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1

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน กิจกรรม 5ส น.ส.เกษร ย่ังยืน 1-ต.ค.-61- 0 0 0 1.บุคลากรมี บุคลากรมีภาระ หน่วยงานควรมีสถานท่ีจัดเก็บ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ก.19:ซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาห้องเรียน 

31-ก.ค.-62 ความช านาญใน งานหลายหน้าท่ี เอกสารให้เพียงพอและเป็น การเรียนรู้ (Learning society) ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคาร

การปฏิบัติงาน จึงปฏิบัติงาน สัดส่วน ประกอบ และส่ิงปลูกสร้างให้มีความ

เพ่ิมมากข้ึน ตามแผนไม่ ม่ันคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความ

2.มีความรับ ครบถ้วน สวยงามและอ านวยความ สะดวกต่อ

ผิดชอบต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาระหน้าท่ี

ในแผน รายงานการ.ให้บริการวิชาการ น.ส.พัชรา 1-ต.ค.-61- 0 0 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.10:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

และเข้าศึกษาดูงาน สนธิพงษ์ประยูร 30-ก.ย.-62 และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์วิจัยและ

(Insert of excellence) ทดลองทางการศึกษาในการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

และการจัดการศึกษานานาชาติ

ในแผน รายงานผลการทดสอบของ น.ส.พัชรา 1-ต.ค.-61- 0 0 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ส านักมาตรฐานการศึกษา สนธิพงษ์ประยูร 30-ก.ย.-62 เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

ปีการศึกษา 2561 นายพีรพัฒน์ สามัญ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในแผน รายงานผลการประเมินความ น.ส.พัชรา 1-ต.ค.-61- 0 0 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ก.21:สร้างและพัฒนาภูมิทัศน์พ้ืนท่ีต่างๆ

พึงพอใจต่อการพัฒนาภูมิทัศน์ สนธิพงษ์ประยูร 30-ก.ย.-62 การเรียนรู้ (Learning society) ในบริเวณโรงเรียนให้มีความสวยงามเพ่ือ

บริเวณโรงเรียน นายพีรพัฒน์ สามัญ การลดปริมาณความเป็นพ้ืนท่ีรกร้างว่าง

เปล่าให้เป็นพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้

ในแผน อบรมภาษาอังกฤษส าหรับ น.ส.พรจันทร์ ส่ังการ 11-ธ.ค.-61- 13,000 6,080 46.15 การจัดเน้ือหา ข้อจ ากัดของ ช่วงเวลาในการเรียน ท้ังอาจารย์ ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

คณาจารย์และบุคลากรสาย 15-มี.ค.-62 ให้เหมาะสม ระยะเวลาใน ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

สนับสนุนการสอน ประจ า และน าไปใช้ใน การเรียนเน่ือง การสอน (Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 การปฏิบัติงาน จากบุคลากร

ได้อย่างมี สายสนับสนุน

ประสิทธิภาพ การสอนจะติด

งานในหน้าท่ี

หลัก มีกรณีท่ี

จ าเป็นต้องไป

ปฏิบัติงานด่วน 

จึงไม่สามารถ

เรียนได้อย่าง

ต่อเน่ือง

ในแผน อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.ณัฐวรรณ 3-ม.ค.- 1,890 0 0 เป็นการอบรมท่ี มีระยะเวลาใน ควรเพ่ิมระยะเวลาในการอบรม ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

ส าหรับบุคลากร ประจ าภาคเรียน เฉลิมสุข 22-ก.พ.-62 บุคลากรน าไป การอบรมแต่ แต่ละเร่ืองมากย่ิงข้ึน และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

ท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้ในการ ละเร่ืองน้อย (Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

ท างานได้อย่าง เกินไป

แท้จริง

ในแผน ท าบุญเสริมสิริมงคลรับปี ผศ.อิทธิเดช น้อยไม้ 11-ม.ค.-62 57,050 56,050 98.25 1.คณาจารย์ เน่ืองจากเป็น 1.ควรจัดสถานท่ีใส่บาตรให้มี ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

พุทธศักราช 2562 บุคลากร โครงการเร่งด่วน พ้ืนท่ีกว้างกว่าน้ี ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

ผู้ปกครอง จึงท าให้การ 2.ควรมีอาหารหลากหลายและ management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

นักเรียนและ ประชาสัมพันธ์ จัดงานเล้ียงฉลองตอนเย็นพร้อม สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

แขกผู้มีเกียรติให้ ล่าช้า บุคลากร กับจับสลากของขวัญให้ครบ การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

ความร่วมมือใน บางท่านไม่ได้ ทุกคน จัดการศึกษาของโรงเรียน

การเข้าร่วม เข้าร่วมโครงการ 3.บุคลากรบางคนติดภารกิจ

โครงการ ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ 

2.โรงเรียนมี 4.การประชาสัมพันธ์ใกล้วัน

ความพร้อมใน จัดงานและแจ้งรายละเอียดน้อย

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ด้านอาหารและ

สถานท่ีในการ

จัดโครงการ 

3.คณะกรรมการ

โครงการมีความ

ช านาญในการ

จัดงานด้าน

พิธีสงฆ์

ในแผน อบรมพัฒนาบุคลากร เร่ือง น.ส.พรจันทร์ ส่ังการ 16-ม.ค.-62 9,500 9,390 100 ความรู้ ความ ควรเพ่ิมระยะ หัวข้ออบรมท่ีสนใจต้องการท่ี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

Global Literacy: teacher สามารถและ เวลาการอบรม ฝึกอบรม - Enhancing life และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

development, roles, and ประสบการณ์ท่ี ให้มากข้ึน skills for student in social (Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

responsibilities of teachers หลากหลายของ media age

for the future of the country" วิทยากรในการ

ถ่ายทอดองค์

ความรู้

ในแผน อบรมสัมมนาทางวิชาการ น.ส.พรจันทร์ ส่ังการ 19-21 199,785 194,490 97.49 เพ่ือเป็นการ หัวข้อของการ การเลือกหัวข้อของการอบรมท่ี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

ประจ าปี 2562 น.ส.ณัฐวรรณ มี.ค.-62 เตรียมความ อบรมสัมมนา เหมาะสมและสามารถน าไป และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

เฉลิมสุข พร้อมให้กับ เอกสารประกอบ ประยุกต์ในการน าไปใช้ปฏิบัติ (Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

บุคลากร ในการ การอบรม งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

พัฒนาการจัด ความพร้อมของ

การศึกษาของ อุปกรณ์โสต

โรงเรียน ทัศนูปกรณ์ 

อาหารท่ีไม่

เพียงพอกับ

จ านวนคน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 รับรายงานตัวนักเรียนเก่า น.ส.จันทิมา กิจดี 16-พ.ค.-62 12,500 10,940 83.33 1.ผู้ปกครอง 1.มีนักเรียน อยากให้มีแนวทางแก้ไขปัญหา ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

ปีการศึกษา 2562 และนักเรียน ค้างค่าเทอม นักเรียนค้างช าระค่าเทอม ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

ได้พบอาจารย์ท่ี บางส่วน management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

ปรึกษาทราบ 2.ผู้ปกครองไม่ สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

ข้อมูลเก่ียวกับ มารายงานตัว การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

การเรียนการ ในวันท่ีก าหนด จัดการศึกษาของโรงเรียน

สอน การอบรม

ดูแลนักเรียน 

การพัฒนา

นักเรียนการ

ช าระค่าใช้จ่าย

ของโรงเรียน 

ได้อย่างถูกต้อง 

2.ผู้ปกครองได้

รับสิทธ์ิหนังสือ

เรียน เคร่ือง

แบบและ

อุปกรณ์การเรียน

ในแผน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง น.ส.พัชรา 1-2-มิ.ย.-62 157,510 152,150 96.82 ผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนควร ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

การวางแผนการปฏิบัติงาน สนธิพงษ์ประยูร โครงการส่วน โครงการไม่ ศึกษาข้อมูลและเอกสารของ และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

ส าหรับทีมบริหาร นายพีรพัฒน์ สามัญ ใหญ่เป็นผู้ ศึกษาข้อมูลใน ฝ่ายงบประมาณฯ และฝ่าย (Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

น.ส.วิลาวัณย์ บริหารใหม่มี เอกสารท่ีแจก ประกันคุณภาพให้มีความเข้าใจ

วิริยกิจจา ความรู้ความ ให้หลังจากจบ มากย่ิงข้ึนหลังการประชุม

เข้าใจในการจัด การประชุมท า

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ฝ่ำยบริหำร

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



5

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ท าตาราง ให้ขาดความ

เมตริกซ์และ เข้าใจอย่าง

การจัดสรร ต่อเน่ือง

งบประมาณ

ในแผน วันมุทิตาจิต ประจ าปี นายภัทราวุธ รักกล่ิน 19-ก.ย.-62 121,000 79,316 65.29 ได้รับความ อาจารย์ระดับ ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมมือจาก ประถมศึกษา ทุกท่านเข้าร่วมงาน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

กรรมการท่ี เข้าร่วมงาน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

จัดงานทุกฝ่าย จ านวนน้อยกว่า skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ท าให้โครงการ ท่ีต้ังงบ

ประสบความ ประมาณไว้

ส าเร็จตาม

ยุทธศาสตร์

และวัตถุ

ประสงค์ท่ี

ต้ังไว้

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ฝ่ำยบริหำร

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



6

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน บริการวิชาการ Extra study นายราชัย นาเจริญ 22-ต.ค.-61- 493,570 449,000 91.08 1.ผู้เรียนมีผล ไม่มี 1.เอกสารประกอบการสอน ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.2:บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่

2/2018 21-ก.พ.-62 สัมฤทธ์ิทางการ 2.ท าให้รู้เทคนิคต่างๆ ใน ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของ

เรียนสูงข้ึน การเรียน management) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.ผู้เรียนมีการ 3.อาจารย์สอนดีและสอนตาม

พัฒนาเต็ม เน้ือหาท่ีเรียน 

ศักยภาพและมี 4.มีการทบทวนเพ่ิมเติมจากใน

ความเป็นเลิศ ห้องเรียนท าให้เข้าใจมากข้ึน 

ทางด้านวิชาการ 5.ได้ความรู้เพ่ิมข้ึน 

3.ผู้เรียนมีความ 6.รู้สึกเรียนสนุกไม่เครียดเหมือน

รู้ มีทักษะใน การเรียนในห้อง 

การคิดมีประสบ 7.อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ท่ี

การณ์ในวิชา สอนวิชาน้ันๆ อยู่แล้วมาสอน

ต่างๆเพ่ิมข้ึน ท าให้เรียนเข้าใจมากข้ึน 

4.ผู้เรียนมีความ 8.ส่ิงท่ีควรเสนอแนะน าไปพัฒนา

ใฝ่รู้และสนใจ การจัดโครงการ Extra Study 

แสวงหาความรู้ 2018 ต่อไป 

ด้วยตนเอง 9.ควรมีอาหารว่างให้

เพ่ิมข้ึน

ในแผน บริการวิชาการ "โครงการส่งเสริม นายฉลอง แสนโคก 10-มิ.ย.- 793,800 354,370 44.64 นักเรียนเข้า ระยะเวลาใน ต้องเพ่ิมระยะเวลาในการ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ศักยภาพนักเรียน ระดับมัธยม 27-ก.ย.-62 ร่วมโครงการ การประชา ประชาสัมพันธ์ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

ศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1/2562 มีการพัฒนา สัมพันธ์น้อยไป เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

ความรู้และได้ skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รับความรู้เพ่ิมข้ึน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ฝ่ำยมัธยมศึกษำ

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์

ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



7

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน การแข่งขันกีฬาทางวิชาการระดับ น.ส.สุภิญญา เถาทอง 24-25 10,000 10,000 100 นักเรียนได้ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.12:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ประเทศ ในรายการ “อีซีซี จ่าสิบเอกกรกฎ พ.ย.-61 เรียนรู้และแก้ไข เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน

ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ กิตติภูมิภักดี ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายใน

คร้ังท่ี 30 ชิงถ้วยพระราชทาน จากประสบ skill development for future) ประเทศและต่างประเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การณ์ตรง

สยามบรมราชกุมารี”

ในแผน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพ่ือการ น.ส.สุภิญญา เถาทอง 15-16-ธ.ค.61 6,960 6,960 100 นักเรียนได้ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.12:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ศึกษา ในรายการ “แม็กซ์พลอย น.ส.วราภรณ์ พูลสวัสด์ิ เรียนรู้และแก้ไข เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน

ทริปเป้ิลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวัน ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายใน

ออกและภาคกลาง คร้ังท่ี 5 จากประสบ skill development for future) ประเทศและต่างประเทศ

ประจ าปี 2561” การณ์ตรง

ในแผน ค่ายลูกเสือสามัญและ นายอภิชาติ คามีศักด์ิ 8-ก.พ.-62 23,550 23,543 100 คณะกรรมการ ปัญหาความ ติดต่อส่ือสารกับผู้ประกอบการ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ช้ันประถม น.ส.สุกาญดา คงสมรส และนักเรียนท่ี คลาดเคล่ือนใน ในการจัดอาหารว่างในโครงการ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

ศึกษาปีท่ี 6 เข้าร่วมโครงการ การส่ือสารกับ ให้มากข้ึนและแจ้งเตือนเป็น เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ร่วมมือร่วมใจ ผู้ประกอบการ ระยะๆ skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

กันในการท า ในการจัดอาหาร

กิจกรรมใน ว่างในโครงการ

โครงการกัน

อย่างเต็มท่ี

ในแผน ค่ายลูกเสือสามัญและ น.ส.ขวัญตา บุญจันทร์ 8-ก.พ.-62 41,100 41,068 100 นักเรียนได้รับ นักเรียนบางคน ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ช้ันประถม ความรู้ในการ ไม่ค่อยมีความ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

ศึกษาปีท่ี 4 และ5 ท ากิจกรรมค่าย อดทนในการ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ท ากิจกรรม skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ในแผน ค่าย Day Camp ลูกเสือส ารอง น.ส.สุปราณี สีลาเขต 8-ก.พ.-62 30,750 30,367 100 เป็นโครงการท่ี ไม่มี มีอุปสรรคในการใช้สถานท่ี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

ช้ันประถมศึกษาปีท่ีท่ี 1-3 ส่งเสริม เน่ืองจากมีหลายโครงการค่าย เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

สนับสนุน ท่ีจัดในวันเดียวกัน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

เพ่ือสร้างความ skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ม่ันใจและ

ความพร้อม 

ให้นักเรียนมี

ภาวะความเป็น

ผู้น า

ในแผน ค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นางเพ็ญพรรณ 8-ก.พ.-62 33,600 31,912 93.94 นักเรียนได้ ไม่มี 1.ด้านอาหารส าหรับนักเรียนไม่ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ศรีสายพร เรียนรู้กฎ ควรมีรสเผ็ด เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

ระเบียบการ 2.สถานท่ีไปท ากิจกรรมมี เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ปรับตนเข้ากับ อากาศร้อน/ห้องน้ าไม่สะอาด skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ผู้อ่ืนในการ

ใช้ชีวิต

ในแผน Study kids Summer 2019 นางธวัลกร สกุลใจแก้ว 1-เม.ย.- 2,601,190 2,601,190 100 ผู้ปกครองเช่ือม่ัน 1.การประชา จะน าไปปรับปรุงในคร้ังต่อไป ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.2:บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่

3-พ.ค.-62 การเรียนการ สัมพันธ์ยังไม่ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของ

สอนของคุณครู ท่ัวถึง management) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.มาตรการ

รักษาความ

ปลอดภัยในการ

เข้า-ออกของ

บุคคลภายนอก

3.อาหารว่าง

เน้นของทอด

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

เกินไปและ

ภาชนะในการ

ใช้เป็นพลาสติก

ในแผน บริการวิชาการ satit's นายอุดม 10-มิ.ย.- 660,260 658,100 99.7 ผู้ปกครองให้ บางกิจกรรม เพ่ิมกิจกรรมในการเรียนเพ่ิมข้ึน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

Homework&Activites รัตนอัมพรโสภณ 27-ก.ย.-62 ความไว้วางใจ ยังไม่ได้รับ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

ฝากนักเรียน ความสนใจ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

เรียนพิเศษ skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ช่วงเลิกงาน

ในแผน การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ น.ส.สุภิญญา เถาทอง 15-16-มิ.ย.62 10,000 10,000 100 นักเรียนได้ เวลาในการ ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.12:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ระดับภาค “แม็กซ์พลอยส์ จ่าสิบเอกกรกฎ เรียนรู้และแก้ไข ฝึกซ้อมค่อน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน

ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม กิตติภูมิภักดี ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ข้างน้อย เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายใน

และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออก จากประสบ skill development for future) ประเทศและต่างประเทศ

และภาคกลาง คร้ังท่ี 19 การณ์ตรง

ประจ าปี 2562”

ในแผน วันส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน นายอุดม 21-ส.ค.-62 291,060 291,060 100 ผู้ปกครองให้ การประชา การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

ประจ าปีการศึกษา 2562 รัตนอัมพรโสภณ ความร่วมมือใน สัมพันธ์น้อย ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

น.ส.วัฒนาพร การเข้าร่วม เกินไป management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

ดวงดีวงศ์ กิจกรรม ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

นายธราพงษ์ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

การกระโทก เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life จัดการศึกษาของโรงเรียน

skill development for future) ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

“เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ในแผน ทัศนศึกษาวิชาการ น.ส.ปวลี เสมอวงษ์ 13-15-พ.ย.61 85,320 84,428 98.82 นักเรียนได้รับ ไม่มี 1.เป็นกิจกรรมท่ีดีท าให้เด็กได้ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

น.ส.กุลภัสสรณ์ ประสบการณ์ รับความรู้ในส่ิงแปลกใหม่ต่าง เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

ต้ังศิริวัฒนากุล ตรงจากการไป จากในห้องเรียน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทัศนศึกษา 2.ได้รับประสบการณ์จริง skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

สามารถน ามา เด็กๆได้รับความสนุกสนาน ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ถ่ายทอดโดย 3.เป็นกิจกรรมดึงดูดความสนใจ เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเล่าเร่ืองให้ ท าให้เด็กรักการเรียนรู้ การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

กับผู้ปกครองได้ 4.ผู้ปกครองอยากให้มีกิจกรรม ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

รับทราบในการ เช่นน้ีทุกปี ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ไปทัศนศึกษา 

และถ่ายทอด

จากการวาด

ภาพได้

ในแผน ลอยกระทง น.ส.สุภาภรณ์ 22-พ.ย.- 8,000 7,880 87.5 1.ใช้สไลเดอร์ ไม่มี อยากให้มีการจัดกิจกรรมดีๆ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

สิงห์ทอง 22-ธ.ค.-61 ในการลอย แบบน้ีต่อเน่ืองทุกปี น่ารัก สมวัย เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

นางวรรธนา กระทงเป็นท่ีช่ืน ของนักเรียนปฐมวัย เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life วัฒนธรรมนานาชาติ

นันตาเขียน ชอบของ skill development for future)

นักเรียนและ

ผู้ปกครอง 

2.สภาพแวดล้อม

เอ้ือต่อการจัด

โครงการลอย

กระทงมีสระน้ า

ข้างโรงเรียน 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

3.นักเรียน ครู 

ผู้บริหาร

ผู้ปกครองร่วม

กันแต่งกายด้วย

ชุดไทยเข้าร่วม

งานโดยพร้อม

เพรียงกันเป็น

การช่วยสืบสาน

อนุรักษ์ความ

เป็นไทย 

4.สถานท่ีเหมาะ

สมในการลอย

กระทง ไม่ร้อน 

มีความปลอดภัย

สูง 

5.เด็กๆสนุก

สนาน ต่ืนเต้น

กับการใช้

สไลเดอร์ในการ

ลอยกระทงลง

ไปในน้ า 

6.พ่ีประถม

ศึกษาผู้ปกครอง 

และบุคคลท่ัวไป

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ก็ได้มาใช้สถานท่ี

ในการลอย

กระทง 

7.มีการแสดง

ประวัติวันลอย

กระทงจากนิสิต

ฝึกประสบการณ์

ในแผน Sports Day น.ส.อรณภัทร์ 30-พ.ย.-61 60,000 59,599 98.33 เด็กๆรู้แพ้ รู้ชนะ อากาศร้อน ควรก าชับเวลาให้เร็วข้ึน ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

มากทรัพย์ รู้อภัย และกล้า อบอ้าว ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

น.ส.นัตยา ทองคง แสดงออก management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

จัดการศึกษาของโรงเรียน

ในแผน อบรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา น.ส.ณิชนันทน์ 1-2-ธ.ค.-61 24,800 24,786 100 อาจารย์มีความรู้ ควรแยกหัวข้อ อาจารย์ควรเข้าร่วมอบรมทุกคน ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต ฉายแสง ความเข้าใจ จากกันให้ชัด และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

พิบูลบ าเพ็ญ เก่ียวกับหลัก เจนเพ่ือให้ได้ (Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

สูตรปฐมวัย หลักสูตรสถาน

พ.ศ.2560 ศึกษาตามวัตถุ

และการจัดท า ประสงค์ของ

ร่างหลักสูตร โครงการ

สถานศึกษา

มากข้ึน รวมถึง

การจัดท าแผน

การเรียนรู้

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

สะเต็มศึกษาจน

ครบทุกแผน

ในแผน สุขสันต์ปีใหม่สุขใจวันเด็ก นายสมภพ จันทร์เงิน 18-ม.ค.-62 40,000 39,886 97.5 1.ได้รับความ รสชาติของ ควรจัดเมนูอาหารในงานให้มี ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

