่วยเพราะ นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน

นันตาเขียน ร่วมโครงการ โรคไข้หวัดใหญ่ life skill development for future) ทุกระดับช้ัน

วันลอยกระทง จึงไม่สามารถ ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

เน่ืองจากเป็น ร่วมลอยกระทง ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

ประเพณี ได้ครบทุกคน วัฒนธรรมนานาชาติ

วัฒนธรรมอันดี

งามของไทยท่ี

ควรสืบทอด 

รักษาไว้ ไม่ว่า

จะเป็นการ

แต่งกายตาม

แบบอย่างไทย 

การจัดตกแต่ง

กระทงจากวัสดุ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยปฐมวัย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ธรรมชาติ 

การประดับ

ประดาสถานท่ี

ให้มีบรรยากาศ

งานวัด การได้

ลอยกระทง

ร่วมกันและ

การตระหนักใน

คุณค่าของน้ าท่ี

ควรร่วมกัน

อนุรักษ์ 

ใช้อย่าง

ประหยัด

ในแผน ทัศนศึกษาวิชาการ น.ส.ปวลี เสมอวงษ์ 19-21 96,930 95,613 98.96 นักเรียนได้รับ ไม่มี 1. ห้องน้ าไม่เหมาะสม ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม

น.ส.อรณภัทร์ พ.ย.-62 ประสบการณ์ ส าหรับเด็ก เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ จริยธรรมและการด าเนินชีวิตด้วยหลัก

มากทรัพย์ ตรงจากการไป 2. วีดีทัศน์ในการเปิด นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน

ทัศนศึกษา (เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง) life skill development for future) ทุกระดับช้ัน

สามารถเล่า ไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เร่ืองท่ีพบเห็น ท าให้เด็กสนใจน้อย เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ให้กับผู้ปกครอง 3. การท าสบู่และน้ ายา การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มี

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยปฐมวัย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

และเพ่ือนฟังได้ เอนกประสงค์ ค่อนข้างยาก แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

และถ่ายทอด ส าหรับเด็กวัยน้ี เพราะมี “อุทยานการศึกษา”

เร่ืองราวจาก การใช้ความร้อนและ

การวาดภาพได้ สารเคมี จึงคิดว่าไม่

เหมาะสมกับเด็กถ้าเปล่ียน

เป็นเดินเล่นทุ่งนา เก็บผัก 

เด็กจะได้รับความ

สนุกสนานมากกว่า 

4. เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติ

5. อยากให้มีกิจกรรม

แบบน้ีตลอดไป เด็กๆ ได้รับ

ประสบการณ์ดี

ในแผน กีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ น.ส.นัตยา ทองคง 4-ธ.ค.-62 66,700 66,550 100 ผู้ปกครอง สถานท่ีในการ มีเคร่ืองขยายเสียงเฉพาะ ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

น.ส.อรณภัทร์ นักเรียนให้ จัดการแข่งขัน จุดในการแข่งขันกีฬา ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

มากทรัพย์ ความสนใจ เป็นลานกว้าง management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

น.ส.ชนัณชิฏา และให้ความ ท าให้การใช้ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

สินทรัพย์ ส าคัญกับ เคร่ืองขยาย เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

โครงการน้ีเป็น เสียงมีเสียงท่ี นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & จัดการศึกษาของโรงเรียน

อย่างมาก โดย ก้อง ท าให้ life skill development for future) ก.16:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ในทุกๆ ระดับ นักกีฬาและ กีฬาเพ่ือการออกก าลังกายและการ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยปฐมวัย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ช้ันมีผู้ตอบรับ ผู้ปกครอง พัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ

และเข้าร่วม ไม่ได้ยินเสียงท่ี

ครบทุกคน ชัดเจนในช่วง

การแข่งขันกีฬา

ในแผน อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการงาน น.ส.ปวลี เสมอวงษ์ 17-ธ.ค.-62 15,000 14,694 93.33 วิทยากร 1. ระยะเวลาใน เพ่ิมวันในการอบรมใน ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.5:สนับสนุนครู และบุคลากรราย

วิจัยสู่ห้องเรียน น.ส.วรรธนา สามารถ การอบรมน้อย คร้ังต่อไป และความสามารถของครูและบุคลากร บุคคลในการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 

นันตาเขียน ถ่ายทอด ท าให้ต้องรีบ Insert of excellence) ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรม

น.ส.ธันย์สิตา ความรู้ อธิบาย อธิบาย ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความ

ศิรอมรเสถียร การท าวิจัยใน 2. การท าวิจัย รับผิดชอบ

ช้ันเรียนได้ ใช้ระยะเวลาใน ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

เข้าใจท าให้ครู การท าหลาย และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

มีความรู้ความ เดือน ไม่ทันใน ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

เข้าใจได้ง่าย ภาคเรียนน้ี ก.7:สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้

จึงไม่มีผลงาน ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงาน

วิจัยในภาคเรียน การวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมท่ีสามารถ

ทีผ่านมา ใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้

2. บทความวิจัย และคุณภาพของนักเรียน

ของอาจารย์

บางท่านยังอยู่

ในการด าเนิน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยปฐมวัย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ของส านักพิมพ์

และบางหน่วย

งานยังไม่

อนุญาตให้

เผยแพร่ จึงท า

ให้ไม่มีผลงาน

วิชาการ

ในแผน ตรวจสุขภาพ นางธิมาพร 21-23 2,500 2,500 100 ไม่มี เน่ืองจากใช้ ควรปรับขยายเวลาให้ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ปล่องทอง ม.ค.-63 เวลาการตรวจ เหมาะสมกับการเตรียม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ การศึกษาภายในตามข้อก าหนด

สุขภาพของการ ความพร้อมของนักเรียน นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & มาตรฐานการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัย

พักผ่อนตอน เพ่ือรับการตรวจสุขภาพ life skill development for future) และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กลางวันของ ให้รวดเร็วข้ีน

นักเรียนจึงท า

ให้เกิดความ

ล่าช้าในการ

เตรียมตัวเพ่ือ

รับการบริการ

ในการตรวจ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยปฐมวัย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน วันแห่งความส าเร้จ น.ส.พันทิวา ฐานคร 21-ก.พ.-63 23,904 21,598 91.3 1. นักเรียนมี เน่ืองจาก ควรจัดเก้าอ้ีให้เพียงพอต่อ ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

น.ส.วรวรรณ ขวัญและก าลัง สภาพอากาศ จ านวนผู้ปกครอง ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

ศรีสุทธินันทน์ ใจในการท่ีจะ ค่อนข้างร้อน management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

ไปศึกษาต่อใน ท าให้กิจกรรม สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

ช้ันประถม ช่วงถ่ายภาพกับ การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

ศึกษาปีท่ี 1 ผู้ปกครองเป็น จัดการศึกษาของโรงเรียน

2.นักเรียนและ ไปด้วยความ

ผู้ปกครองให้ ล าบาก

ความร่วมมือใน

การท ากิจกรรม

จนส าเร็จลุล่วง

ในแผน ปฐมวัยรวมใจสามัคคี นายสมภพ 28-ก.พ.-63 35,000 35,000 100 1.ได้รับความ รสชาติของ ควรจัดเมนูอาหารในงาน ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

จันทร์เงิน ร่วมมือจาก อาหารท่ีจัดใน ให้มีท้ังอาหารส าหรับเด็ก ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

นางกรกช เงินดี ผู้ปกครอง งานส่วนใหญ่ และอาหารส าหรับผู้ใหญ่ management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

นักเรียนเป็น เป็นอาหาร ในสัดส่วนท่ีพอดีกัน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

อย่างดี ส าหรับเด็กควร เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

2. สถานท่ีมี เพ่ิมอาหารท่ีมี นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & จัดการศึกษาของโรงเรียน

ความพร้อม รสจัดส าหรับ life skill development for future) ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

ให้จัดงาน ผู้ใหญ่ให้มากข้ึน ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

วัฒนธรรมนานาชาติ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยปฐมวัย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน Satit "Learning Skill for Kids" น.ส.นัตยา ทองคง 8-ก..ย.- 801,575 801,378 100 ผู้ปกครองและ ด้วยข้อจ ากัด 1. มีครูดูแลนักเรียนใน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

1/2020 นางกรกช เงินดี 12-พ.ย.-63 นักเรียนให้ ของสถานการณ์ คลาสอย่างท่ัวถึง เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ความสนใจเป็น การแพร่ระบาด 2. ปฎิบัติตามมาตรการ นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

อย่างมาก ของโรคระบาด การแพร่ระบาดของ life skill development for future) เป็นอย่างดี

โควิด 2019 โรคระบาดโควิด 2019 ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ท าให้การจัด อย่างเคร่งครัด ท่ีสร้างความม่ันใจและความพร้อม 

การเรียนการ “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

สอนได้อย่าง ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ล าบาก โดยต้อง ก.16:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

มีการดูแล กีฬาเพ่ือการออกก าลังกายและการ

นักเรียนอย่าง พัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ

เคร่งครัด

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยปฐมวัย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน IEP Science and Math Skills น.ส.ณิชาภัทร 8-9-พ.ย.62 162,480 159,940 98.15 นักเรียนได้ ไม่มี ควรส่งเสริมให้มีการจัด ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

Improvement รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เรียนรู้จาก กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ประสบการณ์ ให้แก่นักเรียน การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มี

จริงนอก แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

ห้องเรียน “อุทยานการศึกษา”

วิทยากรด าเนิน

งานให้ความรู้

และดูแล

นักเรียนเป็น

อย่างดี อาหาร

และท่ีพักดีมาก

ในแผน Loy Krathong นายมนัส จอมปรุ 11-พ.ย.-62 48,400 48,400 100 ใช้ภาษาอังกฤษ จ านวนนักเรียน ควรเชิญผู้ปกครองเข้าร่วม ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ในการด าเนิน และบุคลากร กิจกรรม ท้ังระดับประถม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

โครงการ น้อย ดังน้ัน และระดับมัธยม นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

ต่างคนต่างมี life skill development for future) เป็นอย่างดี

ภาระในการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม

ท างานในแต่ละ จริยธรรมและการด าเนินชีวิตด้วยหลัก

ส่วนจึงท าให้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน

งานกิจกรรม ทุกระดับช้ัน

ขาดผู้ดูเพราะ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยกำรศึกษำนำนำชำติข้ันพ้ืนฐำน

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ต้องเป็นท้ังผู้ ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

แสดงและผู้ดูแล ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

ในกิจกรรมต่างๆ วัฒนธรรมนานาชาติ

ในแผน Integrated Secondary Field น.ส.พัชรา 14-17 908,800 815,149 89.76 นักเรียนได้มี ไม่มี ควรจัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

Trip มานะศิลป์ พ.ย.-62 โอกาสท า นอกห้องเรียนทุกปีเพ่ือ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

กิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

มีการสาน เรียนรู้จากประสบการณ์ life skill development for future) เป็นอย่างดี

สัมพันธ์ระหว่าง จริง ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

รุ่นพ่ีรุ่นน้อง เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

และครูกับ การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มี

นักเรียนเพ่ิม แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

ข้ึน นักเรียน “อุทยานการศึกษา”

ได้มีโอกาส

เดินทางไปท า

กิจกรรมยัง

สถานท่ีต่างๆ

เป็นการสร้าง

เสริมประสบ

การณ์เรียนรู้

นอกห้องเรียน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยกำรศึกษำนำนำชำติข้ันพ้ืนฐำน

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน Learning by Doing for G.3 น.ส.สุทัศน์ตา 15-พ.ย.-62 30,000 10,750 33.33 นักเรียนได้ ไม่มี ไม่มี ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

สีหาทับ เรียนรู้จาก เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

แหล่งเรียนรู้ท่ี การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มี

หลากหลาย แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

และได้ลงมือ “อุทยานการศึกษา”

ปฏิบัติจริง

ในแผน Hands on Learning น.ส.เจนีวา ชัยภักดี 15-พ.ย.-62 21,250 18,750 85.71 นักเรียนมี ไม่มี จากเวลาในการท ากิจกรรม ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

Experience for Grade 2 จ านวนน้อย คราวหน้าอาจเพ่ิมกิจกรรม เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

“Close encounter with สามารถควบคุม ได้อีกหน่ึงกิจกรรม การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มี

nature” ดูแลได้อย่างใกล้ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

ชิดท่ัวถึง “อุทยานการศึกษา”

ในแผน IEP Reading Enhancement น.ส.จุฑามาส 21-พ.ย.-62 40,000 40,000 100 กิจกรรมมีความ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ดิสริยะกุล หลากหลาย เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

life skill development for future) เป็นอย่างดี

ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มี

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

“อุทยานการศึกษา”

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยกำรศึกษำนำนำชำติข้ันพ้ืนฐำน

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน ค่ายส่ิงแวดล้อม Go Green น.ส.ณิชาภัทร 22-23 126,085 91,655 72.22 นักเรียนได้มี ระยะเวลาท า ควรเพ่ิมเวลาในการจัด ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

Camp รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พ.ย.-62 โอกาสท า กิจกรรมค่อน กิจกรรมและส่งเสริมให้มี เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

กิจกรรมร่วมกัน ข้างน้อยท าให้ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มี

ในหลายระดับ ต้องข้าม ต่อไป แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

ช้ันและได้ท า กิจกรรมบาง “อุทยานการศึกษา”

กิจกรรมผ่าน ส่วนออกไป

การเรียนรู้นอก

ห้องเรียนให้

นักเรียนได้รับ

ประสบการณ์

จริง

ในแผน วันเด็กแห่งชาติ นายตะวัน ชนะอุดม 10-ม.ค.-63 99,600 99,540 100 นักเรียนได้ร่วม ระยะเวลาใน อยากให้นักเรียนทุก ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

กิจกรรมท่ี การจัดงานช้า ระดับช้ันได้เข้าร่วมการ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

หลากหลาย เน่ืองจากจัดใน แสดงบนเวทีอย่างเต็มท่ี นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

และเหมาะสม ช่วงเปิดเรียน life skill development for future) เป็นอย่างดี

กับวัย หลังจากวัน

หยุดยาวปีใหม่

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยกำรศึกษำนำนำชำติข้ันพ้ืนฐำน

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน Junior Explorers for Grade 1 นายตะวัน ชนะอุดม 17-ม.ค.-63 17,050 16,800 94.12 นักเรียนได้ อากาศร้อน เน่ืองจากกิจกรรมเก่ียวกับ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เรียนรู้จาก สัตว์ อยากได้สถานท่ีใหม่ เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

สถานท่ีจริง ท่ีมีความหลากหลายทาง การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มี

สายพันธ์ เช่น ซาฟารีเวิร์ล แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

“อุทยานการศึกษา”

ในแผน Kidzania Bangkok for นางกัญจ์หทัย 17-ม.ค.-63 12,120 12,120 100 นักเรียนให้ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

Grade 4 เตียวประเสริฐ ความร่วมมือ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ในการท า นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

กิจกรรม life skill development for future) เป็นอย่างดี

ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มี

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

“อุทยานการศึกษา”

ในแผน Learning Resources นายมงคล พลเย่ียม 17-ม.ค.-63 22,000 22,000 100 เป็นกิจกรรมท่ี เส้นทางในการ เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