น.ส.วรวรรณ ร่วมมือจาก อาหารท่ีจัดใน ท้ังอาหารส าหรับเด็กและอาหาร ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

ศรีสุทธินันทน์ ผู้ปกครอง งานส่วนใหญ่ ส าหรับผู้ใหญ่ในสัดส่วนท่ีพอดีกัน management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

นักเรียนเป็น เป็นอาหาร ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

อย่างดี ส าหรับผู้ใหญ่ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

2.สถานท่ีมี ไม่มีอาหาร เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life จัดการศึกษาของโรงเรียน

ความพร้อมให้ ส าหรับเด็ก skill development for future) ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

จัดงาน ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

วัฒนธรรมนานาชาติ

ในแผน ตรวจสุขภาพ นายณรงค์ฤทธ์ิ โควัน 21-ม.ค.- 2,000 2,000 100 มีเครือข่าย นักเรียนมีการ ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

 12-ก.ค.-62 ทีมแพทย์ใน ขาดเรียนในวัน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

สถานศึกษา ท่ีทีมแพทย์มา เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

ท าการตรวจ skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในแผน ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง นายสมภพ จันทร์เงิน 24-28 21,860 21,860 100 นักเรียนมีทักษะ เวลาในการฝึก ควรจัดแบ่งเวลาจากการเรียน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.16:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

วิชาการและความสามารถพิเศษ น.ส.ธันย์สิตา ก.พ.-62 ด้านการกีฬา ซ้อมไม่เพียงพอ ในช้ันเรียนมาให้กับการฝึกซ้อม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน กีฬาเพ่ือการออกก าลังกายและการ

ศิริอมรเสถียร สามารถชนะ ก่อนมีการแข่งขันกีฬา เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life พัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ

การแข่งขันใน skill development for future)

แต่ละคร้ังได้

ในแผน วันแห่งความส าเร็จ น.ส.พันทิวา ฐานคร 1-มี.ค.-62 36,634 36,634 100 นักเรียนและ 1.สภาพอากาศ 1.ควรเพ่ิมพัดลมไอน้ าท่ีสนาม ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

นางพรพราว ทองจรูญ ผู้ปกครองให้ ร้อนท าให้ หญ้าเทียมเพ่ือให้สภาพอากาศ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

ความร่วมมือใน บรรยากาศการ ไม่ร้อนจนเกินไปขณะท า management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

การท ากิจกรรม ถ่ายภาพกับ กิจกรรมสานสายใยใจถึงใจ สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ตลอดจนเสร็จส้ิน ผู้ปกครองเป็น ระหว่างพ่ีๆและน้องๆ การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

โครงการ ไปด้วยความ 2.ควรเพ่ิมน าด่ืมแช่เย็นส าหรับ จัดการศึกษาของโรงเรียน

ล าบาก เด็กและผู้ปกครองเพ่ิมเป็น 

2.น าด่ืมแช่เย็น 2 จุดท่ีอาคารพิบูลสุข 2 

ส าหรับเด็กและ ฝ่ายปฐมวัย

ผู้ปกครองเพ่ิม

เป็น 2 จุด

ในแผน Summer Camps for Kids 2562 นายสมภพ จันทร์เงิน 1-เม.ย.- 654,000 654000 100 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

นายณรงค์ฤทธ์ิ โควัน 3-พ.ค.-62 เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ในแผน ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับ นางกรกช เงินดี 15-พ.ค.-62 20,000 20,000 100 1.ได้ความรู้ 1.การจัดไฟใน 1.อยากให้สามารถพาเด็กๆ ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

ปฐมวัยช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 นางบุญทิม ฐิติวร ดีมาก การมองเห็นจอ มาด้วยได้ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

2.ได้ประโยชน์ โปรเจคเตอร์ 2.JIP ควรมีครูต่างชาติประจ า management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

มากๆ และความเย็น ห้องและภาษาอังกฤษควรเพ่ิม สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

3.ค าช้ีแจงใน ของแอร์ มากข้ึนอย่างน้อยควรจะ 50 % การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

หัวข้อท่ีครูใหญ่ 2.ข้อจ ากัดของ เพ่ือรองรับสังคมในปัจจุบันและ จัดการศึกษาของโรงเรียน

บรรยาย จอแสดง อนาคต 

เข้าใจง่าย Presentation 3.ผู้บริหารควรมีแนวทางแก้

อยู่ไกลเกินและ ปัญหาท่ีชัดเจนและเป็น

ตัวหนังสือท่ีเห็น รูปธรรม

ไม่ชัด ควรปรับ 4.เสียความรู้สึกท่ีไม่มี teacher 

ความคมชัดให้

เหมาะสมก่อน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ฝ่ำยปฐมวัย
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วันจริง 

3.ควรจัดโพเดียม

ของวิทยากร

แบบยืนพูด 

มากกว่าเป็นโต๊ะ

น่ังเพ่ือดึงดูด

ความสนใจใน

การน าเสนอ 

เป็นประโยชน์

(เป็นโพเดียมยืน

และน าเสนอท่ี

สกรีน แทนการ

ดูหน้าจอคอม

พิวเตอร์) 

4.การท าเน้ือหา 

Presentation 

ท่ีกระชับใช้เสียง 

ภาพท่ีชัดเจน

ใช้ส่ือท่ีเข้าใจได้

ง่าย จะท าให้

การน าเสนอน่า

สนใจมากข้ึน

5.ควรมีแชร์

ลิงค์ข้อมูลการ
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ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

น าเสนอของ

อาจารย์ให้ผู้

ปกครอง

ในแผน Satit "Creative Learning น.ส.ธันย์สิตา 17-มิ.ย.- 1,020,000 994,990 97.53 นักเรียนมีความ การเบิกจ่าย ท าเร่ืองเสนอโครงการและ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

for Fun" 1/2562 ศิริอมรเสถียร 16-ก.ย.-62 กล้าแสดงออก อุปกรณ์ในการ การเขียนเสนอซ้ือให้เร็วข้ึน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

นางกรกช เงินดี มีทักษะการใช้ เรียนช้า เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

ดีมากข้ึนมีความ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

คิดสร้างสรรค์ สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

มีสุขภาพ “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

แข็งแรงและ ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

สามารถต่อยอด ก.16:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

เป็นนักกีฬาของ กีฬาเพ่ือการออกก าลังกายและการ

ฝ่ายปฐมวัย พัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ

ในแผน วันไหว้ครู นางธิมาพร 27-มิ.ย.-62 14,400 9,600 64.29 นักเรียนเข้า สถานท่ีจัดงาน จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ปล่องทอง ร่วมกิจกรรม มีทางท่ีเด็กต้อง ปลอดภัยดูแลเด็กนักเรียน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

นางทัศวรรณ ตามเป้าหมาย เดินข้ามถนน อย่างใกล้ชิดเม่ือเด็กเดินข้าม เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอ่ียมวิไล อาจไม่ปลอดภัย ถนนไปยังสถานท่ีจัดงาน skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ในแผน เม่ือพ่อแม่มาเป็นครู น.ส.วรวรรณ 8-ก.ค.- 3,000 2,314 66.67 1.การมี ตารางเวลาเรียน 1.ให้เวลาในการส่งใบตอบรับ ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

ศรีสุทธินันทน์ 17-ส.ค.-62 ปฏิสัมพันธ์ ของนักเรียน เร็วเกินไป คิดกิจกรรมไม่ทัน ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

นายกุลชาติ แสงทอง ระหว่างนักเรียน บางระดับไม่ 2.เป็นโครงการท่ีดี ท าให้ management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

ครูและ สามารถจัด ผู้ปกครองในห้องได้ท ากิจกรรม สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

ผู้ปกครอง ตารางโครงการ กับเด็กๆ การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

2.นักเรียนได้ ให้มีจ านวนคร้ัง 3.อยากให้มีโครงการน้ีต่อไปใน จัดการศึกษาของโรงเรียน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

รับประสบการณ์ เท่ากับช้ันอ่ืน ปีการศึกษาหน้า

และความรู้ท่ี

หลากหลายจาก

ผู้ปกครองท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม

ในแผน อบรมคุณธรรมจริยธรรม น.ส.ชนัณชิฏา 15-ก.ค.- 25,440 25,440 100 เด็กสามารถน า นักเรียนบาง ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

สินทรัพย์ 23-ส.ค.-62 ไปบอกเล่าให้ ส่วนยังเล่นและ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

ผู้ปกครองได้ คุยในขณะท า เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ในแผน วันแม่-ส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน นางทัศวรรณ 9-ส.ค.-62 34,740 34,740 100 ครู นักเรียน ไม่มี ไม่มี ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

เอ่ียมวิไล และผู้ปกครอง ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

นางกรกช เงินดี ได้ปฏิบัติ management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

กิจกรรมร่วมกัน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

สร้างความ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

สัมพันธ์ระหว่าง เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life จัดการศึกษาของโรงเรียน

บ้านกับโรงเรียน skill development for future) ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

โดยการแลก ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

เปล่ียนประสบ วัฒนธรรมนานาชาติ

การณ์เก่ียวกับ

การดูแลลูกและ

การจัดประสบ

การณ์การเรียน

การสอนส าหรับ

เด็กปฐมวัย 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ผู้ปกครองทราบ

เก่ียวกับกิจกรรม

ในแต่ละวันของ

นักเรียนเข้าใจ

ผลการประเมิน

พัฒนาการของ

นักเรียนและ

ร่วมมือกัน

พัฒนานักเรียน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 Primary Excursion or Field นายมงคล พลเย่ียม 15-พ.ย.-61 17,770 16,216 94.12 นักเรียนได้รับ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

Trips P.5 ประสบการณ์ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

การเรียนรู้ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

เมืองน้ าแข็ง skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

frost magical ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ice of siam เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

อาเซียน ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน IEP Class Project P.4 นางกัญจ์หทัย 15-พ.ย.-61 28,900 28,900 100 นักเรียนให้ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

เตียวประเสริฐ ความร่วมมือ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

อย่างดี เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน IEP Class Project P.2 น.ส.เจนีวา ชัยภักดี 16-พ.ย.-61 8,580 7,900 87.5 นักเรียนมีความ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

พร้อมท้ังทาง เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

กายและใจใน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

การท ากิจกรรม skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

มีการส่ือสารกัน ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เป็นภาษา เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

อังกฤษและ การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

เม่ือต้องส่ือสาร ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

กับเจ้าหน้าท่ีก็ใช้ ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ภาษาไทยได้

สุภาพและ

ไพเราะ

เหมาะสม

ในแผน IEP Class Project P.3 น.ส.สุทัศน์ตา 16-พ.ย.-61 21,720 15,030 71.43 1.สถานท่ี ต้องใช้เวลาใน หากนักเรียนสามารถพักค้างคืน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

สีหาทับ เหมาะสมกับ การเดินทางพอ ได้นักเรียนจะได้เรียนรู้เพ่ิมเติม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

การทัศนศึกษา สมควรดังน้ัน และได้ประสบการณืท่ีแปลกใหม่ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพราะมีท้ัง จึงต้องจัด skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมให้ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

กลางแจ้งและ เหมาะสมกับ เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ในพิพิธภัณฑ์ เวลา การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

2.หลักสูตรท่ี ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

จัดข้ึนมาเหมาะ ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

สมกับวัยของ

นักเรียนเพราะ

ได้เรียนรู้จาการ

ลงมือปฏิบัติ

และยังมี

กิจกรรมนันทนา

การท่ีเสริมสร้าง

ความสามัคคีใน

หมู่คณะ 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

3.ฐานการเรียน

รู้มีความหลาก

หลายท าให้

นักเรียนกระตือ

รือร้นท่ีจะเรียนรู้

ในแผน IEP Class Project P.1 นายตะวัน ชนะอุดม 16-พ.ย.-61 24,850 24,350 100 เป็นแหล่งการ บางกิจกรรมไม่ เพ่ิมฐานกิจกรรมในการเรียนรู้ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

เรียนรู้ท่ีหลาก เหมาะสม และปรับให้เหมาะสมกับวัย เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

หลาย ส าหรับนักเรียน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ช้ันประถม skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

ศึกษาปีท่ี 1 ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน Loy Krathong นายตะวัน ชนะอุดม 22-พ.ย.-61 48,400 34,756 70.83 มีกิจกรรมท่ี อากาศท่ีร้อน เปล่ียนรูปแบบกิจกรรมบาง ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

หลากหลาย และสถานท่ีไม่ กิจกรรมในปีหน้าเพ่ือให้เกิด เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

และสนับสนุน เอ้ืออ านวยต่อ ความหลากหลายและแปลกใหม่ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ให้นักเรียนได้ การจัดบาง skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

แสดงความ กิจกรรม ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

สามารถได้ เรียนรู้ (Learning society) คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

อย่างเต็มท่ี ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

วัฒนธรรมนานาชาติ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน Class project and Secondary นายภัทราวุธ รักกล่ิน 23-24 67,600 65,000 97.01 นักเรียนได้เรียน นักเรียนบางคน ควรท าข้อตกลงกับนักเรียน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

Excursion or Field Trips M.1 พ.ย.-61 รู้ประวัติศาสตร์ ยังไม่มีวินัยใน เร่ืองความมีวินัยในตนเอง เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

ไทย ประวัติ ตนเองโดย และการตรงต่อเวลาก่อนท่ี เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

สงครามโลก เฉพาะเร่ืองการ นักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรม skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

และผลร้ายของ ตรงต่อเวลา ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

สงครามผ่าน ท าให้ต้องเร่งรีบ เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ประสบการณ์ ท ากิจกรรมต่างๆ การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

จริง ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน IEP Reading Enhancement น.ส.จุฑามาส 30-พ.ย.-61 40,000 38,859 95 การเน้นการจัด การจัดการใน จัดเตรียมวางแผนการด าเนินงาน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ดิสริยะกุล กิจกรรมให้ บางส่วน ยังไม่มี ให้เป็นระบบและน าข้อผิดพลาด เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

นักเรียนได้ร่วม ความช านาญ มาปรับแก้ไข เพ่ือพัฒนาส าหรับ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

กิจกรรมอย่าง ท าให้เกิดความ การจัดกิจกรรมในปีต่อไป skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

สนุกสนานและ ผิดพลาดข้ึน

มีความสุข โดย

สอดแทรกให้

นักเรียนได้รับ

ความรู้จากการ

อ่าน จนกระท่ัง

นักเรียนมีนิสัย

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

รักการอ่านและ 

เห็นความส าคัญ

ของห้องสมุด

ในแผน Boy Scout and Girl Guide นายประวีณ สุทธิสง่า 4-6-ม.ค.-62 58,430 55,210 94.83 1.ลูกเสือ 1.งบประมาณ 1.ควรเพ่ิมงบประมาณค่าอาหาร ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

Camp เนตรนารี และ ค่าอาหารต้องมี ในแต่ละม้ือ โดยเฉพาะม้ือท่ี เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

ผู้บ าเพ็ญ การปรับเพ่ิม ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บ าเพ็ญ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ประโยชน์มี ต้นทุนอาหารมี ประโยชน์ประกอบอาหารด้วย skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

จ านวนไม่มาก ราคาสูงข้ึน ตนเองมีต้นทุนสูง ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ท าให้ทุกคนได้ 2.วันเวลาใน 2.ควรติดต่อสถานท่ีจัดกิจกรรม เรียนรู้ (Learning society) คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

ท ากิจกรรมท้ัง การจัดกิจกรรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หมดครบถ้วน เป็นช่วงใกล้วัน เพ่ือให้ได้ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

2.ลูกเสือ หยุดยาวผู้ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เนตรนารี ประกอบการ กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

และผู้บ าเพ็ญ ส่วนใหญ่ปิด การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ประโยชน์เป็น ท าการ ท าให้ ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

กลุ่มท่ีพอรู้จักกัน เตรียมการได้ ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

เม่ือมาท า ไม่ครบถ้วน

กิจกรรมร่วมกัน

ท าให้มีความ

สนิทสนมกัน

มากข้ึน 

3.ผู้ก ากับลูกเสือ 

เนตรนารี และ

ผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ทุกคน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ช่วยกันท าหน้าท่ี

ได้อย่างสมบูรณ์ 

4.สถานท่ีมี

ความพร้อม

ปลอดภัยเอ้ือต่อ

การจัดกิจกรรม

อย่างมาก

ในแผน วันเด็กแห่งชาติ นายตะวัน ชนะอุดม 11-ม.ค.-62 99,600 99,600 100 มีกิจกรรมท่ี 1.สภาพอากาศ เปล่ียนรูปแบบกิจกรรมในทุกปี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

หลากหลายและ ร้อน เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

สนับสนุนให้ 2.บางกิจกรรม เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

นักเรียนได้ ไม่เหมาะกับ skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

แสดงความ นักเรียนบางช้ัน ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

สามารถได้ เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

อย่างเต็มท่ี การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 น.ส.ณิชาภัทร 12-13 78,000 70,076 89.74 นักเรียนได้ใช้ ราคากลางบาง ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ม.ค.-62 เวลาท ากิจกรรม อย่างปรับตัวสูง เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

ร่วมกันก่อให้ ข้ึนและเวลามี เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

เกิดความ ไม่เพียงพอ skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

สัมพันธ์อันดี ท าให้บาง ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

สถานท่ีจัด กิจกรรมต้อง เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

กิจกรรมมี ยกเลิก การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ความพร้อม ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 Overseas Field Trip P.3 นางกัญจ์หทัย 17-20 258,900 258,900 100 นักเรียนให้ การด าเนินการ ควรมีการแจ้งให้บุคคลท่ี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

เตียวประเสริฐ ม.ค.-62 ความร่วมมือ เป็นไปอย่าง รับผิดชอบโครงการทราบ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

เป็นอย่างดี ล่าช้า โดย ล่วงหน้าเพ่ือเตรียมการจัด เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

เฉพาะการ ท าโครงการ skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

คัดเลือกทัวร์ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

และการเลือก เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

บุคคลท่ีรับ การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ผิดชอบโครงการ ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ช้าเกินไป ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน Class Project and Secondary นายเสกสัน จันทร์สม 25-27 87,640 79,100 90.8 สถานท่ีในการ ความสนใจของ 1.การจัดกิจกรรมเพ่ือการ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.4:สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความ

Excursion or Field Trips M.5 ม.ค.-62 จัดกิจกรรมมี นักเรียนต่อ เรียนรู้และกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน ร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการ

ความเหมาะสม กิจกรรมการ ควรจัดแยกวันเวลาเพ่ือให้ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ศึกษาช้ันน าและสถาบันท่ีเก่ียวข้องกับ

ท้ังส่ิงแวดล้อม เรียนรู้มีน้อย นักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้ skill development for future) การจัดการศึกษาในต่างประเทศ

และทรัพยากร นักเรียนสนใจ 2.การจองท่ีพักส าหรับชาย-หญิง ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ในการเรียนรู้ กิจกรรมบันเทิง ท่ีเป็นเศษท าให้งบเพ่ิมข้ึน เรียนรู้ (Learning society) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

รวมท้ังวิทยากร มากกว่า 3.หาแหล่งเรียนรู้ท่ีไม่ไกลนัก และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ผู้ให้ความรู้ เพ่ือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ได้เป็นอย่างดี

ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

“เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน Democratic Value นายประวีณ สุทธิสง่า 1-ก.พ.-62 1,700 1,685 100 1.มีการด าเนิน มีนักเรียน 1.จัดให้มีการเลือกต้ังล่วงหน้า ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

Enhancement Project งานท่ีรวดเร็ว จ านวนหน่ึงท่ี เพ่ือตอบสนองนักเรียนท่ีไม่ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

ไม่กระทบการ ไม่สะดวกติด สามารถมาร่วมกิจกรรมในวัน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

เรียนการสอน ภารกิจไม่ ดังกล่าวได้ skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

2.นักเรียนมี สามารถมา 2.ขยายเวลาการลงคะแนน ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

จ านวนน้อย เลือกต้ังในวัน เลือกต้ัง เรียนรู้ (Learning society) สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

แต่มีความต้ังใจ ดังกล่าวได้ “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ในการร่วม ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

กิจกรรม ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

3.นักเรียนท่ี กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

สมัครเลือกต้ัง การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

มีการประชา ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

สัมพันธ์และ ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ต้ังใจมุ่งม่ันใน

การเป็นตัวแทน

นักเรียน

ในแผน Valentine's Day Activities น.ส.สุทัศน์ตา สีหาทับ 1-14-ก.พ.-62 6,000 1,400 16.67 นักเรียนมีความ เน่ืองจาก ควรเพ่ิมเติมกิจกรรมการบริจาค ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและ

สนใจและได้ เทศกาลวาเลน ของเพ่ือให้ผู้อ่ืน เช่นสถาน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน วัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะ

แสดงความรัก ไทน์อยู่ในช่วง สงเคราะห์ มูลนิธิฯ ต่าง ๆ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และวัฒนธรรมนานาชาติ

ต่อคนท่ีตนเอง เดือนกุมภาพันธ์ skill development for future)

ช่ืนชอบและ ท่ีนักเรียนช้ัน 

เสริมสร้างความ ม.3 และม.6

สัมพันธ์ในหมู่ ต้องเร่ิมสอบ

นักเรียน และมีกิจกรรม

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ท่ีจ าเป็นต้อง

หยุดเรียน

นักเรียนบาง

กลุ่มจึงไม่

สามารถร่วม

กิจกรรมได้

ในแผน Survival Skills Camping นายมงคล พลเย่ียม 8-9-ก.พ.-62 30,000 27,389 90 1.นักเรียนทุก สภาพอากาศ ควรใช้สถานท่ีท่ีมีความพร้อมใน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