Koomwimarndin นักเรียนได้ลง ไปแหล่งเรียนรู้ นักเรียนเป็นอย่างมากควร เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

มือปฏิบัติจริง เปล่ียวและแคบ ท่ีจะจัดให้นักเรียนได้ไป นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

ด้วยตนเองและ เกินไปส าหรับ ท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา life skill development for future) เป็นอย่างดี

ได้ช้ินงานกลับ รถบัส ตนเองอย่างต่อเน่ือง

มาช่ืนชมด้วย

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยกำรศึกษำนำนำชำติข้ันพ้ืนฐำน

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มี

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

“อุทยานการศึกษา”

ในแผน Graduation P.6, M.3, M.6 นายเสกสัน จันทร์สม 20-21 174,200 167,000 95.98 ได้รับความ 1. ช่วงเวลาใน จัดเวลาฝึกซ้อมให้ตรงกัน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

and Prom M.3, M.6 ก.พ.-63 ร่วมมือจาก การฝึกซ้อมไม่ เพ่ือความพร้อมเพรียง เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

นักเรียนและ ตรงกันท าให้ นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

ผู้ปกครองเข้า ฝึกซ้อมล าบาก life skill development for future) เป็นอย่างดี

ร่วมโครงการ 2. อาจารย์บาง ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นอย่างดี ท่านไม่ให้ ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

กิจกรรมด าเนิน ความร่วมมือ วัฒนธรรมนานาชาติ

ไปอย่างราบร่ืน

กระชับตรงตาม

เวลาท่ีก าหนด

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยกำรศึกษำนำนำชำติข้ันพ้ืนฐำน

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน ส่งเสริมและสนับสนุนการน า น.ส.สุกัญญา 1-ต.ค.-62- 100,000 38,680 38 นักเรียนได้รับ หน่วยงานต่างๆ ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.12:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและ เคลือบแก้ว 30-ก.ย.-63 รางวัลจากการ จัดการแข่งขัน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ แข่งขันหลาย น้อยลงเน่ืองจาก นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการท้ัง

รายการสร้าง สถานการณ์ life skill development for future) ภายในประเทศและต่างประเทศ

ช่ือเสียงให้กับ โรคระบาดท าให้

โรงเรียน รายการท่ีส่ง

แข่งขันน้อยลง

จากปีท่ีผ่านมา

ในแผน ห้องสมุดเคล่ือนท่ี น.ส.ศศิณัฏฐ์ ม.ค.-29 3,500 3,496 100 คณะกรรมการ ไม่มีการบันทึก ควรบันทึกสถิติรายการ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ขุมทรัพย์ดี พ.ย.-62 ให้ความร่วมมือ สถิติรายการ หนังสือท่ีนักเรียนสนใจ เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

นางอรวรรณ รักนาย ในการด าเนิน หนังสือท่ี อ่านเพ่ือจัดล าดับหนังสือ การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มี

งานดีมาก นักเรียนสนใจ น่าอ่าน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

โดยได้รับความ อ่านเพ่ือจัด “อุทยานการศึกษา”

ร่วมมือจาก ล าดับหนังสือ

หัวหน้านักเรียน น่าอ่านส าหรับ

ระดับประถม แนะน าหนังสือ

ศึกษาและ ให้แก่นักเรียน

คณะกรรมการ ท่ีมาร่วม

นักเรียนระดับ กิจกรรม

มัธยมศึกษา

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยวิชำกำร

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

เป็นอย่างดี

ในแผน ยอดนักอ่าน น.ส.ศศิณัฏฐ์ 6-17 4,000 3,996 75 กิจกรรมใน ประชาสัมพันธ์ ควรประชาสัมพันธ์ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ขุมทรัพย์ดี ม.ค.-63 โครงการมี กิจกรรมใน กิจกรรมให้มากข้ึน เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

น.ส.พรจันทร์ ส่ังการ ความหลาก โครงการน้อย การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มี

หลาย เกินไป แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

“อุทยานการศึกษา”

ในแผน สัปดาห์ห้องสมุด ผศ.ณัฐวรรณ 27-31 8,400 8,388 100 นักเรียนทุก ไม่มี แต่ละกิจกรรมอาจจะเพ่ิม ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.20:ส่งเสริมการจัดหาและจัดสร้างส่ือ 

เฉลิมสุข ม.ค.-63 ระดับช้ันให้ ผู้ดูแลฐานให้มากกว่าน้ี เรียนรู้ (Learning society) และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ของ

นายธีรศักด์ิ โชตะนา ความสนใจใน เพ่ือความท่ัวถึงกับนักเรียน นักเรียนอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

การจัดกิจกรรม ทุกระดับช้ันของโรงเรียน และพร้อมต่อการใช้งาน

ต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ในแผน สัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์ น.ส.ปิยะธิดา 6-มี.ค.-63 8,660 8,660 100 โรงเรียนมี อาจารย์พ่ีเล้ียง โรงเรียนควรมีงบประมาณ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

วิชาชีพครู วรญาโณปกรณ์ ระบบการดูแล ขาดการก ากับ สนับสนุนให้นิสิตท าส่ือ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ การศึกษาภายในตามข้อก าหนด

นิสิตฝึกประสบ ติดตามในเร่ือง การสอน, เม่ือโรงเรียนให้ นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & มาตรฐานการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัย

การณ์วิชาชีพ การส่งแผนการ นิสิตปฏิบัติงานพิเศษท่ีนอก life skill development for future) และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ท่ีดี และมีการ สอนของนิสิต เหนือจากงานสอนนอก

ประชุมติดตาม ให้เป็นปัจจุบัน เวลาเรียน ควรท าค าส่ัง

ผลการฝึก แต่งต้ังเพ่ือเป็นภาระงาน

ปฏิบัติงาน ให้แก่นิสิต

สอนของ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยวิชำกำร

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



26

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ปฏิบัตินิสิต

เป็นประจ า

ทุกเดือน

ในแผน อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนา นายกวิน 4-12 11,000 9,050 81.82 อาจารย์ผู้เข้า ในโครงการ ควรมีการจัดอบรมให้มีเวลา ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

รูปแบบการเรียนการสอนโดย กล่ินกุหลาบทอง มิ.ย.-63 ร่วมอบรม คร้ังท่ี 2 มีชาว มากข้ึนจะได้เข้าใจในทุก และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

ไมโครซอฟต์ทีม คร้ังท่ี 2" สามารถเข้าร่วม ต่างชาติเข้าร่วม ส่วนของโปรแกรม Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

ทีม สร้างทีม เป็นจ านวนมาก รายละเอียดของคู่มือ

ห้องเรียนของ ถึงจะมีอาจารย์ ไม่ชัดเจน

ตัวเองและ เป็นผู้แปลให้

มอบหมายงาน แต่ชาวต่างชาติ

ให้กับนักเรียน ก็เข้าใจช้า

ได้ทุกคน

สามารถดูแล

ได้ท่ัวถึงเพราะ

จ ากัด 10 คน

ในแผน อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนา นายประเสริฐศักด์ิ 4-12 11,000 6,350 54.55 อาจารยท่ีเข้า อาจารย์มอง ลดเวลาการอบรมเน่ืองจาก ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

รูปแบบการเรียนการสอนกูเก้ิล พลายนันท์ มิ.ย.-63 ร่วมอบรม ภาพไม่ออกว่า ไม่มีฟังก์ช่ันมาก เน้ือหาไม่ และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

คลาสรูม คร้ังท่ี 2" สามารถสร้าง จะไปประยุกต์ อัพเดทกับโปรแกรมใน Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