คนมีส่วนใน ท่ีร้อนอบอ้าว การท ากิจกรรม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

กิจกรรม ซ่ึงเป็นอุปสรรค เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

2.นักเรียนมี ต่อกิจกรรม skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

ความกล้าแสดง กลางแจ้ง ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

และแสดงถึง สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

ภาวะผู้น าท่ีดี “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

3.นักเรียนมี ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ทักษะท่ีดีและ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

สามารถ คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชีวิตประจ าวันได้ ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ในแผน Class project and Secondary น.ส.ณิชาภัทร 16-20 323,000 323,000 100 นักเรียนได้มี การจัดท าโครง การจัดท าโครงการในคร้ังแรก ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

Excursion or Overseas Field รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ก.พ.-62 โอกาสพัฒนา การในคร้ังแรก มีการขอเปล่ียนแปลงประเทศ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

Trips M.3 ทักษะด้าน มีการขอเปล่ียน เน่ืองจากค่าใช้จ่ายสูงกว่าท่ี เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ภาษาและการ แปลงประเทศ โรงเรียนก าหนด ท าให้ช่วงเวลา skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

ใช้ชีวิตในต่าง เน่ืองจากค่าใช้ ในการด าเนินการมีอุปสรรค ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ประเทศ จ่ายสูงกว่าท่ี และกระทบต่อโครงการ ควรมี เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

โรงเรียนก าหนด ระบบท่ีแจ้งราคาเพ่ือตกลงกับ การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ทางผู้ปกครองได้ก่อนเพ่ือป้องกัน ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

การเปล่ียนเเปลงหรือการปฏิเสธ ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

การเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อการด าเนินงาน

โครงการ

ในแผน Overseas Field Trip P.6 : นายมงคล พลเย่ียม 20-24 346,500 346,500 100 เป็นโครงการท่ี ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

Shanghai ก.พ.-62 พัฒนาผู้เรียนให้ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

มีความรู้และ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ประสบการณ์ skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

ตรงจากแหล่ง ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เรียนรู้จริง เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

เป็นโครงการท่ี การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

พัฒนาผู้เรียนให้ ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

มีทักษะและน า ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ความรู้จากการ

เรียนไปประยุกต์

ใช้ได้จริง

ในแผน Graduation P.6,M.3,M.6 นายมนัส จอมปรุ 21-22 200,000 200,000 100 รูปแบบของ สถานท่ีในการ ฝ่ายการศึกษานานาชาติ ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

and Prom M.6 ก.พ.-62 พิธีการและ จัดพิธีการและ ข้ันพ้ืนฐานควรมีห้องประชุม ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

กิจกรรมเหมาะ กิจกรรมห่าง แบบส าเร็จรูปท่ีสามารถรองรับ (Participative management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

สมกับบริบท จากโรงเรียน จ านวนเด็กนักเรียน อาจารย์ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

ของฝ่ายการ ซ่ึงส่งผลต่อการ และบคุลากรได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

ศึกษานานาชาติ เดินทางของ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life จัดการศึกษาของโรงเรียน

ข้ันพ้ืนฐาน นักเรียนและการ skill development for future) ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

เตรียมการ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ได้เป็นอย่างดี

ในแผน Overseas Field Trip : M.6 นายตะวัน ชนะอุดม 25-ก.พ.- 489,500 489,500 100 สถานท่ีต่างๆ เวลาในการเดิน ผู้ประกอบการทัวร์ควรก าหนด ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

1-มี.ค.-62 อ านวยต่อการ ทางไม่เอ้ือ เวลาในการเดินทางให้เหมาะสม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

เรียนรู้ ท าให้ อ านวยต่อ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

นักเรียนได้เรียน กิจกรรม skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

รู้อย่างเต็มท่ีและ (ใช้เวลาในการ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เอ้ือต่อการใช้ เดินทางมาก เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ภาษาอังกฤษ เกินไป) การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ของนักเรียน ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

การเดินทาง ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

สะดวกสบาย 

ท่ีพักและส่ิง

อ านวยความ

สะดวกต่างๆอยู่

ในระดับดีมาก

ในแผน Class Project and Secondary นายประวีณ สุทธิสง่า 4-6-มี.ค.-62 109,000 78,350 71.56 1.สถานท่ีท่อง 1.การคมนาคม 1.กิจกรรมควรจัดในช่วงเวลาท่ี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

Excursion or Field Trips M.4 เท่ียวสวยงาม มีปัญหาทางเข้า ยังไม่ปิดภาคเรียน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

เป็นแหล่งการ วิหารปิดการ 2.ลดกิจกรรมให้เหมาะสม เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

เรียนรู้ท่ีมีความ จราจร และมี กับช่วงเวลา skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

พร้อมในการ ป้ายบอกทางท่ี ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เผยแพร่ความรู้ ไม่ชัดเจนท าให้ เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

2.ท่ีพักบรรยา ไม่สามารถเข้า การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

กาศดีใกล้แหล่ง ชมได้ ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

การเรียนรู้ 2.มีนักเรียนท่ี ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ไม่เข้าร่วมโครง

การจ านวนมาก

เน่ืองจากเป็น

ช่วงปิดภาค

เรียน

3.ช่วงเวลาไม่

เหมาะสม 

เพราะกิจกรรม

มากเกินไป

ในแผน ค่ายภาษาอังกฤษ IEP English น.ส.จิรนุช 4-7-มี.ค.-62 356,235 321,000 90.17 1.นักเรียน ม.1 1.สถานท่ีใน 1.การจัดในกรุงเทพมีท้ังข้อดี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

Camp ขาวเมืองน้อย ให้ความร่วมมือ โรงแรมใน และข้อเสีย เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

ในการเข้าร่วม กรุงเทพอาจจะ 2.ห้องจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

กิจกรรรมทุก คับแคบไป มีขนาดเล็ก แม้นักเรียนจะน้อย skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

กิจกรรม ส าหรับการท า แต่ก็ต้องใช้พ้ืนท่ีในการเข้าร่วม ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

2.วิทยากรใน กิจกรรมในห้อง กิจกรรม เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การน ากิจกรรม ประชุม 3.การจัดกิจกรรม น่าจะมี การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

มีความสามารถ 2.อาหารท่ี กิจกรรมกีฬา เพ่ืมเสริมสร้าง ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ท าให้นักเรียน โรงแรมบาง ความสามัคคีในกลุ่มเพ่ือน ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

สนุกกับกิจกรรม อย่างนักเรียนไม่

3.นักเรียนใช้ รับประทานอาจ

ภาษาอังกฤษใน จะเป็นอาหาร

การส่ือสารได้ ส าหรับผู้ใหญ่ 

อย่างมีประสิทธิ

ภาพในทุก

กิจกรรม 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

4.สถานท่ีทัศน

ศึกษาในกรุงเทพ

มหานครน่า

สนใจและความ

รู้กับนักเรียนได้

เป็นอย่างดี 

5.โรงเรียนสนับ

สนุนงบประ

มาณในการจัด

กิจกรรมเสริม

หลักสูตรให้กับ

นักเรียนใน

ช้ันม.1 

ทุกคน

ในแผน Kunming Nihao นายภัทราวุธ รักกล่ิน 14-มี.ค.- 193,180 190,000 98.45 ได้แลกเปล่ียน นักเรียนยังคง ควรเพ่ิมเติมการอบรมเร่ืองการ ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.4:สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความ

3-เม.ย.-62 ภาษาและ ต้องปรับตัวเร่ือง ปรับตัวทางวัฒนธรรมก่อนเดิน ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative ร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการ

วัฒนธรรม วัฒนธรรมท่ี ทางมาร่วมโครงการให้มากย่ิงข้ึน management) ศึกษาช้ันน าและสถาบันท่ีเก่ียวข้องกับ

ไทย-จีน สร้าง แตกต่างกัน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ การจัดการศึกษาในต่างประเทศ

เครือข่ายความ ปรับปรุงเร่ือง เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ร่วมมือทาง การรักษาเวลา เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

วิชาการระหว่าง ปรับปรุงเร่ือง skill development for future) การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

ประเทศด าเนิน การรักษาความ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โครงการต่อ สะอาดใน เรียนรู้ (Learning society) ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

เน่ืองมาเป็นปีท่ี ห้องเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

14 นักเรียนมี และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ทักษะทางภาษา ได้เป็นอย่างดี

จีนเพ่ิมมากข้ึน ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

วัฒนธรรมนานาชาติ

ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน Orientation Program น.ส.ณิชาภัทร 13-17 241,500 232,809 96.27 1.นักเรียนได้มี ไม่มี ไม่มี ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พ.ค.-62 โอกาสได้ท า ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

ความรู้จักและ management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

ท ากิจกรรมร่วม ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

กันก่อนเปิด เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

ภาคเรียน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life จัดการศึกษาของโรงเรียน

2.ผู้ปกครองได้ skill development for future) ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

พบกับบุคลากร ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

ของโรงเรียน เรียนรู้ (Learning society) และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

เช่น อาจารย์ท่ี ได้เป็นอย่างดี

ปรึกษา หัวหนัา ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ฝ่ายงาน กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ผู้ประสานงาน การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 Sunthornphu memorial day น.ส.สุทัศน์ตา สีหาทับ 26-มิ.ย.-62 30,000 26,300 86.67 1.นักเรียนมี สถานท่ีในการ เปล่ียนแปลงสถานท่ีหากได้รับ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ส่วนร่วมใน จัดโครงการไม่ งบประมาณเพ่ิมเติม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

การจัดกิจกรรม เพียงพอในการ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ท้ังในการแสดง รองรับ skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

ท้ังเบ้ืองหน้า ผู้ปกครอง ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและ

และเบ้ืองหลัง วัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะ

2.นักเรียนมี และวัฒนธรรมนานาชาติ

ส่วนร่วมใน

การคิดการ

แสดงและ

รับผิดชอบงาน

ส่วนต่างๆ 

ท าให้นักเรียน

มีความรับผิด

ชอบและมีความ

ต้ังใจท่ีจะสร้าง

สรรค์ผลงานให้

ผู้อ่ืนได้ชม

ในแผน Anti Drug Day นายประวีณ สุทธิสง่า 26-มิ.ย.-62 20,000 18,785 90 1.คณาจารย์ให้ 1.มีการวางแผน 1.ควรมีระยะเวลาการวางแผน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ความร่วมมือใน การด าเนินงาน ก่อนการด าเนินงานให้มากกว่าน้ี เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

การด าเนินงาน ช้าเกินไป 2.มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.คณะกรรมการ 2.การส่ือสาร ให้ครอบคลุม skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

นักเรียนให้ร่วม ประชาสัมพันธ์ 3.ฝ่ายจัดควรมีการประสานงาน

มือในการ น้อยเกินไป ท่ีชัดเจนมากกว่าน้ี

ด าเนินงาน 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ฝ่ำยกำรศึกษำนำนำชำติข้ันพ้ืนฐำน

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



35

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

3.ฝ่ายจัดขาด

การประสาน

งานท่ีชัดเจน

ในแผน Waikhru ceremony นายตะวัน ชนะอุดม 27-มิ.ย.-62 44,500 43,700 97.73 นักเรียนได้ บรรยากาศใน ควรเพ่ิมกิจกรรมท่ี เช่น ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

แสดงความ หอประชุมค่อน การร้องเพลงพระคุณท่ีสาม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

เคารพต่อครู ข้างร้อน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

อาจารย์ตาม skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ของโครงการ เรียนรู้ (Learning society) คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะ

และวัฒนธรรมนานาชาติ

ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน IEP Sport Competition นายประวีณ สุทธิสง่า 1-2-ส.ค.-62 12,000 11,930 91.67 1.คณาจารย์ให้ 1.พ้ืนท่ีการน่ัง 1.จัดสถานท่ีน่ังชมให้เป็นสัดส่วน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.16:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา

ความร่วมมือใน ชมการแข่งขัน 2.ขยายเวลาการจัดกิจกรรม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน เพ่ือการออกก าลังกายและการพัฒนาสู่

การด าเนินงาน ไม่เป็นสัดส่วน ออกไปอีก 2 สัปดาห์ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การกีฬาอาชีพ

ดีมาก 2.ระยะเวลาการ skill development for future)

2.คณะกรรมการ แข่งขันไม่

นักเรียนให้ร่วม เพียงพอเพราะมี

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

มือในการ กิจกรรมอ่ืนๆ

ด าเนินงาน แทรก

3.นักเรียนให้

ความร่วมมือใน

การท ากิจกรรม

อย่างมาก 

4.ใช้วัสดุอย่าง

คุ้มค่าตรงตาม

จุดมุ่งหมาย

ในแผน IEP Class Project P.5 นางกัญจ์หทัย 2-ส.ค.-62 13,200 13,200 100 นักเรียนให้ความ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

เตียวประเสริฐ ร่วมมือในการ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

ท ากิจกรรมเป็น เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

 อย่างดี skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและ

เรียนรู้ (Learning society) วัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะ

และวัฒนธรรมนานาชาติ

ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน Mother's Day Activity นายตะวัน ชนะอุดม 9-ส.ค.-62 49,500 46,943 93.88 นักเรียนใน ผู้ปกครองใน เพ่ิมกิจกรรมในการจัดประกวด ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ระดับมัธยม ระดับมัธยม และแข่งขันเพ่ือให้นักเรียนได้ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

ศึกษาและระดับ ศึกษาไม่ แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มท่ี เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ประถมศึกษา สามารถมา skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

สามารถร่วม ร่วมงานได้ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

กิจกรรมร่วม เรียนรู้ (Learning society) คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

กันได้เป็นอย่างดี ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน Science and Mathematics น.ส.ณิชาภัทร 13-16 50,000 27,000 54 1.นักเรียนได้มี การทัศนศึกษา 1.วางแผนการด าเนินงานให้ดี ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ส.ค.-62 โอกาสเปิด ท าได้ในช่วง ย่ิงข้ึนโดยก าหนดเวลาให้ เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ประสบการณ์ เวลาจ ากัดเน่ือง เหมาะสม การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

นอกห้องเรียน จากการจราจร 2.ควรจัดให้มีกิจกรรมและเพ่ิม ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

2.นักเรียนได้ ติดขัดท าให้ไป งบประมาณในการน านักเรียน ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ศึกษาเรียนรู้ ถึงช้ากว่าท่ี ไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน 

เก่ียวกับวิทยา วางแผนไว้ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้

ศาสตร์และ ให้แก่นักเรียน

เทคโนโลยี 

ความก้าวหน้า 

และการน าไป

ใช้ในชีวิตประจ า

วันจากหน่วย

งานท้ังภาครัฐ

และเอกชน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 Primary Excursion or Field น.ส.เจนีวา ชัยภักดี 16-ส.ค.-62 11,210 10,075 90.91 1.เน่ืองจาก ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

Trips P.2 นักเรียนเป็นนัก เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

เรียนโปรแกรม เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

การศึกษานานา skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

ชาติข้ันพ้ืนฐาน ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

จึงมีความถนัด เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ในการส่ือสาร การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

และตอบค าถาม ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

วิทยากรเป็น ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ภาษาอังกฤษ

ได้ดี 

2.สถานท่ีด าเนิน

การอยู่ใน

จังหวัดเดียวกัน

กับโรงเรียนจึง

ท าให้การเดิน

ทางสะดวกและ

ใช้เวลาไม่นาน

ในแผน IEP Home and School Meeting น.ส.พัชรา มานะศิลป์ 21-22 50,000 45,584 90 ผู้ปกครองให้ โครงการจัด ไม่มี ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

ส.ค.-62 ความร่วมมือ เตรียมและส่ง ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

และพึงพอใจใน เร่ืองทาง management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

การต้อนรับรวม โรงเรียนช้า ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

ถึงอาหารท่ีจัดให้ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life จัดการศึกษาของโรงเรียน

skill development for future)

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในแผน IEP Excursion or Field Trip P.1 นายตะวัน ชนะอุดม 23-ส.ค.-62 20,370 16,070 80 นักเรียนช่ืนชอบ นักเรียนเข้าร่วม สถานท่ีจัดมีกิจกรรมท่ีหลาก ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

กิจกรรมและ กิจกรรมไม่ครบ หลายในการพัฒนานักเรียน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

สถานท่ีท่ีจัด เน่ืองจากไม่ ในการจัดกิจกรรมคร้ังหน้าควร เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

สบาย เพ่ิมฐานการเรียนรู้ skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน IEP Class project P.6 นายมงคล พลเย่ียม 30-ส.ค.-62 18,200 16,600 88.89 เป็นกิจกรรมท่ี เน่ืองด้วยการ ควรศึกษาเส้นทางก่อนเดินรถ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ช่วยให้นักเรียน สัญจรใน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

ได้รับประสบ กรุงเทพฯ มีรถ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

การณ์ท่ีดี จ านวนมาก skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

จึงท าให้เกิด ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ความล่าช้าจาก เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ปัญหารถติด การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 Primary Excursion or Field นางกัญจ์หทัย 30-ส.ค.-62 6,580 6,580 100 นักเรียนให้ความ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและ

Trip P.4 เตียวประเสริฐ สนใจในกิจกรรม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน วัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะ

เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และวัฒนธรรมนานาชาติ

skill development for future) ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

เรียนรู้ (Learning society) การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ น.ส.สุกัญญา 1-ต.ค.-61- 100,000 24,760 24 มีการส่งนักเรียน 1.ในบางราย 1.ควรมีการฝึกฝน เตรียมความ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.12:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

เคลือบแก้ว 30-ก.ย.-62 แข่งขันทางวิชา การท่ีเข้าร่วม พร้อมนักเรียนด้านวิชาการ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

การท่ีหลาก แข่งขัน ต้นเร่ือง เพ่ิมเติม เพ่ือให้การแข่งขันมี เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการท้ัง

หลายท้ังทาง เข้ามาช้าท าให้ ประสิทธิภาพ skill development for future) ภายในประเทศและต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์ ขาดการเตรียม 2.ควรมีการติดตามหรือย้ าเตือน

คณิตศาสตร์ ความพร้อม การส่งรายงานการแข่งขัน

สังคมศึกษา นักเรียนในการ

ภาษา ศิลปะ เข้าร่วมแข่งขัน 

2.อาจารย์

หลายท่านไม่ส่ง

รายงานการเข้า

ร่วมแข่งขันจึง

ท าให้ขาดการ

สรุปผลการ

แข่งขันและ

รางวัลท่ีได้รับ

ไม่ครบถ้วน

ในแผน พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์ นางมันทนา 11-ต.ค.-61- 9,450 7,500 77.78 นิสิตมีการ นิสิตบางคน ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

วิชาชีพครู เมฆิยานนท์ 19-ก.ย.-62 พัฒนาศักยภาพ ยังต้องฝึกความ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

ตัวเองให้เป็นท่ี พร้อมและ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

ยอมรับมีความ พัฒนาการให้ skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พร้อมในการ มากข้ึนเพ่ือน า

ปฏิบัติหน้าท่ี ไปใช้จริง

บทบาทความ

เป็นครู

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 ประชุมผู้ปกครองช้ีแจงแนวทาง น.ส.ศาณิตา ต่ายเมือง 26-ต.ค.-61 9,960 9,960 100 1.การประชา อุปกรณ์ส าหรับ 1.ปรับปรุงอุปกรณ์ส าหรับการ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ศึกษาต่อส าหรับนักเรียนประเภท สัมพันธ์โครงการ การฉายภาพ ฉายภาพ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

โควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ 2.การประชา ระหว่างการ 2.เอกสารอธิบายโปรแกรม เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยม สัมพันธ์ ประชุมผู้ การเรียน skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ศึกษาปีท่ี 3 โปรแกรมการ ปกครองไม่

เรียนระดับ ชัดเจน

มัธยมศึกษา

ปีท่ี 4

ในแผน สัปดาห์ห้องสมุด นายธีรศักด์ิ โชตะนา 12 พ.ย. 2561 ถึง 16 พ.ย. 256111,650 9,696 81.82 1.นักเรียนมี 1.ขาดทรัพยากร ขอใช้ห้องโถงของอาคารใน ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

นางชลธิชา ภูริปาณิก ความรู้ความ บุคคลท่ีมาช่วย ช่วงเวลาท่ีมีนักเรียนเข้ามา เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

สามารถและ งาน กิจกรรมหลาย ๆ ห้องพร้อมกัน การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 2.เวลาในการ ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

เป็นไปตามวัตถุ จัดกิจกรรมใน ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ประสงค์ของ ช่วงคาบเรียน

โครงการ น้อยท าให้

2.มีทรัพยากร นักเรียนมีเวลา

สารสนเทศเพียง ไม่เพียงพอ

พอกับนักเรียน

ในแผน ห้องสมุดเคล่ือนท่ี นางชลธิชา ภูริปาณิก 3-ธ.ค.-61- 3,960 3,960 100 1.หนังสือเข้า 1.เสียงดังรบกวน 1.อยากให้มีกิจกรรมน้ีต่อไป ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

นายธีรศักด์ิ โชตะนา 31-ม.ค.-62 บริการถึงผู้อ่าน สมาธิในการอ่าน อย่างต่อเน่ือง เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ง่ายข้ึน 2.อากาศไม่ 2.ควรจัดกิจกรรมในช่วงเวลา การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

2.มีการหมุน ถ่ายเท ร้อนมาก เย็นด้วยย่ิงดี ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

เวียนหนังสือ 3.สถานท่ีอ่านหนังสือน่าจะอยู่ ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ทุกๆสัปดาห์ ใต้ต้นไม้หรือใต้อาคารเรียน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์ นางมันทนา 16-พ.ค.-62 25,350 25,350 100 1.สร้างความ ไม่มี เอกสารคู่มือการปฏิบัติของ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

วิชาชีพ เมฆิยานนท์ เข้าใจในบทบาท ทางคณะควรมีให้ครบกับ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

หน้าท่ีของ จ านวนอาจารย์ทุกท่าน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

อาจารย์พ่ีเล้ียง skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และอาจารย์

นิเทศก์ 

2.สร้างความ

เข้าใจในบทบาท

หน้าท่ีของนิสิต

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในการ

ฝึกปฏิบัติงาน

ในแผน ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด นายธีรศักด์ิ โชตะนา 10-21-มิ.ย.62 0 0 0 1.นักเรียน 1.บุคลากรท่ีจะ เพ่ิมบุคลากรมาช่วยงาน ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

สามารถใช้ห้อง มาช่วยโครงการ เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

สมุดได้อย่างมี มีน้อย การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ประสิทธิภาพ 2.เวลาจัด ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

2.นักเรียนได้ กิจกรรมน้อย ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

เรียนรู้ระเบียบ 

มารยาทวิธีการ

ใช้ห้องสมุด

อย่างถูกต้อง 

3.สถานท่ีเหมาะ

กับการเรียนรู้

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบน่ังขับ นายกฤษฎา 1-ต.ค.- 182,000 160,000 87.91 ลดข้ันตอน ไม่มี ไม่มี ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ก.21:สร้างและพัฒนาภูมิทัศน์พ้ืนท่ี

สุวรรณพิทักษ์ 31-ธ.ค.-61 และเวลาใน การเรียนรู้ (Learning society) ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนให้มีความ

การท างาน สวยงามเพ่ือการลดปริมาณความเป็น

พ้ืนท่ีรกร้างว่างเปล่าให้เป็นพ้ืนท่ีแห่ง

การเรียนรู้

ในแผน จัดซ้ือตู้ล าโพงล้อเล่ือน นายกฤษฎา 1-ต.ค.- 60,000 60,000 100 เพ่ิมประสิทธิ ไม่มี ไม่มี ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ก.19:ซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาห้องเรียน 

สุวรรณพิทักษ์ 31-ธ.ค.-61 ภาพให้แก่ครู การเรียนรู้ (Learning society) ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคาร

และนักเรียนใน ประกอบ และส่ิงปลูกสร้างให้มีความ

การจัดกิจกรรม ม่ันคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความ

ต่างๆ ของ สวยงามและอ านวยความ สะดวกต่อ

โรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในแผน ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศห้องเรียน นายอัครวัฒน์ อาชีวะ 1-ก.พ.- 1,003,200 735,180 73.28 อาจารย์และ ไม่มี การด าเนินงานในข้ันตอนของ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ก.19:ซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาห้องเรียน 

และห้องปฎิบัติการ 31-พ.ค.-62 นักเรียนมี งานพัสดุล่าช้า ควรปฏิบัติให้ การเรียนรู้ (Learning society) ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคาร

คุณภาพชีวิต ตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด ประกอบ และส่ิงปลูกสร้างให้มีความ

ท่ีดีข้ึน ม่ันคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความ

สวยงามและอ านวยความ สะดวกต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในแผน ติดต้ังระบบเคร่ืองเสียงโรงฝึก นายกฤษฎา 1-ก.พ.- 415,802 415,802 100 1.อาจารย์และ ไม่มี ไม่มี ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ก.19:ซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาห้องเรียน 

พลศึกษา ช้ัน 1 อาคารบูรณาการ สุวรรณพิทักษ์ 31-พ.ค.-62 นักเรียนมีการ การเรียนรู้ (Learning society) ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคาร

(สติล คุณปล้ืม) จัดกิจกรรมการ ประกอบ และส่ิงปลูกสร้างให้มีความ

เรียนการสอน ม่ันคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความ

อย่างมี สวยงามและอ านวยความ สะดวกต่อ

ประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2.อาจารย์และ

นักเรียนมี

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ฝ่ำยอำคำรสถำนท่ี

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

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ในแผน จัดท าล็อกเกอร์ห้องเรียน ช้ัน ป.3 นายอัครวัฒน์ อาชีวะ 1-มี.ค.- 450,000 449,500 99.78 มีพ้ืนท่ีในการ ไมมี ไม่มี ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง ก.19:ซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาห้องเรียน 

31-พ.ค.-62 จัดเก็บวัสดุ การเรียนรู้ (Learning society) ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคาร

อุปกรณ์การ ประกอบ และส่ิงปลูกสร้างให้มีความ

เรียนการสอน ม่ันคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความ

 ห้องเรียนเป็น สวยงามและอ านวยความ สะดวกต่อ

ระเบียบสวยงาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในแผน อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ นายอัครวัฒน์ อาชีวะ 2-3-พ.ค.-62 72,360 72,360 100 1. บุคลากรได้ ไม่มี ควรจัดอย่างต่อเน่ืองทุกปี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

บุคลากรฝ่ายบริการ ประจ าปี ปรับเปล่ียนวิธี และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

พ.ศ. 2562 คิดวิธีการท างาน (Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

ของบุคลากรให้

สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ 

พัฒนาการจัด

การศึกษาของ

โรงเรียน 

2.บุคลากรมี

ความรู้และ

เข้าใจอันดีต่อ

กันในหลักของ

การท างาน

เป็นทีมเกิด

ความร่วมมือใน

การท างาน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ฝ่ำยอำคำรสถำนท่ี

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 เข้าร่วมงานสาธิตวิชาการ คร้ังท่ี 7 นางสิริยุพิน 27-พ.ค.- 217,130 189,000 87.10 1.ได้รับความ ระยะทางใน การเข้าร่วมงานคร้ังต่อไป ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ศุภ์ธนัชภัคชนา 12-ก.ค.-62 สนใจจากผู้เข้า การเดินทางไป อาจเป็นรูปแบบการเสนองาน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

ชมนิทรรศการ ร่วมงานไกล วิจัย และโปสเตอร์ผลงานวิจัย เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

ท้องฟ้าจ าลอง เสียเวลาเยอะ นวัตกรรมทางการศึกษา skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

2.มีผู้สนใจเข้า จังหวัดสงขลา

ชมบูทภาษา

สอบถามเก่ียว

กับโปรแกรม

การศึกษาเน้น

ความสามารถ

ทางภาษา 

3.ได้รับความ

สนใจการ

บรรยายการ

สอนภาษา

อังกฤษเป็น

ภาษาโลก 

4.ได้รับความ

สนใจการ

บรรยาย 

ครูปฐมวัย 4.0

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ในแผน จัดซ้ือแฟ้มใส่เอกสาร น.ส.เจติยา อุ่นกมล 1-ต.ค.61- 38,520 38,520 100 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

ประจ าปีการศึกษา 2562 30-ก.ย.-62 ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

จัดการศึกษาของโรงเรียน

ในแผน จัดซ้ือเกียรติบัตร น.ส.เจติยา อุ่นกมล 1-ต.ค.61- 34,775 34,775 100 ฝ่ายกิจการ มีการมาเบิก อยากให้มีการต้ังงบประมาณ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

30-ก.ย.-62 นักเรียนและ เกียรติบัตรซ้ า ส าหรับเกียรติบัตรในโครงการ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

โครงการอ่ืน เน่ืองจากเกิด เน่ืองจากปัจจุบันให้เบิกฟรี เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

ของโรงเรียนมี การพิมพ์ผิด ปัญหาคือ มีการท าผิดพลาดใน skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ประกาศนียบัตร หรือเกียรติบัตร การพิมพ์เกียรติบัตรและมาขอ ก.12:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ท่ีเพียงพอ เสียหาย เบิกใหม่บ่อย ท าให้เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน

ส าหรับการใช้ อาจจะไม่พอในคร้ังหน้า ทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายใน

งานในการจัด ประเทศและต่างประเทศ

กิจกรรมหรือ

โครงการตลอด

ปีการศึกษา 

2562

ในแผน บ าเพ็ญกุศล เน่ืองในโอกาส นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 12-ต.ค.-61 27,200 27,123 100 1.นักเรียนได้เข้า ไม่มี 1.ควรมีพ้ืนท่ีในการวางอาหาร ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ นายศุภชัย สมนวล ร่วมบ าเพ็ญ แห้งมากกว่าน้ี เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช กุศลเพ่ือถวาย 2.โต๊ะน้อยเกินไป เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รัชกาลท่ี 9 เป็นพระราช 3.เส้นทางการเดินไม่ชัดเจน skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

กุศลแด่พระบาท

สมเด็จพระ

ปรมินทรมหา

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ภูมิพลอดุลยเดช 

2.นักเรียนได้

แสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

ต่อพระบาท

สมเด็จพระ

ปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช 

3.นักเรียนได้

ร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม

ส าหรับนักเรียน

ในแผน เตรียมการและแข่งขันกีฬาสาธิต นายราชัย นาเจริญ 19-พ.ย.-61- 2,556,802 2,556,802 100 1.นักเรียนและ ไม่มี 1.อยากให้มีการออกแบบชุด ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.16:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

สามัคคี คร้ังท่ี 43 31-ม.ค.-62 ผู้ปกครองเห็น วอร์มให้ดูสดใสกว่าน้ี เทาทองท า เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน กีฬาเพ่ือการออกก าลังกายและการ

คุณค่าและ แบบให้สวยงามกว่าน้ีได้เน่ือง เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life พัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ

ประโยชน์ของ จากถ่ายรูปออกมาดูมืดไปเลย skill development for future)

การกีฬา เม่ือเทียบกับสถาบันอ่ืน 

2.นักเรียนมี 2.ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีงาน

น้ าใจนักกีฬา สวัสดิการควรพักกับท่ีพักของ

3.นักเรียนมี โรงเรียนเพ่ือได้เรียนรู้ระบบการ

บุคลิกภาพและ จัดการงานในฝ่าย และช่วยเหลือ

มีความประพฤติ งานได้เท่าเทียมกัน, ควรให้ความ

ท่ีดี เข้าใจกับทีมงานใหม่เก่ียวกับการ

ออกมาท างาน "กีฬาสาธิต" 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

4.เกิดความ ให้มากกว่าน้ี 

สามัคคีในหมู่ 3.ควรมีการพิจารณาเก่ียวกับ

นักเรียน เบ้ียเล้ียงของท้ังนักกีฬาและ

อาจารย์ ผู้ควบคุมทีมในอัตราใหม่ในเม่ือ

บุคลากรและผู้ ได้เบ้ียเล้ียงในอัตราท่ีต่ ามากแล้ว

เก่ียวข้อง ก็ควรดูแลสวัสดิการให้นักกีฬา

5.นักเรียนท่ีมี

ความสามารถ

พิเศษทางการ

กีฬาได้มีโอกาส

แข่งขันในระดับ

สูงข้ึน

ในแผน ลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา นายรัฐพล กัลพล 22-พ.ย.-61 190,000 187,300 98.42 1.นักเรียนและ ไม่มี 1.จุดชมกระทงมีพ้ืนท่ีเล็ก ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

2561 น.ส.วัฒนาพร บุคลากรได้ร่วม 2.บริเวณโดยรอบนักเรียนไม่มี เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

ดวงดีวงศ์ กิจกรรมส่งเสริม ท่ีน่ัง เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การอนุรักษ์ 3.อยากมีส่วนร่วมในการท า skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ประเพณีอันดี กระทงทุกคน ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

งาม ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

2.นักเรียนได้ วัฒนธรรมนานาชาติ

ร่วมกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมทักษะ

ในการท างาน

ร่วมกัน 

3.เกิดความ

สัมพันธ์ท่ีดี

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ระหว่างสถาบัน

กับชุมชน

ในแผน ตลาดนัดสาธิตพอเพียง น.ส.คณิตา จูตะเสน 22-พ.ย.-61 1,000 500 50.00 1.ผู้บริหาร ครู 1.มีภาระงาน 1.โต๊ะมีพ้ืนท่ีไม่พอส าหรับ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

และบุคลากรมี พิเศษมากแต่ วางอุปกรณ์ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

ความพร้อมใน เน่ืองจากการ 2.เวลาในการเตรียมตัวมี เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การปฏิบัติงาน แบ่งภาระงานท่ี มากกว่าน้ี skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ท้ังด้านความรู้ ไม่สมดุลท าให้ 3.นักเรียนควรได้รับการสนับสนุน

ด้านทักษะ เกิดการว่างงาน มากกว่าน้ี

ความช านาญ และไม่สอด

2.นักเรียนส่วน คล้องกับจ านวน

ใหญ่ให้ความ บุคลากรท่ีมีอยู่

ร่วมมือในการ จริง เกิดความ

จัดกิจกรรมของ ซ้ าซ้อนในการ

โรงเรียน ท างาน 

3.กิจกรรมต่างๆ 2.ไม่สามารถ

เป็นไปตาม ควบคุมการใช้

ก าหนดการท่ี ไฟฟ้าตามท่ีได้

วางเอาไว้ท าให้ ต้ังข้อก าหนด

ไม่เสียเวลาใน เอาไว้เบ้ืองต้นได้

การด าเนิน 3.ร้านขายน้ ามี

กิจกรรมและ เพียงร้านเดียว

นักเรียนกลับ ท าให้มีนักเรียน

บ้านตรงเวลา มาซ้ือน้ าจ านวน

4.มีรายได้ตาม มากและส่งผล

เป้าหมายท่ีวาง ให้ของหมด

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

เอาไว้ อย่างรวดเร็วและ

จ าเป็นต้องเสีย

เวลาออกไปซ้ือ

ของมาเติม

หลายรอบ

ในแผน วันลอยกระทง น.ส.วัฒนาพร 22-พ.ย.-61 40,000 40,000 100 นักเรียนมีส่วน สถานท่ีในการ 1.ควรมีพัดลมระบายอากาศ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ดวงดีวงศ์ ร่วมในการท า จัดกิจกรรมร้อน 2.จัดการระบบเคร่ืองเสียงให้ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

กิจกรรมและ เคร่ืองเสียงไม่ มีคุณภาพ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ได้ท ากิจกรรม ค่อยดีเสียงมี skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ร่วมกัน ปัญหา ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

วัฒนธรรมนานาชาติ

ในแผน Satit Music Festival น.ส.คณิตา จูตะเสน 7-11-ม.ค.62 30,000 30,000 100 ให้นักเรียนได้ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

แสดงความ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

สามารถทาง เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ด้านดนตรี skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

และการเต้น ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

วัฒนธรรมนานาชาติ

ในแผน วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา นายรัฐพล กัลพล 11-ม.ค.-62 250,000 250,000 100 1.นักเรียนได้ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

พัฒนาตนเอง เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

ตามศักยภาพ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตามความถนัด skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

และความสนใจ 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

2.นักเรียน 

และศิษย์เก่า

มีความสัมพันธ์

อันดีกับโรงเรียน

ในแผน ฟุตบอล 7 คน ประเพณี น.ส.จีรสุดา 21-25 10,000 10,000 100 นักเรียนได้ ไม่มี มีเวลาจัดแข่งมากกว่าน้ี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.16:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

เปล่ียนสมัย ม.ค.-62 สร้างเสริม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน กีฬาเพ่ือการออกก าลังกายและการ

ประสบการณ์ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life พัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ

การเรียนรู้ skill development for future)

จากกีฬาฟุตบอล

ได้เป็นอย่างดี

ในแผน จิตรกรจ๋ิว น.ส.จีรสุดา 25-ม.ค.-62 10,000 10,000 100 เพ่ือให้นักเรียน ไม่มี 1.ควรจัดให้มีประชาสัมพันธ์ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

เปล่ียนสมัย ได้เกิดความคิด โครงการให้มากกว่าน้ี เพ่ือให้ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

สร้างสรรค์ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

มีทัศนคติท่ีดี มากข้ึน skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และรู้ค่าต่อ 2.ควรขยายกลุ่มเป้าหมายใน ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

ผลงานทาง การท าโครงการอาจเพ่ิม สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

ด้านศิลปะ ระดับม.ต้นด้วย “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ในแผน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน นายรัฐพล กัลพล 25-ม.ค.-62 320,700 264,349 82.5 1.นักเรียนได้ ไม่มี 1.ควรจัดให้มีกิจกรรมมากข้ึน ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงความสามารถมากข้ึน ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

ตามความสนใจ มากกว่าการจัดโชว์ management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

และส่งเสริมให้ 2.อากาศค่อนข้างร้อน ไม่มีท่ีพัก ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

นักเรียนพัฒนา 3.อยากให้ตารางการแข่งขัน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

ตนเองตาม ไม่ชนกับเวลาในการเฝ้า เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life จัดการศึกษาของโรงเรียน

ศักยภาพ กิจกรรมชุ้ม skill development for future) ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

2.เกิดความรัก 4.พิธีเปิดไม่ได้ยินเสียงเคร่ืองเสียง สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

ความสามัคคี “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ระหว่างนักเรียน ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ท่ีได้ท ากิจกรรม ก.16:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ร่วมกัน กีฬาเพ่ือการออกก าลังกายและการ

3.นักเรียนได้ พัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ

แสดงออกถึง ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

กิจกรรมท่ี คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

ส่งเสริมความ ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ในแผน เลือกต้ังประธานนักเรียน นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 1-ก.พ.-62 10,000 10,000 100 นักเรียนได้เข้า ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

ประจ าปีการศึกษา 2562 ร่วมกิจกรรม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

ส่งเสริมประชา เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ธิปไตยใน skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

โรงเรียน

ในแผน สุขสันต์วันยินดีส่งพ่ี ม.6 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 8-ก.พ.-62 40,000 40,000 100 1.นักเรียนช้ัน ไม่มี ไม่มี ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

มัธยมศึกษา ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

ปีท่ี 6 เกิดความ management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

ยินดี และความ สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

ภาคภูมิใจใน การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

การส าเร็จการ จัดการศึกษาของโรงเรียน

ศึกษา 

2.เกิดความ

สัมพันธ์ท่ีดี

ระหว่างรุ่นพ่ี

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

และรุ่นน้อง 

3.นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา

ปีท่ี 6 ปีการ

ศึกษา 2561 

มีความรู้สึก 

และทัศนคติท่ีดี

ต่อโรงเรียน

ในแผน มอบประกาศนียบัตรส าหรับ น.ส.คณิตา จูตะเสน 8-ก.พ.-62 86,540 86,540 100 ได้จัดกิจกรรม ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แสดงความ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

ประจ าปีการศึกษา 2561 ช่ืนชมและยินดี เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

ต่อนักเรียน skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 6 ท่ีจะ

ส าเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 

2561

ในแผน กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นายรัฐพล กัลพล 16-17 335,500 335,320 100 นักเรียนได้สร้าง ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ก.พ.-62 ความผูกพัน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

ระหว่างนักเรียน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครูอาจารย์และ skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

สถาบัน

ในแผน จิตอาสาพัฒนาผู้น า ประจ าปี น.ส.จีรสุดา 3-4-มี.ค.-62 40,000 40,000 100 1.โรงเรียนท่ี 1.ระยะเวลา 1.ควรจัดให้มีประชาสัมพันธ์ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

การศึกษา ๒๕61 เปล่ียนสมัย ขาดแคลนปัจจัย ในการด าเนิน โครงการให้มากกว่าน้ีเพ่ือให้ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

ต่างๆได้มีปัจจัย กิจกรรมมีหลาย นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ใช้ในการเรียน กิจกรรมซ้อนกัน มากข้ึน skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

การสอนท่ี ท าให้นักเรียน 2.ควรขยายกลุ่มเป้าหมายใน

มากข้ึน อาจต้องแบ่ง การท าโครงการอาจเพ่ิมระดับ

2.บุคคลท่ัวไป เวลาไปท า ม.ต้นด้วย

ได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมอ่ืน

การสมทบทุน

ในการบริจาค

ปัจจัยต่าง ๆ 

แก่โรงเรียนท่ี

ขาดแคลน

ในแผน Piboonbumpen Prom นายรัฐพล กัลพล 18-มี.ค.-62 246,400 246,400 100 1.นักเรียนมี ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

Night 2019 ทักษะทางสังคม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

สามารถออก เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

งานสังคมได้ skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

อย่างสมบูรณ์ 

2.เพ่ือให้อาจารย์

และนักเรียนได้

มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเพ่ือ

ความทรงจ าท่ีดี

ของนักเรียน

และอาจารย์

ในแผน ปัจฉิมนิเทศช้ัน ม.6 นายราชัย นาเจริญ 22-23 578,950 578,500 100 นักเรียนได้สร้าง ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

มี.ค.-62 ความผูกพัน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

ระหว่างนักเรียน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ครูอาจารย์และ skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

สถาบัน

ในแผน ก่อพระทรายวันไหลบางแสน นายธราพงษ์ 15-17 20,000 20,000 100 1.ส่งเสริมปลูก ระยะเวลาใน เพ่ิมระยะเวลาในโครงการเพ่ือ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

การกระโทก เม.ย.-62 ฝังให้เยาวชน การเตรียมงาน จัดเตรียมงานก่อน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

ของชาติมีส่วน น้อยไปและการ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life วัฒนธรรมนานาชาติ

ร่วมในกิจกรรม ติดต่อกับ skill development for future)

 และเห็นคุณค่า เทศบาลค่อนข้าง

ความส าคัญของ ล่าช้าเน่ืองจาก

ประเพณีท้องถ่ิน การเบิกจ่าย

และอนุรักษ์ งบประมาณ

ศิลปวัฒนธรรม

ท่ีดีไว้ 

2.ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวของ

ท้องถ่ิน 

3.ได้เป็นส่วน

หน่ึงในการเข้า

ร่วมกิจกรรม

ประกวดก่อ

พระทรายวัน

ไหลบางแสน 

ณ ชายหาด

บางแสน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 ค่ายผู้น านักเรียน นายธราพงษ์ 7-9-พ.ค.-62 194,450 194,450 100 1.คณะกรรมการ ไม่มี 1.ในการเตรียมสถานท่ีของ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

การกระโทก นักเรียนมีความ กิจกรรมควรมีความพร้อมใน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

พร้อมในการ เร่ืองของความปลอดภัย ซ่ึงถ้า เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ด าเนินกิจกรรม นักเรียนมีอาการแพ้แมลงกัดต่อย skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ต่างๆ อาจท าให้ต้องไปโรงพยาบาลได้ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

2.คณะกรรมการ 2.จะต้องมีเผ่ือระยะเวลาในการ คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

นักเรียนมีภาวะ เดินทางให้มากข้ึน เพ่ือท่ีจะเป็น ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้น าท่ีเหมาะสม ไปตามระยะเวลาของก าหนดการ ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

และสามารถ ท่ีต้ังไว้

เป็นแบบอย่าง

ท่ีดีให้กับ

นักเรียน

ท่ัวไปได้ 

3.เพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมให้ผู้น า

มีความรู้และ

การปฏิบัติจริง

เก่ียวกับการ

ปฐมพยาบาล

ทางน้ าเบ้ืองต้น

(CPR)

ในแผน ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ นายฉลอง แสนโคก 17-18 270,590 270,515 100 1.นักเรียนใหม่ ไม่มี 1.ผู้ปกครองนักเรียน ม.4 ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

พ.ค.-62 ระดับประถม เน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/หลอม ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

ศึกษา,ระดับ ละลายการใช้เทคโนโลยีท่ีไม่เกิด management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

มัธยมศึกษา ประโยชน์ของนักเรียนมากย่ิงข้ึน สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

และผู้ปกครอง 2.ส่ือยังดึงดูดไม่มากพอ การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

ได้ทราบเก่ียว 3.อากาศค่อนข้างรัอน จัดการศึกษาของโรงเรียน

กับนโยบายใน 4.เอกสารเหมาะสม แต่อยากให้

ด้านต่างๆ ของ เพ่ิมเติมปากกาให้ด้วย 

โรงเรียนตลอด 5.ห้องประชุมไม่เหมาะสม 

จนกฎระเบียบ เสียงก้อง และมองไม่เห็นตัว

ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ หนังสือท่ีจอทีวีถ้าน่ังข้างหลัง 

นักเรียน 6.รปภ.ควรช้ีจุดจอดรถยนต์ให้

2.ผู้ปกครอง ชัดเจนน่าจะมีถุงใส่อาหาร

สามารถติดต่อ ว่างด้วย 

ประสานงานกับ 7.ห้องประชุมเสียงก้องบางคร้ัง

โรงเรียนเก่ียว ฟังไม่ชัด 

ข้องกับการดูแล 8.นักเรียนหลังห้องประชุม

ช่วยเหลือและ เสียงดังมาก ฟังการบรรยายไม่

ส่งเสริมการ ชัดเจน เสียงคุยมาก 

เรียนรู้ของ 9.เวลาวิทยากรบรรยาย 

นักเรียน ฟังไม่ค่อยเข้าใจ

3.เกิดความ

สัมพันธ์ท่ีดี

ระหว่าง

โรงเรียนกับ

ผู้ปกครอง 

4.นักเรียนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม

เกิดความสามัคคี

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

และความ

 สัมพันธ์ท่ีดีจาก

การท ากิจกรรม

ร่วมกัน

ในแผน จัดท าหนังสือรุ่น ส าหรับนักเรียน นายรัฐพล กัลพล 17-พ.ค.-62 335,800 335,800 100 1.โรงเรียนมีส่ือ เน่ืองจากเป็น ไม่มี ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยม ส าหรับรวบรวม การให้นักเรียน ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

ศึกษาปีท่ี 6 ข้อมูลและ ท าข้อมูลแต่ละ management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

ประวัติของ ห้องมาเองจึง สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

นักเรียนท่ีส าเร็จ ท าให้เกิดความ การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

การศึกษา ล่าช้าในการ จัดการศึกษาของโรงเรียน

2.เกิดความ ส่งงานให้กับ

สัมพันธ์ท่ีดี โรงพิมพ์

ระหว่างนักเรียน

กับโรงเรียน

และนักเรียนกับ

นักเรียน

 3.นักเรียนและ

โรงเรียนมี

บันทึกเก่ียวกับ

ความทรงจ า

เก่ียวกับเพ่ือน

โรงเรียน ครู 

อาจารย์ และ

กิจกรรมต่างๆ 

ของนักเรียนท่ี

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

สามัคคีของผู้ แข่งขัน 

เข้าแข่งขัน 2.สภาพอากาศ

2.เพ่ิมสมรรถ ท่ีเปล่ียนแปลง

ภาพในการเล่น ไปท าให้ต้อง

กีฬาและจะท า เล่ือนการแข่งขัน

ให้ร่างกาย

แข็งแรงและ

สุขภาพดี 

3.ท าให้กระตุ้น

การเรียนรู้ทักษะ

ของผู้เข้าแข่งขัน

ในแผน Satit Street Basketball นายศักด์ิดา 25-มิ.ย.- 9,136 9,136 100 1.ผู้แข่งขันมี 1.กิจกรรมของ อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.16:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ทองโสภณ 12-ก..ค-62 มนุษยสัมพันธ์ โรงเรียนเยอะ และระยะเวลามากกว่าน้ี เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน กีฬาเพ่ือการออกก าลังกายและการ

ท่ีดีต่อกันและ ท าให้ต้องปรับ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life พัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ

ส่งเสริมความ เปล่ียนการ skill development for future)

สามัคคีของผู้ แข่งขัน 

เข้าแข่งขัน 2.สภาพอากาศ

2.เพ่ิมสมรรถ ท่ีเปล่ียนแปลง

ภาพในการเล่น ไปท าให้ต้อง

กีฬา และจะท า เล่ือนการแข่งขัน

ให้ร่างกาย

แข็งแรงและ

สุขภาพดี 

3.ท าให้กระตุ้น

การเรียนรู้ทักษะ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ของผู้เข้าแข่งขัน

ในแผน ไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 นายศักด์ิดา 27-มิ.ย.-62 103,415 103,815 100 1.นักเรียนได้ ไม่มี 1.อาจารย์บนเวทีควรมีส่วนร่วม ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ทองโสภณ แสดงออกถึง ในการไหว้ครูช่วงของพิธีการ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

ความเคารพ 2.การตกแต่งสถานท่ีอาจท าได้ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความกตัญญู มากกว่าท่ีเห็นจริงในงาน เน่ือง skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ท่ีมีต่ออาจารย์ จากสถานท่ีใหญ่และเป็นงาน ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

2.นักเรียนได้ ใหญ่ของทางโรงเรียน ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

เข้าร่วมกิจกรรม 3.ควรมีจอภาพบนเวทีเพ่ือไม่ให้ วัฒนธรรมนานาชาติ

ท่ีสืบทอดวัฒน อาจารย์ต้องกลับหลังหันใน

ธรรมอันดีงาม ล าดับเหตุการณ์ท่ีข้ึนภาพฉาย 

และส่งเสริมการ 4.อยากให้เสร็จพิธีให้ทันเวลา

กล้าแสดงออก เลิกเรียนตามปกติ (จ านวนมาก)

ในทางท่ีดีของ 5.อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน

นักเรียน การท าพาน (ข้อเสนอเดิม) 

3.นักเรียนเกิด 6.วิดีทัศน์ไม่ชัดท้ังภาพและเสียง 

ความสามัคคี 7.รับเกียรติบัตรไม่ครบทุกคน 

และได้ร่วม 8.การถูกบังคบไม่ให้เข้าห้องน้ า

กิจกรรมท่ีส่ง

เสริมการท างาน

ร่วมกัน 

4.นักเรียนได้

ร่วมแสดงความ

ยินดีกับศิษย์เก่า

ท่ีได้รับพิจารณา

เป็นศิษย์เก่า

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ดีเด่น

ในแผน แห่เทียนจ าน าพรรษา นายธราพงษ์ 12-ก.ค.-62 200,000 200,000 100 เพ่ือด าเนินการ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

การกระโทก จัดกิจกรรม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

ส่งเสริมคุณธรรม เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จริยธรรมและ skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

จิตสาธารณะ ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

ให้กับนักเรียน ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

และบุคลากร วัฒนธรรมนานาชาติ

2.เพ่ือส่งเสริม

ให้นักเรียนเกิด

การเรียนรู้มี

ความเข้าใจและ

มีการปฏิบัติตน

อย่างเหมาะสม

ในการเข้าร่วม 

ประเพณีท่ีเก่ียว

ข้องกับศาสนา 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย 

และส่ือสัมพันธ์

ชุมชน อันจะ

เป็นการเผยแพร่

ช่ือเสียงของ

โรงเรียนและ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

มหาวิทยาลัยสู่

ชุมชนเชิง

ประจักษ์ 

3.เพ่ือจัด

กิจกรรมท่ีส่ง

เสริมทักษะใน

การท างานร่วม

กันของนักเรียน 

4.เพ่ือจัด

กิจกรรมท่ีเสริม

สร้างความ

สัมพันธ์ท่ีดี

ระหว่างสถาบัน

กับชุมชน

ในแผน กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา น.ส.ณัฐวรรณ 26-ก.ค.-62 50,000 50,000 100 เป็นกิจกรรมท่ี สถานท่ีอากาศ อาจจะมีการปรับเปล่ียนสถานท่ี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม เฉลิมสุข เสริมสร้างจิต ไม่ถ่ายเท หรือหาพัดลมมาเพ่ิมเพ่ือช่วย เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

พระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมน ส านึกในพระ ให้อากาศถ่ายเท เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา คุณของพระองค์ skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ลงกรณ์ ท่านให้กับ

นักเรียน

ในแผน แข่งขันกีฬาและกรีฑาสี นายฉลอง แสนโคก 5-6-ก.ย.-62 1,000,000 999,887 99.99 1.นักเรียนได้ ไม่มี 1.ปรับปรุงเร่ือง อาหารท่ีจัดให้ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.16:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 ออกก าลังกาย นักเรียน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน กีฬาเพ่ือการออกก าลังกายและการ

จากการเล่นกีฬา 2.การควบคุมนักเรียนท้ัง เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life พัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ

ท่ีสนใจตาม วันท่ี 1 และ 2 3. ความชัดเจน skill development for future)

ความถนัด ของกฎกติกาตลอดการแข่งขัน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

2.นักเรียนได้

พัฒนาทักษะ

และความ

สามารถทางด้าน

กีฬาท่ีสนใจ 

3.เกิดความ

สามัคคีภายใน

หมู่คณะของ

นักเรียนท่ีเป็น

คณะกรรมการ

ด าเนินงานและ

นักกีฬา 

4.นักเรียนมี

ความมีระเบียบ

วินัย มีน้ าใจเป็น

นักกีฬา 

5.นักเรียนมีการ

ใช้เวลาว่างท่ีถูก

ต้องเหมาะสม

และสร้างสรรค์ 

6.นักเรียนได้

พัฒนาทักษะ

กระบวนการคิด

และการแสดง

ออกอย่าง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

สร้างสรรค์

ในแผน มุทิตาคารวะ นายธราพงษ์ 13-ก.ย.-62 82,000 77,000 93.9 1.นักเรียนได้ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

การกระโทก แสดงมุทิตาจิต เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

แด่อาจารย์ผู้ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เกษียณอายุการ skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ปฏิบัติงาน

2.นักเรียนได้

แนวทางในการ

ด าเนินชีวิตและ

ไม่ประมาทใน

การด าเนินชีวิต

 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 น.ส.ทรงศรี สารภูษิต 1-ส.ค.-61- 60,920 58,440 96.67 นักเรียนสนใจ นักเรียนท่ีเข้า อาจารย์ท่ีปรึกษาช่วยกันอบรม ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

1-มี.ค.-62 เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมโครงการ นักเรียนเร่ืองคุณธรรม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

และให้ความ มีจ านวนมาก จริยธรรมเพ่ิมเติม เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมมือในการ skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

เข้าร่วมกิจกรรม

เป็นอย่างดี

ในแผน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ น.ส.ทรงศรี สารภูษิต 16-30-พ.ย.61 20,000 17,796 85 นักเรียนเข้าร่วม เน่ืองจากระยะ เพ่ิมระยะเวลาในช่วงปฏิบัติ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

ความเป็นผู้น าและจิตสาธารณะ กิจกรรมด้วย เวลาท่ีจ ากัด เพ่ิมมากข้ึน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

ความสมัครใจ จึงท าให้นักเรียน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

จึงให้ความร่วม ได้ทดลองปฏิบัติ skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

มือกับกิจกรรม เป็นระยะ

ต่างๆเป็นอย่างดี เวลาส้ัน

ในแผน วันเด็ก น.ส.วัฒนาพร 11-ม.ค.-62 120,000 120,000 100 กิจกรรมต่างๆ สถานท่ีในการ ควรเพ่ิมจุดน้ าด่ืมให้กับนักเรียน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ดวงดีวงศ์ เหมาะสมกับ จัดกิจกรรม ในช่วงกิจกรรมบ่ายและให้ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

ช่วงวัยของ ช่วงบ่ายอากาศ นักเรียนได้เต้น สนุกสนานเป็น เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนสร้าง ร้อนท าให้ ช่วงๆบ้างเวลาท่ีการแสดงแต่ละ skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ความสนุกสนาน นักเรียน ชุดแสดงเสร็จส้ิน ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

เพลิดเพลินใน กระหายน้ าด่ืม ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

การท ากิจกรรม วัฒนธรรมนานาชาติ

และร่วมมือซ่ึง

กันและกันอย่าง

ดีระหว่าง

อาจารย์และ

นักเรียนรวมถึง

ผู้ปกครอง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน น.ส.วัฒนาพร 25-ม.ค.-62 30,000 30,000 100 เป็นกิจกรรม สถานท่ีในการ นักเรียนได้พัฒนาโรงเรียนและ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ระดับประถมศึกษา ดวงดีวงศ์ ท่ีส่งเสริมให้ จัดกิจกรรม ท ากิจกรรมจิตสาธารณะร่วมกัน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

นักเรียนมี เน่ืองจากค่าฝุ่น เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณธรรม ละอองสูงถึงไม่ skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

จริยธรรม สามารถจัด

ปลุกจิตส านึก กิจกรรมสวด

ท่ีดีให้กับ มนต์ในบริเวณ

นักเรียน ลานเอนก

ประสงค์ได้

ในแผน ทัศนศึกษาวิชาการ น.ส.วัฒนาพร 3-4-มี.ค.-62 200,000 199,160 99.5 เป็นโครงการท่ี รถบัสปรับ กิจกรรมปลูกป่า นักเรียนอยาก ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

สานสัมพันธ์ช้ัน ป.6 ดวงดีวงศ์ เช่ือมความ อากาศท่ีเช่า มีส่วนร่วมในการปลูกทุกคนไม่ใช่ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

สัมพันธ์อันดี ของโรงเรียน ตัวแทนกลุ่มอย่างเดียวใน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระหว่างอาจารย์ เสียระหว่าง การปลูก skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

และนักเรียน ทางกลับ

ได้แสดงออกถึง

ความเคารพและ

กตัญญูกตเวทิตา

ต่ออาจารย์ท่ีได้

อบรมส่ังสอน

นักเรียน

ในแผน แลกเปล่ียนเรียนรู้ภาษาและ น.ส.วัฒนาพร 10-ก.ค.-62 160,000 159,250 99.38 เป็นกิจกรรมท่ี ระยะเวลาใน 1.ควรเพ่ิมระยะเวลาในการ ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.3:สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความ

วัฒนธรรม (ไทย - ญ่ีปุ่น) ดวงดีวงศ์ สร้างการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมร่วมกัน ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative ร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบัน

ทางด้านวัฒน น้อยและ 2.ควรจัดช่วงวันท ากิจกรรมให้ management) การศึกษาช้ันน าและสถาบันท่ีเก่ียวข้อง

ธรรมและภาษา นักเรียน ห่างจากกิจกรรมอ่ืนๆของ กับการจัดการศึกษาภายในประเทศ

ผ่านการท า โรงเรียนสาธิต ทางโรงเรียน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

กิจกรรมร่วมกัน "พิบูลบ าเพ็ญ" ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

ของท้ัง 2 ไม่ได้เข้าร่วม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

โรงเรียน กิจกรรมทุกคน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life วัฒนธรรมนานาชาติ

skill development for future)

ในแผน วันแม่แห่งชาติประจ าปีการศึกษา น.ส.วัฒนาพร 9-ส.ค.-62 50,000 50,000 100 นักเรียนเข้าร่วม สถานท่ีในการ ปรับปรุงสถานท่ีในการจัด ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

2562 ดวงดีวงศ์ โครงการเกิน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม เพราะอากาศไม่ถ่ายเท เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

เป้าหมาย ไม่ถ่ายเท นักเรียนเป็นลมทุกปี เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

วัฒนธรรมนานาชาติ

ในแผน ส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน นายอุดม 21-23 291,060 291,060 100 การแลกเปล่ียน สถานท่ีจอดรถ 1.ไม่แนะน าให้นักเรียนออกมา ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

ประจ าปีการศึกษา 2562 รัตนอัมพรโสภณ ส.ค.-62 ทัศนคติระหว่าง ไม่เพียงพอ ต้อนรับ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

น.ส.วัฒนาพร ผู้ปกครองกับ 2.เอกสารสรุปสาระส าคัญให้กับ management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

ดวงดีวงศ์ อาจารย์และ ผู้ปกครองมีน้อยเกินไป ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

นายธราพงษ์ ผู้บริหาร เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

การกระโทก เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life จัดการศึกษาของโรงเรียน

skill development for future) ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

“เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 Big Cleanig Day คร้ังท่ี 1 นายพีรพัฒน์ สามัญ 13-ต.ค.-61 0 0 0 ได้รับความร่วม ไม่มี ควรจัดท าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มือจากนักเรียน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

เป็นอย่างดี เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในแผน เพ่ิมพูนเจตคติทางวิทยาศาสตร์และ ผศ.ดร.ทรงกลด 30-ต.ค.-61 7,120 4,720 57.14 1.นักเรียนมี เวลาในการจัด ให้ค าแนะน าให้กับนักเรียนซ่ึง ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

พัฒนาทักษะกระบวนการเพ่ือความ เจตคติท่ีดีใน โครงการใช้เวลา จะเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีด้าน และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

เป็นนานาชาติ การเรียนในวิชา น้อยเกินไป วิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

สาขาวิทยา ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สืบต่อไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

ศาสตร์ ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

2.นักเรียนได้

แรงบันดาลใจ

ท่ีดีในการเรียน

ในวิชาสาขา

วิทยาศาสตร์

ในแผน ศิลปะเพ่ือการเรียนรู้ นายวราพงษ์ 19-พ.ย.-61- 31,620 31,495 100 1.เพ่ือสร้าง นักเรียนไม่ค่อย เป็นการฝึกทักษะให้สัมพันธ์กับ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

เสนาภักด์ิ 23-ม.ค.-62 ทักษะทางศิลปะ อยากเข้าเรียน วิชาอ่ืนๆ ท้ังยังเป็นการวางราก เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

น.ส.ณัฐวรรณ ด้านการเขียน ฐานของนิสัยของผู้เรียนให้เป็น เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life วัฒนธรรมนานาชาติ

เฉลิมสุข แบบและออก ผู้มีความคิดสร้างสรรค์รู้จักใช้ skill development for future)

แบบของ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

นักเรียน 

2.เพ่ือให้

นักเรียนใช้เวลา

ว่างให้เป็น

ประโยชน์

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดต้ังห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนโดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย

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 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ นางอภิญญา ชัยกุล 20-พ.ย.-61- 47,000 46,200 97.87 1.เพ่ือให้ นักเรียนท่ีเรียน ถ้านักเรียนได้ฝึกฝนด้านภาษา ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

30-ม.ค.-62 นักเรียนมีความ ไปแล้วจะไม่ อังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะ ด้านการ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

รู้ในทฤษฎีของ ค่อยน าไปใช้ให้ ฟัง การพูด การอ่าน และการ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

การผลิตส่ือและ เกิดประโยชน์ เขียน เพ่ือเป็นข้ันพ้ืนฐานในการ skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

การน าเสนองาน เรียนในระดับสูงข้ึนและสามารถ

2.เพ่ือฝึกอบรม น าไปใช้ในการน าเสนอโครงการ

นักเรียนมีความ วิทยาศาสตร์อีกด้วย

สามารถในการ

น าเสนอโครง

งานวิทยาศาสตร์

เป็นภาษา

อังกฤษ 

3.เพ่ือส่งเสริม

ให้นักเรียนกล้า

แสดงออกและมี

ไหวพริบในการ

น าเสนอมีบุคลิก

ภาพท่ีม่ันใจ

ในแผน วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ดร.ปรียานุช ใจหาญ 24-27 84,600 81,600 96.43 1.เพ่ือให้ เป็นช่วงเด็กปิด เยาวชนจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

ระยะท่ี 2 ธ.ค.-61 นักเรียนได้มี เทอมเลยเข้า ความส าคัญเป็นอย่างย่ิงในการปลูกฝังความรู้และจิตส านึกท่ีดี ต่อการก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความเข้าใจและมีความรับผิด ชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคตและความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

ความรู้ความ ร่วมโครงการ (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

เข้าใจท่ีถูกต้อง ไม่เต็มจ านวน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

เก่ียวกับวิทยา ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ศาสตร์ทางทะเล 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดต้ังห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนโดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



71

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

2.เพ่ือให้

นักเรียนได้

ตระหนักถึง

ความจ าเป็นใน

การอนุรักษ์ส่ิง

แวดล้อมรวมท้ัง

การใช้ทรัพยากร

ธรรมชาติจาก

ทะเลอย่างย่ังยืน

ในแผน การบริหารจัดการการท่องเท่ียว ผศ.ดร.ทรงกลด 29-ม.ค.- 60,760 59,090 98.33 เพ่ือให้นักเรียน นักเรียนร่วม นักเรียนสามารถเพ่ิมพูนความรู้ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

อย่างย่ังยืน สารภูษิต 5-ก.พ.-62 เข้าใจหลักการ กิจกรรมได้น้อย จากการเข้าฟังบรรยายเก่ียวกับ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนินชีวิต

การบริหารจัด เน่ืองจากเวลา การจัดการการท่องเท่ียวและการ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

การการท่อง มีน้อยเกินไป น าความรู้พ้ืนฐานทางวิทยา skill development for future) นักเรียนทุกระดับช้ัน

เท่ียวอย่างย่ังยืน เพราะนักเรียน ศาสตร์เข้ามาประยุกต์เพ่ือการ

โดยน าความรู้ ใกล้จะจบ แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน

พ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์มา

ใช้ในการแก้ไข

ปัญหาของ

ชุมชนควบคู่กับ

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดต้ังห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนโดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



72

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ นายบุญส่ง เห็นงาม 30-ม.ค.- 216,340 174,970 80.56 เพ่ือให้นักเรียน สภาพอากาศ นักเรียนเข้าร่วมโครงการมี ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ระยะท่ี 3 3-ก.พ.-62 ได้รับองค์ความรู้ ไม่แน่นอนใน ความพีงพอใจในการเข้าร่วม เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

จากบุคคลใน แต่ละช่วงท่ี โครงการในระดับดี การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

หน่วยงานท่ีมี จัดโครงการ ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ความเชียวชาญ ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ด้านดาราศาสตร์

และพันธ์ุพืช

โดยตรงเพ่ือให้

นักเรียนเสริม

สร้างทักษะชีวิต

และการอยู่ร่วม

กันกับบุคคล

อ่ืน ๆ ได้

ในแผน น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ทรงกลด 2-มี.ค.-62 9,410 8,210 88.89 1.นักเรียน การเตรียมภาพ นักเรียนสามารถเพ่ิมพูนความรู้ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

สารภูษิต สามารถน าเสนอ สไลด์และล าดับ จากการศึกษาและการเข้าร่วม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

ผลงานวิจัยได้ เน้ือหาในการ โครงการ และสามารถน าข้อคิด เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

อย่างถูกต้อง พูดยังไม่เป็นไป เห็นต่างๆ ไปปรับปรุงเพ่ือการ skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

2.นักเรียนเกิด ตามข้ันตอน น าเสนอผลงานวิจัยต่อไปได้ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

แรงจูงใจท่ีดีใน ในระดับดี สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

การไปน าเสนอ “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า” 

ผลงานวิจัยและ ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

เป็นแบบอย่าง

ท่ีดีกับรุ่นน้อง

ท่ีเข้าฟัง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดต้ังห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนโดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย

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 บูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ผศ.ดร.จริยาวดี 2-มี.ค.-62 22,800 22,000 100 1.ให้นักเรียนได้ ช่วงระยะเวลา การศึกษานอกสถานท่ีจะท าให้ ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

สุริยพันธ์ ตระหนักถึงผล การจัดโครงการ นักเรียนมีความรู้เพ่ิมเติมนอก และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

กระทบจาก ไม่แน่นอนอาจ เหนือจากในห้องเรียน (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

ปัญหาการกัด มีการคาด วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

เซาะชายฝ่ังท่ี เคล่ือนได้ ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ส่งผลต่อ

ทรัพยากรธรรม

ชาติทางทะเล 

2.นักเรียนได้น า

ความรู้ทางวิทยา

ศาสตร์มาใช้ใน

การแก้ปัญหา 

3.นักเรียนได้มี

ส่วนร่วมกับ

ชุมชนในการ

เรียนรู้ปัญหา

และการแก้ไข

ปัญหาและมี

บทบาทในการ

การจัดการเพ่ือ

การอนุรักษ์

ทรัพยากร

ทางทะเล

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดต้ังห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนโดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย

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 ฝึกอบรมด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ นายพีรพัฒน์ สามัญ 7-8-มี.ค.-62 112,100 111,240 99.11 1.เพ่ือลด การท่ีมีการเก็บ การจัดกิจกรรมโครงการเสริม ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ทรัพยากร ปริมาณขยะใน ขยะในทะเล ประสบการณ์การเรียนรู้นอก เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ทะเลเพ่ือไม่ให้ แล้วแต่ก็ยังมี ห้องเรียนในลักษณะอุทยาน การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

มีผลกระทบกับ ประชาชนชอบ การศึกษา ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

แหล่งทรัพยากร ท้ิงขยะลงใน ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ทางทะเลและ ทะเลกันเลยท า

แนวปะการัง ให้ขยะไม่รู้จัก

2.เพ่ือสร้างและ หมดจากทะเล

ปลูกจิตส านึก ถ้าทุกคนไม่

แก่นักเรียนเก่ียว ร่วมมือกัน

กับส่ิงแวดล้อม

และตระหนักถึง

สภาพปัญหา

ของส่ิงแวดล้อม

ในแผน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ผศ.ดร.พอจิต 11-มี.ค.-62 24,250 23,750 95.83 เพ่ือเสริม ในการประชุม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

การจัดท าหลักสูตรและจัดการเรียน นันทนาวัฒน์ ศักยภาพของ มีเวลาน้อย ในแนวทางการจัดการเรียน และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

การสอนเพ่ือมุ่งสู่ผลลัพธ์ของ การบริหาร เกินไป การสอนแบบมุ่งสู่ผลลัพธ์ของ (Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการจัด ผู้เรียน

การเรียนการ

สอนแบบมุ่งสู่

ผลลัพธ์ของ

ผู้เรียน

ในแผน สัมมนาบุคลากรโครงการ วมว. นายพีรพัฒน์ สามัญ 14-16 213,570 193,570 90.61 1.จัดท ากระบวน การประสานงาน เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

มี.ค.-62 งานของโครง ของเจ้าหน้าท่ี ส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วย และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

การ วมว. ยังไม่ค่อยสอด งาน และมหาวิทยาลัยบูรพาให้ (Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดต้ังห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนโดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย

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

แล้วเสร็จ คล้องกันเท่าไหร่ เกิดผลก้าวหน้าไปอย่างต่อเน่ือง

2.ผู้เข้าร่วม ให้มีหลักในการบริหารจัดการ

โครงการได้แลก มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนความรู้เทคนิค

เปล่ียนความรู้ ใหม่ ทักษะ และความสามารถ

ความคิดเห็น เชิงพฤติกรรม การบริหารและ

และประสบ การจัดการท่ีทันสมัย

การณ์และเสริม

สร้างความ

สัมพันธ์ของ

บุคลากรท้ังใน

หน่วยงานและ

นอกหน่วยงาน

ในแผน ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ น.ส.ชนากานต์ 28-มี.ค.- 397,660 363,668 91.44 นักเรียนได้ เวลานักเรียน นักเรียนได้มีโอกาสท าความรู้จัก ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.3:สร้างเครือข่ายและกิจกรรมควา

วมว.คร้ังท่ี 11 จินากูล 1-เม.ย.-62 เสริมสร้างความ เข้าร่วมกิจกรรม และสานสัมพันธ์กับเพ่ือนต่าง ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative มร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการ

สัมพันธ์ท่ีดี อาจารย์ท่ีไป โรงเรียน (ใบประกาศนียบัตร management) ศึกษาช้ันน าและสถาบันท่ีเก่ียวข้องกับ

ระหว่างนักเรียน ด้วยไม่มีสถานท่ี การเข้าร่วมโครงการเจ้าภาพ การจัดการศึกษาภายในประเทศ

ในโครงการวมว. รองรับ ไม่มีให้)

และเพ่ิมพูน

ความรู้ทางวิชา

การนอกห้อง

เรียนให้กับ

นักเรียนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดต้ังห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนโดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย

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 การประชุมแลกเปล่ียนเพ่ือการ นายพีรพัฒน์ สามัญ 6-12- 79,490 54,349 68.35 โครงการ วมว. ผู้ร่วมไปเรียนรู้ เป็นกระบวนการส าคัญในการ ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.4:สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความ

พัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน เม.ย.-62 มีแนวทางการ จ านวนคนน้อย ท าความเข้าใจรูปแบบและวิธีการ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative ร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการ

โครงการ วมว. พร้อมดูงาน ร่วมมือในการ เกินไป พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ management) ศึกษาช้ันน าและสถาบันท่ีเก่ียวข้องกับ

พัฒนาห้องเรียน ทางวิทยาศาสตร์ การจัดการศึกษาในต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์

ส าหรับนักเรียน

ผู้มีความ

สามารถพิเศษ

ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ในแผน การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข 30-เม.ย.-62 21,600 16,200 76.19 เพ่ือให้นักเรียน สถานท่ีประชุม ต้องบอกห้องประชุมให้ชัดเจน ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.1:สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ วมว. และผู้ปกครอง ไม่ชัดเจน ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative และการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2562 มีความรู้ความ management) ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

เข้าใจการเข้า สมาคมศิษย์เก่าและส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

ศึกษาต่อใน การระดมทรัพยากรสนับสนุนการ 

ระดับช้ันมัธยม จัดการศึกษาของโรงเรียน

ศึกษาปีท่ี 4

ในแผน ปรับพ้ืนฐานนักเรียน น.ส.ศาณิตา ต่ายเมือง 1-15-พ.ค.62 85,060 30,600 35.29 ผู้เรียนมีความรู้ ระยะเวลาใน ให้นักเรียนได้มีการท ากิจกรรม ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีทักษะในการ การจัดโครงการ  และได้เรียนรู้การน าความรู้ไป และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

คิดวิเคราะห์ น้อยเกินไป ประยุกต์ (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

วิจารณ์มีประสบ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

การณ์ในวิชา เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

skill development for future) การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดต้ังห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนโดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย

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 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เรียนรู้ (Learning society) ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ทรงกลด 7-11-พ.ค.-62 53,330 37,930 69.81 นักเรียนท่ีเข้า คนท่ีไม่ได้รับ นักเรียนต้องมีการเตรียมตัวใน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

SCiUS Forum คร้ังท่ี 9 สารภูษิต ร่วมโครงการฯ รางวัลก็จะรู้สึก การสอบให้มากกว่าน้ี เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

มีความพึงพอใจ เสียใจ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

ในภาพรวม skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระดับดีข้ึนไป ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

“เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า” 

ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดต้ังห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนโดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย

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 เถาทอง 1-ต.ค.-61- 0 0 0 นักเรียนได้ ไม่มี ความพร้อมของสถานท่ีในการ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

นายปริญญา 30-ก.ย.-62 พัฒนาทักษะ จัดกิจกรรม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ผสมทรัพย์ ภาษาอังกฤษ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้เป็น

skill development for future) อย่างดี

ในแผน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ น.ส.จรีวรรณ 2-พ.ย.61- 5,000 3,879 60 1.นักเรียนได้ เวลาท่ีใช้ในการ ควรมีการเตรียมกิจกรรมส าหรับ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.12:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

เพ่ือการแข่งขัน ชัยอารีย์เลิศ 31-ก.ค.-62 ฝึกทักษะการใช้ ฝึกฝนทักษะ การฝึกฝนทักษะล่วงหน้าเพ่ือ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน

น.ส.สุภิญญา เถาทอง ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ จัดสรรเวลาในการฝึกฝนและ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายใน

เพ่ิมมากข้ึน ของนักเรียน คัดเลือกนักเรียน skill development for future) ประเทศและต่างประเทศ

2.นักเรียน ค่อนข้างมีน้อย

สามารถใช้ มีบางคร้ังท่ีมี

ทักษะภาษา เวลาไม่ตรงกัน

อังกฤษเข้าร่วม ระหว่างนักเรียน

การแข่งข้ันท้ัง กับอาจารย์

ในระดับภาค เพราะจะมี

และระดับ กิจกรรมอ่ืน

ประเทศ เข้ามา

ในแผน The Adventure at Khao นางสุริยาพร 20-พ.ย.-61 53,095 53,095 100 เป็นสถานท่ีท่ีดี อากาศร้อน ให้นักเรียนเตรียมหมวกและ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

Kheow Open Zoo G.1 โตวรรณสูตร เด็กๆได้เรียนรู้ มากๆ เด็ก น้ าด่ืมระหว่างเดินทางและจัด เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

น.ส.สุปราณี สีลาเขต สภาพส่ิงแวด เหน่ือยกับการ กิจกรรมสันทนาการให้มากข้ึน การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ล้อมนอกสถาน เดินดูสัตว์โซน เพ่ือลดการเดินทางและเพ่ิม ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ท่ีและได้เรียนรู้ ต่างๆ รอบ ความบันเทิง ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

เก่ียวกับสัตว์ สวนสัตว์

ต่างๆ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 Father’s day Week Ms.Jareewan 26-30 10,000 9,734 90 1.นักเรียนได้ เน่ืองจากในวัน ควรมีการประชุมเพ่ือติดตามผล ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

Chaiareeleard พ.ย.-61 แสดงถึงการ ประชุมมี การด าเนินการท ากิจกรรมและ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน

Mr.Forbes George ร าลึกถึงพระ อาจารย์ชาวต่าง แจ้งก าหนดการต่างๆเตือนอีก เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Smart มหากรุณาธิคุณ ชาติบางท่าน คร้ังเม่ือใกล้สัปดาห์ท่ีจัดกิจกรรม skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ท่ีพระบาท ไม่ได้เข้าร่วม

สมเด็จพระ ประชุมเพราะ

ปรมินทรมหา ต้องไปติดต่อ

ภูมิพลอดุลยเดช เร่ืองเอกสาร

รัชกาลท่ี 9 และต่อวีซ่าท าให้

ทรงมีต่อปวงชน การประสานงาน

ชาวไทย เก่ียวกับก าหนด

2.นักเรียนได้ใช้ การในการจัด

ทักษะภาษา โครงการมีความ

อังกฤษในการ ล่าช้าและไม่เข้า

ท ากิจกรรม ใจในก าหนด

ภาษาอังกฤษท่ี การในการจัด

แสดงออกถึง โครงการเท่าท่ี

ความรักและ ควร

ความกตัญญู

กตเวทีต่อบิดา

ของตนเอง 

3.อาจารย์ได้

ออกแบบ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

กิจกรรมต่างๆ

เพ่ือส่งเสริมให้

นักเรียนได้แสดง

ความเคารพและ

ร่วมกันน้อม

ร าลึกถึงพระบาท

สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวรัชกาล

ท่ี 9 และใช้

ทักษะภาษา

อังกฤษในการ

บอกเล่าถึงความ

รักและความ

กตัญญูท่ี

นักเรียนมีต่อ

บิดาของตนเอง

ในแผน English Day Camp at Ms.Naruemon 29-พ.ย.-61 79,990 70,982 88.61 1. นักเรียนมี ควรกระชับ เวลาในการท าฐานกิจกรรม ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

Thai Thani Art & Culture Sangiam ส่วนร่วมในการ กิจกรรมในแต่ บางกิจกรรมเวลาไม่พอท าให้ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

Village G.2 Ms.Natkristha ท ากิจกรรม ละฐานกิจกรรม ต้องเล่ือนเวลาในการท ากิจกรรม เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้เป็น

Intarakulchai มีความสนุกและ ให้มีความเหมาะ ออกไปอีก skill development for future) อย่างดี

มีความสุขท่ีได้ สมกับเวลา ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

เรียนรู้ในการท า เรียนรู้ (Learning society) ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

กิจกรรมในการ วัฒนธรรมนานาชาติ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ทัศนศึกษาคร้ังน้ี ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

2.นักเรียนมี กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ความกล้าแสดง การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ออกในด้านการ ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ตอบค าถามและ ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ร่วมฐาน

กิจกรรมอ่ืนๆ 

3.นักเรียนได้

ทราบถึงความ

เป็นมาของ

วัฒนธรรมไทย

ในอดีต

4. นักเรียนได้

เห็นถึงความ

ส าคัญของ

วัฒนธรรมภาค

ต่างๆ ใน

ประเทศไทย

ในแผน English Day Camp at น.ส.วราภรณ์ พูลสวัสด์ิ 13-ธ.ค.-61 68,400 68,190 100 สถานท่ีไป กิจกรรมมีเยอะ ไม่มี ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

Suanthai Grade5 นายศุภชัย สมนวล มีหลายกิจกรรม เพ่ือให้ทันเวลา เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

และทุกกิจกรรม ตามก าหนดการ การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

นักเรียนและ ท าให้เวลาใน ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

อาจารย์มีส่วน การท ากิจกรรม ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ร่วมในการลงมือ บางฐานบางช่วง

ปฏิบัติจริงทุกคน ใช้เวลาน้อย 

และบางฐานใช้

เวลานาน

ในแผน Valentine's Day Week น.ส.วราภรณ์ พูลสวัสด์ิ 4-14-ก.พ.-62 20,000 20,000 100 นักเรียนทุกคน ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ได้มีส่วนร่วมกับ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

กิจกรรม เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้เป็น

Valentine's skill development for future) อย่างดี

Day Week

ในแผน English Day Camp - น.ส.สุภิญญา เถาทอง 6-ก.พ.-62 51,300 51,300 100 สถานท่ีมีแหล่ง มีการเปล่ียน ไม่มี ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

at SPACE INSPIRIUM (Gistda) นายกสินธ์ เรียนรู้ท่ีหลาก แปลงสถานท่ี เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

Grade 4 ป้อมเกิดแสง หลาย เด็กๆ ให้ กระทันหันเน่ือง การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ความสนใจ จากสภาพ ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

อากาศใน ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

กรุงเทพฯ 

ไม่เอ้ืออ านวย 

สถานท่ีใหม่ 

ไม่เอ้ืออ านวยต่อ

กิจกรรมช่วง

บ่ายเท่าท่ีควร

ในแผน English Camp น.ส.อรอุมา เสือนาค 15-16-ก.พ.62 407,339 400,310 98.28 การใช้ภาษา ไม่มี เป็นท่ีช่ืนชมของผู้ปกครองท่ี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

Mr. Forbes George อังกฤษผ่าน ต้องการส่งเสริมให้มีกิจกรรม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

Smart กิจกรรมส่งเสริม ในลักษณะน้ีเพ่ิมข้ึน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้เป็น

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

การแสวงหา skill development for future) อย่างดี

ความรู้ด้วย ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

ตนเองส่งเสริม สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

ภาวะผู้น าและ “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า” 

การท างาน ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ร่วมกัน

ในแผน English day camp at นางสุริยาพร 9-ก.ค.-62 128,755 126,655 98.44 เด็ก ๆได้สวม ไม่มี ไม่มี ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

KidZania Bangkok G.1 โตวรรณสูตร บทบาทท างาน เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

อาชีพในฝันท่ีจะ การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ช่วยพัฒนาให้ ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

เด็กๆได้เรียนรู้ ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

และเสริมสร้าง

ทักษะในการใช้

ชีวิต ท้ังในเร่ือง

การตัดสินใจ 

การท างานร่วม

กับผู้อ่ืนรวมถึง

การจัดการทาง

การเงิน

ในแผน English Day Camp at Miss.Natkristha 25-ก.ค.-62 72,130 68,730 94.44 1. นักเรียนมี เน่ืองจากการ ในคร้ังต่อไปอาจจะต้องออกจาก ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

Funarium G.2 Intarakulchai ส่วนร่วมในการ จราจรท่ีกรุงเทพ โรงเรียนเร็วข้ึนประมาณ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

Mr.James Orrell ท ากิจกรรม มหานครในช่วง 30 นาที เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้เป็น

มีความสนุกและ เช้าค่อนข้างติด skill development for future) อย่างดี

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

มีความสุขท่ีได้ ขัดจึงท าให้ไป ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ในการท า ถึงสถานท่ีช้าพอ เรียนรู้ (Learning society) ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมในการ สมควรเลยท าให้ ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

ทัศนศึกษาคร้ังน้ี ต้องตัดกิจกรรม วัฒนธรรมนานาชาติ

2. นักเรียนมี ฐานบาง ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ความกล้าแสดง กิจกรรมออก กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ออกในด้านการ การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ตอบค าถามและ ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ร่วมฐาน ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

กิจกรรมอ่ืนๆ

ในแผน Mother's Day Week น.ส.อรอุมา เสือนาค 5-12-ส.ค.-62 10,000 9,788 90 การใช้ภาษา กิจกรรมภาษา เพ่ิมกิจกรรมท่ีท าให้ครอบคลุม ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

อังกฤษในการ อังกฤษยังไม่ ทักษะทางภาษาอังกฤษ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ท ากิจกรรม ครอบคลุมทักษะ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้เป็น

ความร่วมมือ การใช้ภาษา skill development for future) อย่างดี

ของทีมอาจารย์ อังกฤษ

ในการท า

กิจกรรม

ในแผน English Day Camp at Safari นายปริญญา 22-ส.ค.-62 82,060 77,320 93.9 นักเรียนให้ นักเรียนบาง ในอนาคตอาจต้องออกเดินทาง ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

World Bangkok G.3 ผสมทรัพย์ ความสนใจ ส่วนเดินทาง ตรงตามก าหนดการท่ีต้ังไว้ เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

น.ส.ส าเนา ยอดย่ิง ต่ืนเต้น 

สนุกสนาน

มาถึงโรงเรียน

ช้ากว่า

โดยไม่รอนักเรียนท่ีเดินทางมา การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ต่อกิจกรรม ช้ากว่า ไม่ตรงต่อเวลาท่ีก าหนดไว้ ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ต่างๆ ท่ีจัด ก าหนดการท่ี

นัดหมาย

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

เตรียมไว้ตลอด

ท้ังวัน

นัดหมาย

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 จุสมใจ 9-พ.ย.-61- 5,000 5,000 100 นักเรียนได้ฝึก อุปกรณ์การ ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

22-ก.พ.-62 การท าแบบ สอนไม่เอ้ือ และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

ทดสอบจริง อ านวย ล าโพง (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

และสามารถน า ไมโครโฟนพัง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

เทคนิคต่างๆไป ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ใช้ในการสอบ

GAT

ในแผน English Camp for LIP นายนภนต์ จุสมใจ 20-21- 358,760 358,760 100 เป็นโครงการท่ี ระยะเวลา เอกสารต้นฉบับทางผู้จัดท าได้ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ม.ค.-62 นักเรียนและ ค่อนข้างส้ัน ส่งฝ่ายพัสดุเรียบร้อยแล้วครับ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ผู้ปกครองให้ ใบลงทะเบียน แบบประเมิน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้เป็น

ความสนใจ ต่างๆ ทางผู้จัดท าโครงการไม่ได้ skill development for future) อย่างดี

อย่างมากเรียก ส าเนาเอกสารไว้

การตลาดฝ่ัง 

LIP ได้ดี

ในแผน วัดระดับความสามารถทางภาษา นายนภนต์ จุสมใจ 21 ม.ค.- 31,800 31,800 100 ข้อสอบมีมาตร ห้องสอบค่อน เอกสารตัวจริงส่งทางพัสดุไปครับ ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

อังกฤษ (Placement Test for LIP) 1-ก.พ.-62 ฐานเทียบเท่า ข้างมีปัญหา ทางผู้จัดท าโครงการไม่ได้ส าเนา และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

การสอบวัด สัญญาณ เอกสารไว้ (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

ระดับทางภาษา อินเตอร์เนต ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

อังกฤษแบบ หลุดบ่อย เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

สากล เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

skill development for future) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้เป็น

อย่างดี

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 LIP Go Abroad นายนภนต์ จุสมใจ 26-29- 274,000 274,000 100 นักเรียนได้ฝึก กระบวนการ เอกสารตัวจริงท้ังหมด ผู้จัดท า ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ม.ค.-62 ใช้ภาษาได้เปิด ด าเนินอนุมัติ ได้ด าเนินการส่งกับฝ่ายพัสดุไป เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

โลกทัศน์ได้เรียน โครงการค่อน เรียบร้อยแล้ว จึงท าให้ไม่ได้ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้เป็น

รู้ส่ิงใหม่จาก ข้างล่าช้าส่งผล ส าเนาเอกสารส ารองไว้ skill development for future) อย่างดี

นอกห้องเรียน กระทบต่อราคา

ฝึกความกล้า ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน 

แสดงออกและ การท าเร่ือง 

ใช้ภาษาได้อย่าง บันทึกข้อความ

 ม่ันใจ ต่างๆ มีการปรับ

แก้มากกว่า 5

คร้ัง ซ่ึงส่งผลให้

เห็นถึงความไม่มี

ประสิทธิภาพ

ของการใช้ภาษา

ทางราชการท่ี

ถูกต้องของผู้

ตรวจโครงการ

ท าให้ล่าช้าใน

การด าเนินงาน

ในแผน English Summer Camp for LIP นายนภนต์ จุสมใจ 4-8-มี.ค.-62 374,680 374,680 100 นักเรียนได้ใช้ ผู้ปกครองบาง เอกสารตัวจริงทุกฉบับผู้จัดท าได้ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ชีวิตอยู่กับ ท่านไม่อยากให้ ส่งฝ่ายพัสดุแล้ว จึงท าให้เอกสาร เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

อาจารย์ชาว บุตรหลานเข้า บางอย่างไม่ได้ส าเนาไว้ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

ต่างชาติตลอด ร่วมกิจกรรม skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

24 ช่ัวโมง ได้ใช้ เน่ืองจากว่าใช้ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ภาษาอังกฤษใน เวลานาน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ฝ่ำยโปรแกรม LIP

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



87

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

การส่ือสาร ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้เป็น

ตลอดเวลา อย่างดี

ในแผน English Trip for LIP นายนภนต์ จุสมใจ 15-ส.ค.-62 117,550 107,550 91.45 เป็นโครงการ การด าเนินงาน ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ท่ีดีนักเรียนและ ข้ันตอนของการ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ผู้ปกครองให้ ขออนุญาตและ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได้เป็น

ความสนใจเป็น เอกสารค่อนข้าง skill development for future) อย่างดี

อย่างมากจาก ล่าช้า

การท างานน า

เสนอผ่าวิดีโอ

แล้วน าลง

โซเชียลมีเดีย

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นางชลดา ศรารัชต์ 27-28 1,265,580 632,790 50.00 1.อาจารย์ผู้เข้า 1. ใช้เวลาใน ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

SAM CAMP ม.ค.-62 ร่วมโครงการมี การเดินทาง และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

ความร่วมมือกัน ค่อนข้างนาน (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

ช่วยเหลือกันใน 2. รถบัสท่ีใช้ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

ทุกกิจกรรม เดินทางมี เรียนรู้ (Learning society) ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

2. นักเรียนให้ ปัญหา ท าให้ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ความสนใจใน นักเรียนเกิด กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเข้าร่วม ความไม่ม่ันใจ การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

กิจกรรมเป็น ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

อย่างดี ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน SAM GO ABROAD น.ส.พิชญ์ตาภรณ์ 26-ก.พ.- 207,800 186,200 89.86 นักเรียนให้ ค่าใช้จ่าย/ ตรวจสอบข้อมูลและจ านวน ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

จินดาสัวสด์ิ 1-มี.ค.-62 ความสนใจมาก งบประมาณใน นักเรียนล่วงหน้า พร้อมขอ และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

แต่ละปีมีการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายแบบ (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

เปล่ียนแปลง เป็นข้ันบันไดท้ังหมด ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

บางคร้ังไม่ (เปล่ียนแปลงตามสเกลผู้เข้า เรียนรู้ (Learning society) ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

สามารถ ร่วมโครงการ) เพ่ือให้นักเรียน ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ค านวณล่วง และผู้ปกครองทราบถึงค่าใช้ กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

หน้าได้จ านวน จ่ายท่ีเป็นไปได้ท้ังหมด การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

นักเรียนท่ี ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

เปล่ียนแปลง ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ส่งผลให้ค่าใช้

จ่ายมีการ

เปล่ียนแปลง

ด้วย

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 Cubic Creative Camp น.ส.พิชญ์ตาภรณ์ 25-30 798,060 636,755 79.7 กิจกรรม ไม่มี ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

จินดาสัวสด์ิ เม.ย.-62 สนุกสนาน และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

ให้ความรู้ และ (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

มีความน่าสนใจ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

เรียนรู้ (Learning society) ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายรัฐพล กัลพล 10-11 64,475 63,931 98.44 นักเรียนให้ การเดินทาง ความจัดการเรียนรู้ประเภทน้ี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

การแพทย์เบ้ืองต้น ส.ค.-62 ความสนใจ จากท่ีพักไป ให้แก่นักเรียนและได้รับการ และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

อย่างมาก จุดศึกษาดูงาน สนับสนุนอีกคร้ังในปีถัดไป (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

และเดินทาง ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

กลับ เรียนรู้ (Learning society) ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายรัฐพล กัลพล 7-8-ก.ย.-62 60,060 59,337 98.33 นักเรียนให้ จัดในช่วงท่ีมี ควรส่งเสริมกิจกรรมน้ี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

เบ้ืองต้น ความสนใจใน กิจกรรมกีฬาสี และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

โครงการ ท าให้นักเรียน (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

เหน่ือยจาก ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

การเข้าร่วม เรียนรู้ (Learning society) ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

กิจกรรมอย่าง ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เห็นได้ชัด กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 New Foreign Staff Orientation น.ส.ณฐมน 16 ต.ค. 2561 ถึง 24 พ.ค. 25623,560 3,560 100 อาจารย์ต่างชาติ ไม่มี ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

ปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่ส าหรับ กีรติโชติกูล รับทราบข้อ และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ ปฏิบัติในฐานะ (Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

ลูกจ้างโรงเรียน

สาธิต "พิบูล

บ าเพ็ญ" 

มหาวิทยาลัย

บูรพา

ในแผน Classroom Research Training น.ส.ณฐมน 17-ต.ค.-61- 9,580 9,580 100 ใช้ในการ ไม่มี ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

for Foreign Staff กีรติโชติกูล 30-ส.ค.-62 ประเมินผลการ และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

ปฏิบัติงานและ (Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

การต่อสัญญา ก.8:ใช้ผลงานการวิจัย หรือผลงาน

จ้าง นวัตกรรมเป็นองค์ประกอบในการ

พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปีของครูและบุคลากร

ในแผน Appalachian International น.ส.ณฐมน 4-พ.ย.- 52,300 42,600 80.77 1.สร้างเครือข่าย 1.อุปสรรคทาง ครูไทยท่ีท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.4:สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความ

Student Teaching Program กีรติโชติกูล 7-ธ.ค.-61 และกิจกรรม ด้านความแตก พ่ีเล้ียง และครูไทยท่ีท าหน้าท่ี ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative ร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการ

ความร่วมมือ ต่างในเร่ืองของ เป็น TA มีส่วนส าคัญในการ management) ศึกษาช้ันน าและสถาบันท่ีเก่ียวข้องกับ

ทางด้านวิชาการ ระเบียบวินัยใน ช่วยจัดระเบียบช้ันเรียนเห็นควร การจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ร่วมกับสถาบัน ช้ันเรียนของ ให้อยู่ในช้ันเรียนร่วมด้วยทุกคาบ

ในต่างประเทศ เด็กไทย 

2.นิสิตได้สัมผัส 2.อุปสรรคทาง

วัฒนธรรมท่ี ด้านข้อจ ากัด

แตกต่าง ได้ปรับ ของภาษา

ตัวและวิธีการ อังกฤษของเด็ก

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

สอนให้เข้ากับ โปรแกรม JIP 

สภาพแวดล้อม ในส่วนของ

ในห้องเรียนของ ค าศัพท์ในบาง

ประเทศไทย วิชาท่ีไม่เคยมี

3.นิสิตท่ีมาฝึก การสอนโดยใช้

สอนมีความ ภาษาอังกฤษ

สามารถ ความ มาก่อน เช่น

ทุ่มเทและ วิชาสังคมศึกษา

สามารถจัดการ

ช้ันเรียนได้เป็น

อย่างดี

ในแผน Foreign Staff Seminar 2019: น.ส.ณฐมน 9-10-พ.ค.-62 87,935 81,169 93.1 เสริมสร้าง ไม่มี ควรมีการมอบรางวัล ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.6:สนับสนุนการจัดประชุม อบรม

Content and English กีรติโชติกูล ศักยภาพ Teacher of the year และความสามารถของครูและบุคลากร และสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจ า

Language Integrated Essential อาจารย์ชาว (Insert of excellence) ภาคเรียนและประจ ารอบปีการศึกษา

ต่างประเทศ ก.8:ใช้ผลงานการวิจัย หรือผลงาน

นวัตกรรมเป็นองค์ประกอบในการ

พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปีของครูและบุคลากร

ในแผน พัฒนาทักษะภาษาและภาวะผู้น า น.ส.ณฐมน 13-มิ.ย.- 99,820 79,230 79.8 นักเรียนได้ นักเรียนบางคน ควรมีการให้ทุนแก่นักเรียนเพ่ือ ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.4:สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความ

ส าหรับเยาวชน Appalachian กีรติโชติกูล 16-ก.ค.-62 พัฒนาทักษะ ถอนตัวเน่ือง เป็นการกระตุ้นการแข่งขันเพ่ือ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative ร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการ

State University Youth ภาษาอังกฤษ จากปัญหา เพ่ิมจ านวนเป้าหมาย management) ศึกษาช้ันน าและสถาบันท่ีเก่ียวข้องกับ

Language and Leadership และภาวะผู้น า ด้านสุขภาพ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ การจัดการศึกษาในต่างประเทศ

Academy ณ ประเทศสหรัฐ ผู้ปกครองมี และการเรียน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

อเมริกา ความพึงพอใจ ท้ังๆ ท่ีจ่ายค่า เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

มาก ลงทะเบียนแล้ว skill development for future) และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

จึงท าให้จ านวน ได้เป็นอย่างดี

เป้าหมายลดลง ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ี

สร้างความม่ันใจและความพร้อม 

“เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 บริการวิชาการ STLC นางสุริยาพร 16-ต.ค.-61- 319,000 284,782 89.03 เราเน้นการเรียน ไม่มี ศูนย์ภาษาจะเพ่ิมกิจกรรม ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

Conversation Course 2/2018 โตวรรณสูตร 21-ก.พ.-62 โดยใช้ เร่ือย ๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิด และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

native ความสนใจและสนุกในการเรียน (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

speaker เป็น มากย่ิงข้ึน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

ผู้สอนจึงท าให้ ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

นักเรียนได้ฟัง 

พูด อ่านและ

เขียนได้ส าเนียง

ท่ีชัดเจนและ

ถูกต้อง

ในแผน STLC Summer Kids 2019 นางสุริยาพร 1-30-เม.ย.62 188,500 188,403 100 หลักสูตรท่ีเข้ม ไม่มี หากิจกรรมทัศนศึกษาใหม่ ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

โตวรรณสูตร แข็งตรงตาม เพ่ือให้นักเรียนเปิดโลกทัศน์ท่ี และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

แผนและ กว้างไกลข้ึน และได้เรียนรู้ใน (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

กิจกรรมท่ีตอบ แบบของตัวเองมากย่ิงข้ึน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

สนองความต้อง ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

การของนักเรียน

ในแผน บริการวิชาการ STLC นางสุริยาพร 4-มิ.ย.- 390,500 390,494 100 ศูนย์พัฒนา ไม่มี ศูนย์ภาษาจะเพ่ิมกิจกรรม ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

Conversation Course 1/2019 โตวรรณสูตร 24-ก.ย.-62 ภาษาต่าง เร่ือยๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

ประเทศเน้น สนใจและสนุกในการเรียน (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

การเรียนโดยใช้ มากย่ิงข้ึน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

native ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

speaker เป็น

ผู้สอนจึงท าให้

นักเรียนได้ฟัง 

พูด อ่านและ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ฝ่ำยศูนย์พัฒนำภำษำต่ำงประเทศ

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

เขียนได้ส าเนียง

ท่ีชัดเจนและ

ถูกต้อง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ฝ่ำยศูนย์พัฒนำภำษำต่ำงประเทศ

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 ทุนส่งเสริมและพัฒนาผลงานทาง นายศุภชัย สมนวล 1-ต.ค.-61- 100,000 0 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.7:สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้

วิชาการ (ช่วงท่ี 1 ต.ค.-61-มี.ค.-62) 31-มี.ค.-62 และความสามารถของครูและบุคลากร ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงาน

(Insert of excellence) การวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมท่ีสามารถ

ใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้

และคุณภาพของนักเรียน

ในแผน พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นายศุภชัย สมนวล 1-ต.ค.-61- 95,000 0 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.7:สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้

(ช่วงท่ี 1 ต.ค.-61-มี.ค.-62) 31-มี.ค.-62 และความสามารถของครูและบุคลากร ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงาน

(Insert of excellence) การวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมท่ีสามารถ

ใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้

และคุณภาพของนักเรียน

ในแผน พัฒนาผลงานวิจัยในช้ันเรียน นายศุภชัย สมนวล 1-ต.ค.-61- 20,000 0 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.7:สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้

(ช่วงท่ี 1 ต.ค.-61-มี.ค.-62) 31-มี.ค.-62 และความสามารถของครูและบุคลากร ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงาน

(Insert of excellence) การวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมท่ีสามารถ

ใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้

และคุณภาพของนักเรียน

ในแผน ทุนอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนา นายศุภชัย สมนวล 1-ต.ค.-61- 850,000 67,200 7.88 ช่วนส่งเสริม ไม่มี ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.7:สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้

ผลงานวิจัยทางการศึกษา 31-มี.ค.-62 สนับสนุน และความสามารถของครูและบุคลากร ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงาน

(ช่วงท่ี 1 ต.ค.-61-มี.ค.-62) กระบวนการ (Insert of excellence) การวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมท่ีสามารถ

ทางวิจัยแก่ ใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้

อาจารย์ และคุณภาพของนักเรียน

ในแผน ทุนอุดหนุนการน าเสนอผลงานวิจัย นายศุภชัย สมนวล 1-ต.ค.-61- 220,000 0 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.7:สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้

(ช่วงท่ี 1 ต.ค.-61-มี.ค.-62) 31-มี.ค.-62 และความสามารถของครูและบุคลากร ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงาน

(Insert of excellence) การวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมท่ีสามารถ

ใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้

และคุณภาพของนักเรียน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ฝ่ำยวิจัย นวัตกรรมและต ำรำ

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 พัฒนาผลงานวิจัยในช้ันเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1-เม.ย.- 100,000 0 0 บุคลากร บุคลากรส่วน ควรมีการรวมกลุ่มเพ่ือจัดอบรม ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.7:สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้

(ช่วงท่ี 2 ต้ังแต่ 1-เม.ย.-30-ก.ย.-62) นฤทธ์ิ วัฒนภู 30-ก.ย.-62 สามารถใช้ ใหญ่ยังไม่ กระบวนการและหลักการเขียน และความสามารถของครูและบุคลากร ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงาน

ผลงานวิจัยใน สามารถรายงาน รายงานการวิจัยในช้ันเรียน (Insert of excellence) การวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมท่ีสามารถ

ช้ันเรียนเพ่ือ ผลการวิจัยใน ใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้

ประกอบการ ช้ันเรียนได้ และคุณภาพของนักเรียน

พิจารณาเล่ือน เน่ืองจากไม่มี

ข้ันเงินเดือน เวลาเพียงพอต่อ

เป็นการสร้าง การเขียน

แรงจูงใจใน รายงานบางคน

การสร้างงาน ยังขาดความรู้

วิจัยในช้ันเรียน ความเข้าใจใน

ของบุคลากร การท าวิจัย

ในช้ันเรียน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ฝ่ำยวิจัย นวัตกรรมและต ำรำ

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 เสริมทักษะการคิดภาษาไทย นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 7-พ.ย.-61- 2,000 2,000 100 วิชา Gat เช่ือม สถานท่ีและ ควรมีโครงการน้ีเพ่ือประโยชน์ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

30-ม.ค.-62 โยงจ าเป็นกับ เคร่ืองเสียงไม่ ของนักเรียน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

นักเรียนมัธยม ค่อยดังและ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ศึกษาปีท่ี 6 ติดขัด skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

เป็นอย่างมาก

เน่ืองจากต้อง

ใช้คะแนนใน

การย่ืนเข้า

มหาวิทยาลัยใน

อนาคต

ในแผน ทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 29-พ.ย.-61 141,700 141,700 100 เป็นการส่งเสริม อากาศร้อน ควรมีร่มให้นักเรียน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

และจริยธรรม ส าหรับนักเรียน การเรียนรู้ และ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ส่งเสริมด้าน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ศิลปวัฒนธรรม skill development for future) ได้เป็นอย่างดี

ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน วันสุนทรภู่ น.ส.พิมพ์สุพร 1-30-มิ.ย.62 15,000 15,000 100 อาจารย์ในกลุ่ม ในเดือน ทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรม ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

สุนทรินทร์ สาระการเรียนรู้ มิถุนายนมี ไหว้ครูโดยให้มีระยะเวลาไกล เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

ผศ.ดร.ระพิน ชูช่ืน ภาษาไทยมี กิจกรรมของ จากการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

ความรู้ ความ โรงเรียนจัดใน และการจัดนักเรียนเข้าร่วม skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เช่ียวชาญด้าน ระยะเวลาใกล้ กิจกรรมควรให้มีระเบียบมากข้ึน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

การจัดกิจกรรม กันกับโครงการ ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ให้แก่นักเรียน วันสุนทรภู่ท าให้ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

อาจารย์บาง และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ท่านมีภาระงาน ได้เป็นอย่างดี

ซ้ าซ้อนและ

นักเรียนท า

กิจกรรมซ้ าซ้อน

ในแผน วันภาษาไทยแห่งชาติ น.ส.จีรสุดา 26-ก.ค.- 13,000 13,000 100 1.เป็นโครงการ 1.ระยะเวลาใน โรงเรียนควรจัดแบ่งเวลาในการ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

เปล่ียนสมัย 30-ก.ย.-62 ท่ีมีการจัด การด าเนิน จัดกิจกรรมไม่ให้ทับซ้อนกัน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

นางอรวรรณ รักนาย กิจกรรมให้ กิจกรรมบาง เพ่ือให้นักเรียนได้มีเวลาเข้า เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

เหมาะสมกับ กิจกรรมมีเวลา ร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มท่ี skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นักเรียนในแต่ จ ากัด เช่น ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ละระดับช้ัน กิจกรรมบาง มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

ท้ังระดับประถม กิจกรรมต้องท า และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ศึกษา และ ในช่วงวันศุกร์ ได้เป็นอย่างดี

มัธยมศึกษา คาบชุมนุม ซ่ึงมี

2.นักเรียนท่ี นักเรียนบาง

สนใจสามารถ ส่วนจะต้องไป

เข้าร่วมกิจกรรม เรียนนักศึกษา

ได้ทุกคน วิชาทหารจึงท า

ให้ไม่ได้เข้าร่วม

กิจกรรม 

2.ในภาคเรียนท่ี 

1 มีกิจกรรม

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



100

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ต่าง ๆ เป็น

จ านวนมาก 

จึงท าให้

นักเรียนมีเวลา

ในการเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ 

น้อยลง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 คัดเลือกและเตรียมความพร้อม น.ส.รุ่งอรุณ บุญพยุง 1-ต.ค.-61- 3,000 3,000 100 ในระดับ นักเรียนส่วน ในบางประเภทการแข่งขัน ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน 30-ก.ย.-62 ประถมศึกษา ใหญ่ยังขาด ต้องพัฒนาและฝึกซ้อมให้ เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ระดับประถมศึกษา สู่การแข่งขัน มีนักเรียนท่ีมี ความสนใจใน มากข้ึน การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ความสามารถ การมาสมัคร ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ทางด้านคณิต คัดเลือก ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ศาสตร์

หลายคน

ในแผน ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน นายรัฐพล กัลพล 3-4-พ.ย.-61 49,470 49,470 100 โครงการต่อ สถานท่ีในการ ควรให้การคิดเร่ืองสถานท่ีเป็น ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เน่ืองท่ีได้รับ จัดโครงการ ไปด้วยความสมเหตุสมผล และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

ความร่วมมือ (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

จากนักเรียน ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

เป็นอย่างดี เรียนรู้ (Learning society) ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน บริการวิชาการแก่สังคม ดร.พาวา พงษ์พันธ์ุ 3-4-ส.ค.62 53,200 53,200 100 นักเรียนให้ การเดินเอกสาร จัดโครงการนอกสถานท่ี ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ก.2:บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่

ค่ายคณิตศาสตร์ "บูรณาการ STEM ความสนใจเป็น ภายนอก เพ่ือเพ่ิมแหล่งการเรียนรู้ ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของ

กับแหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน" อย่างมาก ระหว่างหน่วย management) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

งานต้องใช้เวลา

นาน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ น.ส.จุรีย์ นวเมธาพงศ์ 16-ส.ค.-61 340 340 100 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.12:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ระดับประถมศึกษางานสัปดาห์ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายใน

คร้ังท่ี 35 skill development for future) ประเทศและต่างประเทศ

ในแผน แข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ น.ส.จุรีย์ นวเมธาพงศ์ 18-ส.ค.-61 740 740 100 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.12:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

คร้ังท่ี 14 น.ส.ศาณิตา ต่ายเมือง เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน

เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายใน

skill development for future) ประเทศและต่างประเทศ

ในแผน ทัศนศึกษาด้านวิชาการ น.ส.ศาณิตา ต่ายเมือง 16- .ย.-61 91,320 87,805 95.6 การประชา สถานท่ีทัศน จัดกิจกรรมให้ได้ความรู้ท่ี ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สัมพันธ์ ศึกษาให้ความรู้ หลากหลาย เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

โครงการทัศน ด้านเดียว การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ศึกษาด้านวิชา ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

การ ช้ันมัธยม ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ศึกษาปีท่ี 2

ในแผน ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ นายคงศักด์ิ วัฒนะโชติ 24-พ.ย.-61 21,720 21,720 100 นักเรียนให้ เวลาในการจัด เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรม ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

การอนุรักษ์ ความสนใจเข้า กิจกรรมค่อน เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ร่วมกิจกรรม ข้างน้อย การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ดีมาก ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน พฤกษาดาราศาสตร์ นางมันทนา 5-6-ม.ค.-62 52,500 52,120 100 นักเรียนได้ ระยะเวลาท่ีใช้ ไม่มี ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เมฆิยานนท์ รับประสบการณ์ ในการเดินทาง เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ตรงจากแหล่ง การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

การเรียนรู้จริง ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

นักเรียนได้ใช้ ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

อุปกรณ์/

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

เคร่ืองมืออย่าง

ท่ัวถึง

ในแผน บริการวิชาการแก่สังคม นายคงศักด์ิ วัฒนะโชติ 15-16-มิ.ย.62 41,830 41,830 100 เป็นโครงการ ข้อจ ากัดของ จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนท่ีอยู่ ย.1:การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ก.2:บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่

ค่ายทักษะกระบวนการทาง นางสาวส าเนา ยอดย่ิง บริการวิชาการ นักเรียนท่ีเข้า ในระดับช้ันใกล้เคียงกัน ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participative โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของ

วิทยาศาสตร์ แก่สังคมท่ีจัดให้ ร่วมโครงการ management) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กับโรงเรียนใน

แถบภาคตะวัน

ออกอย่าง

ต่อเน่ือง

ในแผน โครงการค่ายทักษะกระบวนการ น.ส.จุรีย์ นวเมธาพงศ์ 6-7-ก.ค.-62 46,200 46,200 100 นักเรียนช้ัน 1.ไม่สามารถ ฝ่ายบริการควรรับจัดอาหาร ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

ทางวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา เบิกจ่ายค่า และอาหารว่างให้กับนักเรียน และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

ปีท่ี 5 ให้ความ อาหารและ และกรรมการโครงการ (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

สนใจในการ อาหารว่างของ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

สมัครเข้าร่วม คณะกรรมการ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

โครงการมาก บางคนได้ เน่ือง เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

กว่าเป้าหมาย จากมีช่ือซ้ ากับ skill development for future) การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

ท่ีต้ังไว้ โครงการอ่ืน ๆ การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

ในช่วงเวลา การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เดียวกัน 

2.ฝ่ายบริการ

ปฏิเสธการจัด

อาหารและ

อาหารว่างท าให้

ต้องติดต่ออาหาร

และอาหารว่าง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

จากภายนอก 

ท าให้เพ่ิมภาระ

ในการท างาน

ให้กับคณะ

กรรมการ

ในแผน Biodiversity camp น.ส.ส าเนา ยอดย่ิง 24-ส.ค.-62 30,000 30,000 100 เป็นโครงการ สามารถรับ ไม่มี ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

ท่ีเน้นให้ นักเรียนท่ีเข้า และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

นักเรียนได้ฝึก ร่วมกิจกรรม (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

ปฏิบัติจริง ได้ในปริมาณ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

ท่ีจ ากัด ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 23-27 130,000 130,000 100 เป็นโครงการ ไม่มีการส ารวจ อยากให้โครงการประเภทน้ีทาง ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

การกระโทก พ.ย.-61 ท่ีสามารถตอบ เส้นทางและ โรงเรียนจัดงบประมาณในการ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนินชีวิต

โจทย์ในส่วน สถานท่ีมาก่อน ส ารวจเส้นทางและสถานท่ีก่อน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ของความสอด จึงท าให้ในบาง จัดโครงการเพ่ือสามารถด าเนิน skill development for future) นักเรียนทุกระดับช้ัน

คล้องกับมาตร คร้ังอาจท าให้ โครงการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ฐานการศึกษา เวลาในการเดิน เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ข้ันพ้ืนฐานและ ทางล่าช้าสถาน การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

แผนยุทธศาสตร์ ท่ีไม่เอ้ืออ านวย ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ของโรงเรียน ในการศึกษา ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

และเป็นโครง และพักแรม 

การท่ีสามารถ และมีปัญหา

น านักเรียนไป ในเร่ืองการ

เรียนรู้นอกห้อง ติดต่อกับสถานท่ี

เรียนฝึกการ

ด าเนินชีวิตร่วม

กับผู้อ่ืน ชุมชน 

ท้องถ่ินและมี

นักเรียนสนใจ

เข้าร่วมโครงการ

มาโดยตลอด

ในแผน กิจกรรมน านักเรียนเข้าร่วมการ น.ส.วรธมน 24-พ.ย.-61 2,450 2,450 100 นักเรียนได้รับ นักเรียนมีเวลา ปรับเปล่ียนและเพ่ิมเวลาใน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.12:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

แข่งขันทางวิชาการ ประวัติศาสตร์ ภาวิณีวณิช ประสบการณ์ ในการเตรียม การเตรียมตัวมากข้ึน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เพชรยอดมงกุฎ นายอภิชาติ คามีศักด์ิ ในการสอบ ตัวน้อย เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการท้ัง

แข่งขันอย่าง skill development for future) ภายในประเทศและต่างประเทศ

เต็มท่ี

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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" สู่ความเป็นเลิศ นายสุทัศน์ 21-24 3,000 2,820 66.67 1.เป็นการจัด 1.ตัวอักษร 1.ในการจัดคร้ังหน้าต้องมีการ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

ทางสังคม ปี 2562 ค าเอ่ียมเอก ม.ค.-62 โครงการส่งเสริม ไม่สามารถ ประชุมเพ่ือคัดเลือกข้อค าถาม เรียนรู้ (Learning society) กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ท่ีน า ปรับขนาด และตรวจสอบค าตอบให้รัดกุม การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

เทคโนโลยีเข้า ให้ใหญ่กว่าเดิม ข้ึนเพ่ือไม่ให้มีการผิดพลาด ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

มาใช้ เพ่ือรองรับผู้เข้า 2.ควรหาจอแสดงผลเพ่ิมเพ่ือลด ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

2.รองรับความ โครงการท่ีมี ช่องว่างการปรับขนาดอักษรของ

หลากหลายใน จ านวนมากได้ ระบบท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ให้ผู้

ระดับช้ันเรียน 2.มีผู้เข้าร่วม เข้าโครงการเห็นข้อค าถามได้

ของผู้เข้า โครงการมาก ชัดเจน

โครงการ จึงท าให้ระบบ

3.เป็นรูปแบบ เกิดการค้างและ

การตอบค าถาม ดีเลย์บ้างใน

ท่ีผู้ตอบได้รู้ผล บางช่วง 

และสะท้อน 3.จอแสดงผล

กลับทันที ของสถานท่ีมี

4.ลดปริมาณ ข้อจ ากัดเร่ือง

การใช้กระดาษ การจัดวางท าให้

แทนการออก มีผลต่อการจัด

ข้อสอบแบบเก่า ท่ีน่ังผู้เข้าร่วม

5.ประหยัดเวลา แข่งขันในการ

เพราะระบบ อ่านค าถามได้

ตรวจค าตอบ ไม่ชัดเจน 

และค านวณ 4.มีความผิด

คะแนนให้ทันที พลาดในเร่ือง

ของการบันทึก

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

ค าตอบท าให้

ข้อมูลผิดพลาด

อยู่ 1-2 ข้อ

ในแผน งามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต น.ส.อธิพร มากพูน 1-ก.ค.- 2,000 1,195 50 นักเรียนมีส่วน เวลาในการ ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ระดับมัธยมศึกษา 30-ส.ค.-62 ร่วมท้ังโรงเรียน คัดเลือกตัวแทน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนินชีวิต

กระช้ันชิด เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

skill development for future) นักเรียนทุกระดับช้ัน

ในแผน งามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต น.ส.อรัญญา 1-ก.ค.- 2,000 2,000 100 เป็นโครงการ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ระดับประถมศึกษา เซียวประเสริฐ 30-ส.ค.-62 ท่ีส่งเสริมศิลป เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนินชีวิต

วัฒนธรรม เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

skill development for future) นักเรียนทุกระดับช้ัน

ในแผน หล่อเทียนจ าน าพรรษา น.ส.ศุภรัศม์ิ 3-ก.ค.-62 5,000 4,195 80 1.ผู้เรียนสามารถ ระยะเวลาใน ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัด ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

วิภักดีรัตนมณี เข้าร่วมกิจกรรม การจัดโครงการ โครงการจาก 1 วัน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนินชีวิต

ได้ทุกคนและทุก น้อยเกินไป อาจเพ่ิมเป็น 2 วัน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ช่วงวัย skill development for future) นักเรียนทุกระดับช้ัน

2.ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์

ตรงในการเข้า

ร่วมโครงการ 

3.อาจารย์และ

เจ้าหน้าท่ีให้

ความสนใจใน

การเข้าร่วม

โครงการ 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

4.ผู้เรียนได้เห็น

ความส าคัญของ

วันส าคัญทาง

ศาสนา

ในแผน ทัศนศึกษาด้านวิชาการ นายกฤษฎา 5-7-ก.ค.-62 200,000 191,080 95.5 1.นักเรียนมี ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

สุวรรณพิทักษ์ ความพร้อมเข้า เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนินชีวิต

ผศ.อิทธิเดช น้อยไม้ สู่โรงเรียนสาธิต เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

“พิบูลบ าเพ็ญ” skill development for future) นักเรียนทุกระดับช้ัน

ท้ังทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ 

สังคม และสติ

ปัญญา 

2.นักเรียนมี

ความรู้ ความ

เข้าใจในหลัก

ธรรมค าสอน

ทางพระพุทธ

ศาสนาอย่าง

ถูกต้อง 

3.เกิดความ

ตระหนักถึง

คุณค่าและความ

ส าคัญของพระ

พุทธศาสนา

ศรัทธา และน้อม

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



109

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

น าเอาหลักธรรม

ค าสอนทางพระ

พุทธศาสนามา

ปฏิบัติ และ

ประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน

ได้อย่าง

เหมาะสม 

4.นักเรียนเกิด

เจตคติท่ีดีต่อการ

เรียนรู้ในสาระ

การเรียนรู้

ศาสนาศีลธรรม

และจริยธรรม

ในแผน น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทาง นายอภิชาติ คามีศักด์ิ 24-ส.ค.-62 420 420 100 นักเรียนท่ีเข้า นักเรียนมีเวลา อาจมีการปรับตารางในการ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.12:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

วิชาการ เศรษฐศาสตร์เพชรยอด น.ส.วรธมน ร่วมกิจกรรมการ เตรียมตัวเพ่ือ เตรียมความพร้อมในช่วงเวลาอ่ืน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน

มงกุฎ คร้ังท่ี 11 ภาวิณีวณิช แข่งขันทางวิชา เข้าร่วมแข่งขัน และน านักเรียนกลุ่มน้ีมาพัฒนา เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายใน

การเศรษฐ น้อย เพราะเวลา ในการเป็นตัวแทนการแข่งขัน skill development for future) ประเทศและต่างประเทศ

ศาสตร์เพชรยอด ในการเตรียมตัว ในคร้ังต่อไป

มงกุฎ ได้ประสบ ชนกับกิจกรรม

การณ์ในการ อ่ืน ๆ ท่ีท้ัง

แข่งขันและ นักเรียนและ

สามารถน า อาจารย์ต้องไป

ความรู้และ ด าเนินการใน

ประสบการณ์ใน เวลาเดียวกัน 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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

คร้ังน้ีไปพัฒนา และตัวแทน

ตนเองในการ นักเรียนจะอยู่

เตรียมตัวเพ่ือ ในระดับช้ัน 

เป็นตัวแทน ป.4 และ ป.5 

โรงเรียนของ ซ่ึงอาจจะยังสู้

การแข่งขันใน กับเด็ก ป.6 

คร้ังต่อ ๆ ไป ได้ไม่เต็มท่ี

ในแผน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ น.ส.วรธมน 30-ส.ค.-62 5,700 5,690 100 นักเรียนได้เข้า นักเรียนบางคน อยากให้มีการจัดสรร รถรับส่ง ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาวิณีวณิช ร่วมพิธีกรรม ยังขาดทักษะใน นักเรียนให้สามารถไปกลับได้ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนินชีวิต

ทางศาสนา การน าหลัก เพียงรอบเดียว ไม่ต้องวน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

อย่างถูกต้อง ค าสอนทาง หลายรอบ skill development for future) นักเรียนทุกระดับช้ัน

และได้รับ ศาสนาไปใช้ใน

ประสบการณ์ ชีวิตประจ าวัน

เก่ียวกับพิธีกรรม

ในศาสนาท่ีตน

นับถือ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



111

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน วิจิตรแพรพรรณสร้างสรรค์งานศิลป์ น.ส.ธีรนันท์ ชูเชิด 26-27-ม.ค.62 117,400 57,158 48.72 กระบวนการใน 1.เวลาในการ 1.จัดวันอบรมเชิงปฏิบัติการ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.14:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

การถ่ายทอด อบรมเชิงปฏิบัติ เพ่ิมมากข้ึน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

กรรมวิธีในการ การของโครงการ 2.ของบประมาณในการจัด เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ

สร้างสรรค์ผ้า น้อยเกินไป โครงการเพ่ิมข้ึน skill development for future) ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

บาติกของ 2.วัสดุอุปกรณ์ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและ

วิทยากรมีความ มีไม่เพียงพอกับ เรียนรู้ (Learning society) วัฒนธรรมนานาชาติ

ชัดเจนท าให้ผู้ ผู้เข้าร่วม ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

เข้าร่วมโครงการ โครงการ กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

บรรลุตามวัตถุ การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

ประสงค์ ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ในแผน ทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม น.ส.ธีรนันท์ ชูเชิด 6-ก.ค.-62 172,050 170,130 98.84 เป็นแหล่งเรียนรู้ ระยะทางไกล ในคร้ังต่อไป ควรหาสถานท่ี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

และจริยธรรมระดับช้ันมัธยม นอกสถานท่ี ให้ใกล้ เพ่ือเดินทางโดยใช้เวลา เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

ศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือให้เด็กศึกษา ไม่มากนัก และให้เวลาในการ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

ประวัติความ ท ากิจกรรมมากๆ skill development for future) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เป็นมาของ ก.14:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

วัฒนธรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ท้องถ่ินวัฒน สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ธรรมของชาติท่ี ก.17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

หาดูได้ยากใน คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนินชีวิต

ปัจจุบัน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักเรียนทุกระดับช้ัน

ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะ

และวัฒนธรรมนานาชาติ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 จัดแข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบ าเพ็ญ นายกิตติวุฒิ 20-21 45,520 44,391 97.78 นักกีฬาผู้ฝึก สถานท่ียังไม่ 1.ท่ีน่ังในการแข่งขันไม่เพียงพอ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.16:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา

อินวิเตช่ัน คร้ังท่ี 2 อังคะนาวิน ต.ค.-61 สอนและผู้ เพียงพอกับ กับจ านวนผู้ชม เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน เพ่ือการออกก าลังกายและการพัฒนาสู่

ปกครองให้ จ านวนนักกีฬา 2.สถานท่ีจัดแข่งขันควรเป็น เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life การกีฬาอาชีพ

ความสนใจเข้า และคนดู อาคารปิดเพ่ือป้องกันเร่ืองฝน skill development for future)

ร่วมการแข่งขัน ท าให้ไม่สะดวกในการชมการ

จ านวนมาก แข่งขัน 

3.ควรปรับปรุงสนามจัดการ

แข่งขันเพราะเป็นพ้ืนปูน

ค่อนข้างล่ืนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ 

4.จุดติดต้ังสกอร์บอร์ดเป็นจุดท่ี

มองเห็นไม่ชัดท่ัวสนาม ควรเพ่ิม

หรือติดให้ชัดเจนกว่าเดิม

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

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 ทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ น.ส.นฤมล ป่ินวิศุทธ์ิ 24-พ.ย.-61 79,670 77,010 97.47 1.แหล่งทัศน ในการทัศน ในการจัดก าหนดการกิจกรรม ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นายกิตติภัฎ ศึกษาเป็น ศึกษาในเขต ควรเผ่ือเวลาส าหรับจราจรท่ี เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนด

วงค์กระโซ่ แหล่งเรียนรู้ เกาะเมืองมี อาจติดขัดในเกาะเมืองไว้ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life มาตรฐานการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัย

ระดับประเทศ ถนนส าหรับ เพ่ือท่ีเกิดกิจกรรมท่ีสอดคล้อง skill development for future) และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ท่ีมีความพร้อม สัญจรคับแคบ กับเวลาและเกิดประโยชน์ ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ ก17:ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ท้ังด้านความรู้ และมักเกิด สูงสุดแก่นักเรียน เรียนรู้ (Learning society) คุณธรรมจริยธรรมและการด าเนินชีวิต

วิชาการ จราจรติดขัดใน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สถานท่ี และ ช่วงวันหยุดท า ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

วิทยากรคอย ให้การด าเนิน ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

อ านวยความ กิจกรรมล่าช้า กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

สะดวกเป็น ไม่เป็นไปตาม การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

อย่างดีย่ิง ก าหนดการท่ี ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน

2.นักเรียนให้ วางไว้ ลักษณะ “อุทยานการศึกษา”

ความสนใจใน

แหล่งเรียนรู้

เป็นอย่างดี 

เพราะสถานท่ี 

บุคคล