คลาสเรียนของ ใช้กับการสอน ปัจจุบัน

ตัวเองได้และ ของตัวเองได้

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยวิชำกำร

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

มอบหมายงาน อย่างไรและน า

ให้กับนักเรียน ไปใช้แบบไหน

ได้

ในแผน ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์ นางมันทนา 8-มิ.ย.-63 20,020 10,590 50 อาจารย์พ่ีเล้ียง มีการเปล่ียน เน่ืองจากมีสถานการณ์ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

วิชาชีพ เมฆิยานนท์ อาจารย์นิเทศก์ แปลงวันจัด การระบาดโรคเช้ือไวรัส เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ การศึกษาภายในตามข้อก าหนด

และนิสิตฝึก โครงการเน่ือง โคโรนา 2019 ในการเข้า นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & มาตรฐานการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัย

ประสบการณ์ จากสถานการณ์ ร่วมโครงการต้องมีการ life skill development for future) และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาชีพมีความ โรคระบาด รักษาระยะห่างทางสังคม 

เข้าใจบทบาท และจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วม

หน้าท่ีในการ โครงการ จึงใช้ระบบ

ปฏิบัติงาน ปฐมนิเทศออนไลน์ร่วมด้วย

ส าหรับอาจารย์พ่ีเล้ียงและ

อาจารย์นิเทศก์

ในแผน อบรมพัฒนาส่งเสริมพัฒนา นางมันทนา 29-ส.ค.-63 39,070 39,070 100 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

ศักยภาพอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน เมฆิยานนท์ และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

สาธิต"พิบูลบ าเพ็ญ" Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยวิชำกำร

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน ส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์ ผศ.ดร.นฤทธ์ิ วัฒนภู 1-ต.ค.-62- 1,780,000 685,000 38.48 บุคลากรของ ในปีงบประมาณ ในบางรายการของ ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.7:สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมของบุคลากร 30-ก.ย.-63 โรงเรียนมี น้ีประสบปัญหา งบประมาณ เช่น และความสามารถของครูและบุคลากร ให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้าง

ความรู้ ความ เก่ียวกับสถาน ทุนอุดหนุนการผลิตผลงาน Insert of excellence) ผลงานการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรม

สามารถเฉพาะ การณ์การแพร่ วิชาการ ยังได้ปริมาณ ท่ีสามารถใช้ในการพัฒนามาตรฐาน

ทาง ท่ีสามารถ ระบาดของเช้ือ น้อยมาก หากเทียบกับ ความรู้ และคุณภาพของนักเรียน

ส่งเสริมและ โคโรน่าไวรัส ทุนอุดหนุนการวิจัย

สนับสนุนให้ โควิด 19 

ผลิตผลงาน การด าเนินการ 

ทางวิชาการ การประสานงาน

งานวิจัย กับฝ่ายต่าง ๆ 

นวัตกรรม เช่น การเสนอ

หนังสือได้ เอกสารเพ่ือ

เซนต์อนุมัติ

บางเร่ืองหรือ

การติดต่อกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เพ่ือประเมิน

ผลงานทาง

วิชาการ อาจมี

ความคลาด

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

เคล่ือนและ

ล่าช้า

ในแผน อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนา นายกวิน 27-เม.ย.- 14,000 11,800 78.57 อาจารย์ผู้เข้า อาจารย์ผู้เข้า ควรจัดให้มีการอบรมใน ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

รูปแบบการเรียนการสอน กล่ินกุหลาบทอง 13-พ.ค.-63 ร่วมอบรม ร่วมอบรมยัง หัวข้ออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

โดยไมโครซอฟต์ทีม สามารถเข้า มองภาพไม่ออก ICT ให้มากข้ึนและบ่อยคร้ัง Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

ร่วมทีม สร้าง ว่าจะไปปรับใช้ วิทยากรควรพูดช้าลงอีกนืด

ทีมห้องเรียน อย่างไร เพราะบ้างคนไม่ทัน จ ากัด

ของตัวเองและ จ านวนคนไม่เกิน 10 คน

มอบหมายงาน ท าให้ดูแลแนะน าได้ท่ัวถึง

ให้กับนักเรียน

ได้ทุกคน 

สามารถดูแล

ได้ท่ัวถึงเพราะ

จ ากัด 10 คน

ในแผน อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนา นายประเสริฐศักด์ิ 27-เม.ย.- 14,000 7,000 50 อาจารย์ท่ีเข้า อาจารย์มอง ควรจัดโครงเก่ียวกับ ICT ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

รูปแบบการเรียนการสอน พลายนันท์ 13-พ.ค.-63 ร่วมอบรม ภาพไม่ออกว่า บ่อยคร้ัง ผู้เข้าร่วมอบรม และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

โดยโปรแกรมกูเกิลคลาสรูม" สามารถสร้าง จะไปประยุกต์ คร้ังละไม่เกิน 10 คนจะ Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

คลาสเรียนของ ใช้กับการสอน ดูแลง่ายและท่ัวถึง 

ตัวเองได้และ ของตัวเองได้ ผู้เข้าร่วมอบรมผ่าน

มอบหมายงาน อย่างไร ออนไลน์เกิดปัญหาไม่

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ให้กับนักเรียน สามารถแก้ไขได้

ได้

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



31

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ อ.ธราพงษ์ 1-มิ.ย.-62- 624,750 624,750 100 ได้รับความ ระยะเวลาใน ควรจะมีการติดต่อและ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี การกระโทก 31-ม.ค.-63 ร่วมมือจาก การด าเนินงาน ประสานงานในแต่ละฝ่าย เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

คร้ังท่ี 45 ทุกฝ่ายมีการ น้อยเกินไปและ ให้มากกว่าน้ีรวมถึงระยะ นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

ประสานงาน มีการแก้ไข เวลาในการเตรียมการควร life skill development for future) เป็นอย่างดี

ฝ่ายต่างๆ โครงการเน่ือง จะมีมากกว่าน้ี ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

เป็นอย่างดี จากมีข้อผิด ท่ีสร้างความม่ันใจและความพร้อม 

พลาดจากการ “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ประสานงาน ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ในบางฝ่าย ก.16:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

กีฬาเพ่ือการออกก าลังกายและการ

พัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ

ในแผน จัดท าหนังสือรุ่น ส าหรับนักเรียน นายฉลอง แสนโคก 1-พ.ย.-62- 322,500 322,500 100 นักเรียนและ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยม 31-มี.ค.-63 โรงเรียนมีแหล่ง เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ศึกษาปีท่ี 6 ท่ีส าเร็จการศึกษา รวบรวมข้อมูล นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

ในปีการศึกษา 2562 ประวัติของ life skill development for future) เป็นอย่างดี

นักเรียนบันทึก

เก่ียวกับความ

ทรงจ าเก่ียวกับ

เพ่ือน โรงเรียน 

ครู อาจารย์ 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำ

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

และกิจกรรม

ต่างๆ ของ

นักเรียนท่ี

ส าเร็จการ

ศึกษา

ในแผน ลอยกระทง นายธราพงษ์ 11-พ.ย.-62 190,000 179,949 94.21 1. นักเรียนได้ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม

ประจ าปีการศึกษา 2562 การกระโทก ร่วมกิจกรรม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ จริยธรรมและการด าเนินชีวิตด้วยหลัก

ส่งเสริมการ นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน

อนุรักษ์ life skill development for future) ทุกระดับช้ัน

ประเพณี ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

อันดีงาม ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

2. นักเรียนได้ วัฒนธรรมนานาชาติ

ร่วมกิจกรรม

ท่ีส่งเสริมทักษะ

ในการท างาน

ร่วมกัน

ในแผน ตลาดนัดสาธิตพอเพียง นายศักด์ิดา 11-พ.ย.-62 1,000 1,000 100 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม

ประจ าปีการศึกษา 2562 ทองโสภณ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ จริยธรรมและการด าเนินชีวิตด้วยหลัก

นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน

life skill development for future) ทุกระดับช้ัน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำ

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นางเพ็ญพรรณ 20-ส.ค.62- 54,150 54,150 100 1.นักเรียนให้ สถานท่ี 1. ควรเพ่ิมกิจกรรมใหม่ๆ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ศรีสายพร 30-มี.ค.-63 ความร่วมมือ สวดมนต์ นอกเหนือจากเดิมทุกปี เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ คุณธรรมจริยธรรมและการด าเนิน

เช่นกิจกรรม นักเรียนอยาก 2. กิจกรรมท่ีจัดดีอยู่แล้ว นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

ห้องเรียน ให้เป็นห้อง อยากให้จัดทุกปี life skill development พอเพียงของนักเรียนทุกระดับช้ัน

สะอาดน่าอยู่ ปรับอากาศ for future)

จะแข่งขันกัน

ท าให้ห้องเรียน

สะอาดไม่มีขยะ 

2. กิจกรรม

เส้นทางธรรม

ผู้ปกครองให้

ความร่วมมือ

มาท าบุญ

ตักบาตร 

ปัจจัยถวาย

พระได้มาจาก

การเร่ียไรค่า 

อาหารป่ินโต

ถวายพระไม่ได้

ใช้งบโรงเรียน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ระดับประถมศึกษำ

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นางเพ็ญพรรณ 15-22 20,000 20,000 100 1. นักเรียนมี วิทยากรเร่ือง ระยะเวลาในการอบรมให้ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ความเป็นผู้น าและจิตสาธารณะ ศรีสายพร พ.ย.-62 จิตสาธารณะ การจราจร ความรู้แต่ละเร่ืองควรมี เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ คุณธรรมจริยธรรมและการด าเนิน

ช่วยเหลือผู้อ่ืน เน้นการ เวลามากกว่า1คร้ัง นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

2. นักเรียนมี บรรยายมาก life skill development พอเพียงของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ความกล้า เกินไป for future)

แสดงออก นักเรียนไม่

ค่อยได้ฝึก

ปฎิบัติ

ในแผน วันเด็กแห่งชาติ น.ส.วัฒนาพร 10-ม.ค.-63 100,000 100,000 100 กิจกรรม อาหารไม่มี ควรเพ่ิมงบประมาณ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ระดับประถมศึกษา ดวงดีวงศ์ สร้างความ ความหลาก อาหารให้มีความหลาก เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ คุณธรรมจริยธรรมและการด าเนิน

สนุกสนาน หลาย ให้เลือก หลายเพียงพอต่อนักเรียน นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

เพลิดเพลิน บริโภค life skill development พอเพียงของนักเรียนทุกระดับช้ัน

และท าให้ for future) ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและ

นักเรียนได้ วัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้

แสดงออกถึง ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ

ความสามารถ

และความคิด

สร้างสรรค์ใน

การแสดง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ระดับประถมศึกษำ

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน Morning Brief น.ส.สุภิญญา 1-ต.ค.-62- 5,000 5,000 100 นักเรียนได้ การขาด ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

เถาทอง 6-พ.ย.-63 พัฒนาทักษะ การลา เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

นายปริญญา ภาษาอังกฤษ ของผู้ท า นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

ผสมทรัพย์ ท้ัง 4 ด้าน กิจกรรม life skill development for future) เป็นอย่างดี

(การฟัง, และสถาน

การพูด, การณ์การแพร่

การอ่าน ระบาดของโรค

และการเขียน) COVID-19 

ได้ท ากิจกรรม ท่ีท าให้ต้อง

กับอาจารย์ เล่ือนเปิด 

ชาวต่างชาติ ปิดภาคเรียนท่ี 

นอกเวลาเรียน 1/2563 

ออกไป จึงต้อง

ด าเนินโครงการ

ต่อเน่ืองมา

จนถึงเดือน

พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563 

ท าให้เกิดความ

ล่าช้าในการ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยโปรแกรม JIP

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

สรุปโครงการ 

และการจัด

กิจกรรมไม่

สามารถท าได้

ในท่ีแออัด 

สถานท่ีไม่เอ้ือ

จึงต้องเปล่ียน

การจัดโครง

การมาเป็น

แบบออนไลน์ 

และการจัด

รายการใน

ตอนเช้าแทน

ในแผน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ น.ส.จรีวรรณ 21-ต.ค.-62- 5,000 4,995 80 1. นักเรียนได้ 1.เวลาท่ีใช้ใน 1. ควรมีการเตรียม ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.12:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

เพ่ือการแข่งขัน ชัยอารีย์เลิศ 31-ก.ค.-63 ฝึกทักษะการ การฝึกฝน กิจกรรมส าหรับการ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

น.ส.สุภิญญา ใช้ภาษา ทักษะภาษา ฝึกฝนทักษะล่วงหน้า นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการท้ัง

เถาทอง อังกฤษเพ่ิม อังกฤษของ เพ่ือจัดสรรเวลาในการ life skill development for future) ภายในประเทศและต่างประเทศ

มากข้ึน นักเรียนค่อน ฝึกฝน และคัดเลือก

2. นักเรียน ข้างมีน้อย นักเรียน 

สามารถใช้ มีบางคร้ังท่ีมี

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยโปรแกรม JIP

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ทักษะภาษา เวลาไม่ตรงกัน 2. ติดตามข่าวสารต่างๆ

อังกฤษเข้า ระหว่าง ของการจัดแข่งขันอย่าง

ร่วมการแข่งขัน นักเรียนกับ ใกล้ชิดเพ่ือปรับแผน 

ท้ังในระดับ อาจารย์เพราะ และเวลาในการฝึกฝน 

ภาคและระดับ จะมีกิจกรรม และคัดเลือกนักเรียน

ประเทศ อ่ืนเข้ามา เพ่ือส่งแข่งขันงานวิชาการ

2. ปีการศึกษา

น้ีทางเขตการ

ศึกษาชลบุรี 

เขต 1 ได้จัด

งานศิลปหัตถ

กรรมนักเรียน

ในวันท่ี 22, 

28-3กันยายน 

2562 ซ่ึงตรง

กับช่วงสอบ

กลางภาคของ

นักเรียนประถม

ศึกษาจึงท าให้

ไม่มีนักเรียน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยโปรแกรม JIP

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

สนใจเข้าร่วม 

3. การแข่งขัน

ครอสเวิร์ดท่ี

สามารถน า

นักเรียนเข้า

ร่วมการแข่ง

ขันได้อีกคร้ัง 

อยู่ช่วงเดือน

ธันวาคมซ่ึง

ตรงกับช่วงปิด

กีฬาสาธิต

สามัคคี ตัวแทน

ดังน้ันจึงไม่

สามารถน า

นักเรียนเข้า

ร่วมการ

แข่งขัน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยโปรแกรม JIP

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน GAT Success for LIP นายนภนต์ 25-ต.ค.-62 5,400 0 0 ตอบโจทย์ ห้องเรียนไม่ ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

วงษ์สุวรรณ 24-ม.ค.-63 โปรแกรม LIP เอ้ืออ านวย และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

ท่ีทางอาจารย์ Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทาง

ได้จัดติวให้ฟรี ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

หรือภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ในแผน English Camp for LIP นายนภนต์ 12-13 404,360 392,120 97.03 มีกิจกรรมท่ี ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

วงษ์สุวรรณ ธ.ค.-62 สอดแทรกความ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

รู้ความสนุก นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

สนานและเปิด life skill development for future) เป็นอย่างดี

โอกาสให้

นักเรียนแสดง

ศักยภาพเต็มท่ี

ในแผน Placement Test for LIP นายนภนต์ 3-28 31,800 21,465 67.74 เพ่ือเป็นการ ไม่มี ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

วงษ์สุวรรณ ก.พ.-63 วัดระดับทาง และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทาง

ท่ีใช้มาตรฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เดียวกับ หรือภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

กระทรวง

ศึกษาธิการ

CEFR

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยโปรแกรม LIP

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

life skill development for future) เป็นอย่างดี

ในแผน English Summer Camp for LIP นายนภนต์ 2-5-มี.ค.-63 364,000 364,000 100 โดดเด่นในเร่ือง ไม่มี ควรมีการจัดทุกๆ ปี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

วงษ์สุวรรณ ของกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ การศึกษาภายในตามข้อก าหนด

เพราะได้จัด รูปแบบใหม่ๆ นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & มาตรฐานการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัย

ค่ายกับทีมงาน life skill development for future) และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

มืออาชีพ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

เป็นอย่างดี

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยโปรแกรม LIP

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้น น.ส.จีรสุดา 20-พ.ย.-62 83,880 83,880 100 สถานท่ีในการ การเดินทาง ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เปล่ียนสมัย จัดโครงการ กลับล่าช้า และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

และคณิตศาสตร์ (SAM) เหมาะแก่ เพราะสถานท่ี Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทาง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน อยู่ใจกลางเมือง ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

การเรียนรู้ (Learning society) หรือภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้

มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

“อุทยานการศึกษา”

ในแผน ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้น น.ส.คณิตา จูตะเสน 20-พ.ย.-62 66,950 65,240 98.48 สถานท่ีท่ีใช้ใน เวลาในการ ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ การจัดโครงการ เดินทางกลับ และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

และคณิตศาสตร์ (SAM) Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทาง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

การเรียนรู้ (Learning society) หรือภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้

มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

“อุทยานการศึกษา”

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยโปรแกรม SAM

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นายรัฐพล กัลพล 29-30 645,000 617,905 95.66 นักเรียนได้เข้า การเดินทางไกล ปรับเปล่ียนสถานท่ีเพ่ือ ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

SAM CAMP พ.ย.-62 ร่วมกิจกรรม ไม่ให้ซ้ าซ้อนกับกลุ่ม และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

กับเพ่ือนท่ี เป้าหมายเดิมอยู่เสมอ Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทาง

หลากหลาย ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ หรือภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

life skill development for future) ท่ีสร้างความม่ันใจและความพร้อม 

“เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยโปรแกรม SAM

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน Appalachian International น.ส.ณฐมน 4-พ.ย.- 49,620 37,770 75.51 1. เสริมสร้าง ไม่มี ไม่มี ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.4:สร้างเครือข่ายและกิจกรรม

Student Teaching Program กีรติโชติกูล 10-ธ.ค.-62 ความรู้ ความ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative ความร่วมมือการจัดการศึกษากับ

เข้าใจ ในด้าน management) สถาบันการศึกษาช้ันน าและสถาบัน

ภาษาและ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา

วัฒนธรรมใน ในต่างประเทศ

สภาพแวดล้อม

ท่ีแตกต่าง 

2. เสริมสร้าง

ความแข็งแกร่ง

ในความสัมพันธ์

ระหว่างสถาบัน

ในด้านวิชาการ 

3. เสริมสร้าง

แรงบันดาลใจ

ให้แก่ผู้สอน

และผู้เรียน

ในแผน Classroom Research Training น.ส.อรอุมา เสือนาค 20-ม.ค.-63 4,618 4,618 100 เป็นการพัฒนา ระยะเวลาท่ี ขยายเวลาการจัดโครงการ ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

 for foreign Staff น.ส.จรีวรรณ กระบวนการ ก าหนดส้ันไป และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

ชัยอารีย์เลิศ สอน และการ (Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

สะท้อนปัญหา

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ท่ีเกิดจาก

การสอน

ในแผน New Foreign Staff น.ส.อรอุมา เสือนาค 22-ม.ค.-63 2,000 2,000 100 เป็นโครงการ ไม่มี ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

Orientation ท่ีสร้างความ และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

เข้าใจถึงท่ิทาง Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

การด าเนินงาน

กฎและข้อ

บังคับต่างของ

โรงเรียนแก่

บุคลากรใหม่

ในแผน เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม น.ส.ณฐมน 29-ม.ค.- 36,400 15,860 41.67 1. เปิดโอกาส ไม่มี ไม่มี ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.4:สร้างเครือข่ายและ

เกาหลีและเทคโนโลยี กีรติโชติกูล 15-ก.พ.-63 ให้นักเรียนได้ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative กิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษา

พัฒนาความรู้ management) กับสถาบันการศึกษาช้ันน าและสถาบัน

ความสามารถ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาใน

ในด้านภาษา เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ ต่างประเทศ

วิชาการ นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

เทคโนโลยี life skill development for future) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ศิลปะและกีฬา ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

2. นักเรียนได้ เป็นอย่างดี

เรียนรู้วัฒน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



45

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ธรรมท่ีแตกต่าง ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ก.16:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

เข้าใจและ การเรียนรู้ (Learning society) กีฬาเพ่ือการออกก าลังกายและการ

ยอมรับในความ พัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ

ต่างน้ันและ ก.19:ซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษา

เรียนรู้ท่ีจะอยู่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน 

ร่วมกันบน อาคารประกอบ และส่ิงปลูกสร้างให้มี

ความแตกต่าง ความม่ันคงปลอดภัย มีความสะอาด 

3. สร้างบรรยา มีความสวยงามและอ านวยความ 

กาศในการ สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรียนรู้นอก

ห้องเรียน 

4. พัฒนา

ทัศนียภาพของ

ห้องเรียน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน STLC Conversation นางสุริยาพร 5-พ.ย.- 62- 275,000 275,000 100 เราเน้นการ ไม่มี ทางศูนย์ภาษาจะเพ่ิมและ ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

Course 2/2019 โตวรรณสูตร 20-ก.พ.-63 การเรียน พัฒนากิจกรรมให้มากข้ึน และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

โดยใช้ native เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทาง

speaker เป็น หลากหลายและน่าสนใจ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ผู้สอน จึงท าให้ ย่ิงข้ึนในการเรียนและ หรือภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

นักเรียนได้ฟัง ตอบโจทย์ของผู้เรียนใน

พูด อ่าน และ ทุกระดับช้ัน

เขียน ได้

ส าเนียงท่ี

ชัดเจนและ

ถูกต้อง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ฝ่ำยศูนย์ภำษำ

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน พัฒนาความสามารถทาง น.ส.ศศิณัฏฐ์ 17-ต.ค.-62- 3,000 3,000 100 ได้รับความ การอธิบาย ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภาษาไทยส าหรับนักเรียน ขุมทรัพย์ดี 30-ก.ย.-63 ร่วมมือจาก ความรู้ในราย เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ การศึกษาภายในตามข้อก าหนด

กัมพูชา รุ่นพ่ี ม.5 - 6 วิชาต่างๆ เสริม นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & มาตรฐานการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัย

ชาวกัมพูชาและ โดยการใช้ life skill development for future) และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อาจารย์ในกลุ่ม ภาษาไทยหรือ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาไทยใน ในช่วงแรก ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

การเสริมความรู้ นักเรียนยังไม่ เป็นอย่างดี

ให้แก่นักเรียน เข้าใจภาษาไทย

ชาวกัมพูชา มากนัก ต้องให้

ม.4 ตลอดปี รุ่นพ่ีแปลเป็น

การศึกษา ภาษากัมพูชา 

ซ่ึงท าให้นักเรียน

 ไม่สามารถ

ส่ือสารด้วย

ภาษาไทยได้ 

100%

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน วรรณคดีสัญจร นายศศิวงศ์ 30-31 61,800 61,139 100 นักเรียนต่ืนเต้น ไม่เหมาะกับ ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

พูลพิพัฒน์ ต.ค.-62 กับโครงการ นักเรียนท่ีขาด เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ใหม่ท่ีเกิดข้ึน ระเบียบวินัย นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

เเละได้เรียนรู้ life skill development for future) เป็นอย่างดี

ชีวิตด้วยตนเอง ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เป็นค่ายท่ีเน้น การเรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ความอิสระใน การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มี

การท างานและ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

สร้างกระบวน “อุทยานการศึกษา”

การ

ในแผน พัฒนาความคิดเช่ือมโยง น.ส.สุภิญญา พ่ัวโพธ์ิ 8-29 1,000 1,000 100 การพัฒนา ระยะเวลาใน ควรจัดโครงการเป็นระยะ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภาษาไทย ม.ค.-63 ทักษะความ การด าเนิน เวลาท่ีนานกว่าน้ี เช่น เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ การศึกษาภายในตามข้อก าหนด

คิดเช่ือมโยงเป็น กิจกรรมน้อย คร่ึงวัน หรือ 1วัน นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & มาตรฐานการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัย

ทักษะท่ีนักเรียน เกินไป เน่ือง เพ่ือความต่อเน่ืองใน life skill development for future) และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ช้ันมัธยมศึกษา จากจัดในตอน การเรียน ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ปีท่ี 6 ทุกคน พักกลางวัน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

จ าเป็นจะต้อง ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

มีเพ่ือใช้ในการ เป็นอย่างดี

สอบเข้าศึกษา

ต่อในระดับช้ัน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

อุดมศึกษา 

นักเรียนจึงมี

ความสนใจใน

การเข้าร่วม

กิจกรรมเป็น

จ านวนมาก

และผลความ

พึงพอใจอยู่ใน

ระดับสูง

ในแผน พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ น.ส.ศศิณัฏฐ์ 11-ก.พ.-63 0 0 0 วิทยากรเป็น ระยะเวลาใน ควรจัดโครงการในช่วง ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

O-NET ภาษาไทย ขุมทรัพย์ดี ผู้มีความรู้ความ การจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน - เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

สามารถดีเย่ียม ใกล้กับการสอบ  เดือนธันวาคม แทน นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

O-NET ประจ า life skill development for future) เป็นอย่างดี

ปีการศึกษา 

2562 มากเกิน

ไป ท าให้

นักเรียนมีเวลา

ในการทบทวน

ความรู้ส าหรับ

การสอบ 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

O-NET 

ภาษาไทย 

น้อยเกินไป

ในแผน วันภาษาไทยแห่งชาติ น.ส.จีรสุดา 27-ก.ค.- 13,000 13,000 100 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

เปล่ียนสมัย 28-ส.ค.-63 เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

น.ส.อรวรรณ รักนาย นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้

life skill development for future) เป็นอย่างดี

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับ น.ส.เกษกนก 26-27 90,800 88,701 97.78 นักเรียนให้ ไม่มีความ ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พงษ์นัน ต.ค.-62 ความสนใจ แน่นอนใน และความสามารถของครูและ ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

กับโครงการน้ี การจัดท่ี บุคลากร (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทาง

อย่างต่อเน่ือง โรงเรียนหรือ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

นอกสถานท่ี การเรียนรู้ (Learning society) หรือภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกัน

จัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

ในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมใน นายราชัย นาเจริญ 23-พ.ย.-62 2,880 2,880 100 วิทยากรเป็น อาจารย์หลาย ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

ยุคใหม่เพ่ือน าไปใช้ในการจัด อาจารย์ใน ท่านมีภาร และความสามารถของครูและ และสัมมนาคณะครูและบุคลากร

การเรียนการสอนส าหรับ กลุ่มสาระท าให้ กิจหน้าท่ี บุคลากร (Insert of excellence) ประจ าภาคเรียนและประจ ารอบปี

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิด อาจท าให้เวลา การศึกษา

คณิตศาสตร์ ในแบบพ่ี ในการอบรม

สอนน้อง มีการ

ทุกคนให้ เปล่ียนแปลง

ความสนใจ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ นายคงศักด์ิ 9-พ.ย.-62 22,920 19,920 86.36 กิจกรรมมี เวลาในการ เพ่ิมเวลาในการท ากิจกรรม ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

การอนุรักษ์ วัฒนะโชติ ความน่าสนใจ ท ากิจกรรม การเรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

นักเรียนได้ อาจจะน้อยไป การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกัน

ลงมือปฏิบัติ บางฐานการ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

จริงได้เรียน เรียนรู้นักเรียน ในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

รู้จากแหล่ง ท าไม่ทัน

การเรียนรู้

ในแผน ทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม นายอัครวัฒน์ 21-พ.ย.-62 154,100 154,100 100 นักเรียนได้ ไม่มี ไม่มี ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

และจริยธรรม ส าหรับนักเรียน อาชีวะ เข้าชมและ การเรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ศึกษาสถานท่ี การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกัน

ส าคัญทาง จัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

วิชาการ ศิลป ในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

วัฒนธรรม 

และประวัติ

ศาสตร์

ในแผน ค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ นายบุญส่ง เห็นงาม 23-24 52,500 52,500 100 ไม่มี ไม่มี โครงการน้ีลงอยู่ในตาราง ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

พ.ย.-62 เมตริกซ์ของร.ร. วันประชุม การเรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

เพ่ือวางตารางเมตริกซ์ก็เช็ค การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกัน

แล้วว่าไม่ตรงกับโครงการ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

ใดแต่เม่ือถึงวันก าหนด ในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

การจริง กลับมีโครงการ

หน่ึงมาซ้อนและได้ขอรถ

โรงเรียนไปก่อน ทางผู้ช่วย

ผู้อ านวยการฝ่ายบริการ

ได้ให้ข้อเสนอว่าให้เก็บเงิน

นักเรียนเพ่ิม เพ่ือน ามาเช่า

รถในราคา 25,000 บาท 

ทางคณะกรรมการของ

โครงการจึงต้องท าเร่ือง

ขอใช้รถมหาวิทยาลัย 

โดยเสียค่าธรรมเนียมการ

ใช้รถในราคา 2,000 บาท

แทน (ด้วยเงินส่วนตัว) 

เน่ืองจากท าการประกาศ

รับสมัครนักเรียนและแจ้ง

ค่าใช้จ่ายไปแล้ว ซ่ึงทาง

ประธานโครงการเห็นควร

ว่ามันไม่ควรมี

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน บริการวิชาการแก่สังคม นายคงศักด์ิ 31-ก.ค.-63 25,000 25,000 100 เป็นโครงการ พ้ืนฐานในการ การเรียนการสอนส าหรับ ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ก.2:บริการทางวิชาการสนับสนุน

ค่ายทักษะกระบวนการทาง วัฒนะโชติ บริการวิชาการ จัดกิจกรรม นักเรียนในโรงเรียนควร ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของ

วิทยาศาสตร์ น.ส.ส าเนา ยอดย่ิง แก่สังคม ของผู้เข้าร่วม กระตุ้นให้นักเรียนกล้าคิด management) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส.สุกัญญา ให้ความรู้จาก กิจกรรมแต่ละ กล้าถาม กล้าแสดงออก

เคลือบแก้ว การได้ร่วม คนไม่เท่ากัน มากว่าน้ี

กิจกรรมจริง นักเรียนมี

ปฏิบัติจริง พ้ืนฐานความรู้

วิทยากรเป็น ทางด้านวิทยา

ผู้มีประสบ ศาสตร์ค่อน

การณ์และ ข้างน้อย

ความรู้

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน สังคมวัฒนธรรมสัญจร นายธราพงษ์ 8-10-พ.ย. 132,000 132,000 100 นักเรียนให้ ข้อจ ากัดใน 1. ลดอาหารท่ีมี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม

การกระโทก พ.ย.-62 ความสนใจ การรับสมัคร รสชาดเผ็ด เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ จริยธรรมและการด าเนินชีวิตด้วยหลัก

อย่างมาก ของจ านวน 2. อยากนอนโรงแรม นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน

อาจารย์และ 3. อยากไปหลายๆ วัน life skill development for future) ทุกระดับช้ัน

การดูแลนักเรียน 4. ปรับสถานท่ีพักและ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

สถานท่ีท ากิจกรรม การเรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มี

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

“อุทยานการศึกษา”

ในแผน กิจกรรมน านักเรียนเข้าร่วมการ น.ส.วรธมน 23-พ.ย.-62 680 680 100 นักเรียนมี นักเรียนมีเวลา ฝึกซ้อมและพัฒนาความรู้ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.12:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

แข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาวิณีวณิช โอกาสได้พัฒนา ในการเตรียมตัว ทางประวัติศาสตร์ให้มากข้ึน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ นายอภิชาติ ทักษะทาง เพ่ือเข้าแข่งขัน นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการ

คร้ังท่ี 12 คามีศักด์ิ ด้านวิชาการ น้อยเกินไป life skill development for future) ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ

ในวิชาประวัติ

ศาสตร์มากข้ึน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน Social Award นายสุทัศน์ 20-24 3,000 3,000 100 เป็นการใช้ ความสะดวก มีการเพ่ิมช่องทางการ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.12:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ค าเอ่ียมเอก ม.ค.-63 เทคโนโลยีเข้า ในการใช้สถานท่ี ประชาสัมพันธ์โครงการ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

มาช่วยในการจัด เน่ืองจากสถานท่ี ให้เข้าถึงนักเรียนให้มากข้ึน นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการ

กิจกรรมช่วยให้ มีการปรับปรุง life skill development for future) ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ

ผู้เรียนมีความ จึงต้องมีการ

รู้สึกสนุกและ เปล่ียนสถานท่ี

ท้าทายความรู้ ในการแข่งขัน 

ความสามารถ จึงไม่เอ้ิอในการ

มากย่ิงข้ึน จัดแข่งเท่าท่ีควร

ในแผน อบรมคุณธรรมจริยธรรม นายกฤษฎา 3-ก.ย.-63 70,000 70,000 100 นักเรียนได้ฝึก เน่ืองจากได้รับ ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม

“ค่ายพุทธศาสน์ ม.1 รุ่นท่ี 23” สุวรรณพิทักษ์ ปฏิบัติและ ผลกระทบจาก เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ จริยธรรมและการด าเนินชีวิตด้วยหลัก

เรียนรู้กับ โควิด-19 จึงท า นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน

พระวิทยากร ให้ต้องจัด life skill development for future) ทุกระดับช้ัน

ผู้เช่ียวชาญ กิจกรรมใน

โรงเรียน ท าให้

นักเรียนไม่ได้

ออกไปเรียนรู้

จากแหล่ง

ประสบการณ์

จริง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน เพ่ิมทักษะด้านดนตรีสากล นายโอภาส 14-ต.ค.-62- 38,000 38,000 100 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

สุวรรณโพธ์ิ 31-ก.ค.-63 เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & วัฒนธรรมนานาชาติ

life skill development for future)

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน จัดแข่งขันแฮนด์บอล นายกิตติวุฒิ 26-ต.ค.-62 36,266 34,706 94.44 1. มีทีมแฮนด์ 1. ขนานของ 1. ควรติดต้ังพัดลมระบาย ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.16:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา

พิบูลบ าเพ็ญอินวิเตช่ัน คร้ังท่ี 3 อังคะนาวิน บอลสนใจเข้า สนามยังไม่ได้ อากาศภายในสนาม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ เพ่ือการออกก าลังกายและการพัฒนาสู่

ร่วมการแข่งขัน มาตรฐาน 2. มีสกอร์บอร์ดไฟฟ้าเป็น นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & การกีฬาอาชีพ

จ านวนมาก 2. อากาศภาย ของตัวเอง life skill development for future)

2. ต้องการให้มี ในสนามร้อน

การจัดแข่งทุกปี อบอ้าว 

3. สกอร์บอร์ด 

error บ่อยท าให้

เกมหยุดชะงัก

และควบคุม

เวลาไม่ได้

ในแผน ทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ นายนฤนาท 16-พ.ย.-62 89,280 85,560 95.51 นักเรียนได้ศึกษา ไปวันหยุดมี ควรไปวันธรรมดา ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศรีไตรรัตน์ จากสถานท่ีจริง นักท่องเท่ียว (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

มาเยียมชม การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มี

จ านวนมาก แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ

“อุทยานการศึกษา”

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี น.ส.เพ็ญพรรณ 17-18 180,000 179,016 99.44 นักเรียนทุกคน จ านวน ปรับเปล่ียนกิจกรรมให้ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ม.1-3 อภิรติวานนท์ ม.ค.-63 ได้เข้าร่วม บุคลากรไม่ เพียงพอกับจ านวน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ ท่ีสร้างความม่ันใจและความพร้อม 

ทุกกิจกรรม เพียงพอ บุคลากร นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

life skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมและการด าเนินชีวิต

ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

งำนลูกเสือ/เนตรนำรี

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน ค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ น.ส.สญามณ รูปต่ า 17-ม.ค.-63 23,700 23,700 100 ไม่มี ไม่มี ควรเพ่ิมเวลาในการ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท ากิจกรรมแต่ละฐาน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ การศึกษาภายในตามข้อก าหนด

ให้มากข้ึน นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & มาตรฐานการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัย

life skill development for future) และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมและการด าเนิน

ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ในแผน ค่ายพักแรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นางสุธาสินี 17-18 78,610 78,610 100 กิจกรรมต่างๆ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2-3 จันทรเฉิด ม.ค-63 ด าเนินไปอย่าง เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ การศึกษาภายในตามข้อก าหนด

มีประสิทธิภาพ นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & มาตรฐานการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัย

ได้รับความ life skill development for future) และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ร่วมมือจาก ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ผู้เข้าร่วม คุณธรรมจริยธรรมและการด าเนิน

โครงการเป็น ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

อย่างดี พอเพียงของนักเรียนทุกระดับช้ัน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

งำนผู้บ ำเพ็ญประโยชน์

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน กิจกรรมวันร าลึก น.ส.ขวัญเมือง 7-ก.พ.-63 5,000 5,000 100 เป็นโครงการ วัน เวลา การด าเนินการจัด ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ บุดดาวัน ท่ีปลูกฝังให้ ท่ีจัดกิจกรรม โครงการในคร้ังต่อไปจะ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ คุณธรรมจริยธรรมและการด าเนิน

นักเรียนมี ของโครงการ พยายามเล่ียงไม่ให้ตรง นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

จิตสาธารณะ วันร าลึก กับโครงการอ่ืนเพ่ือลดผล life skill development for future) พอเพียงของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ต่อสังคมและ ผู้บ าเพ็ญ กระทบด้านบุคลากรใน ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

แบ่งปันแก่ ประโยชน์ การจัดกิจกรรมและ ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

ผู้ด้อยโอกาส ตรงกับกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัฒนธรรมนานาชาติ

รวมถึงนักเรียน อ าลาพ่ี ม.6 

บพ.ทุกคนมี และใกล้กับ

ส่วนร่วมใน สัปดาห์ก่อน

กิจกรรม สอบปลาย

ภาคเรียนของ

นักเรียนช้ัน ม.3

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

งำนผู้บ ำเพ็ญประโยชน์

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน


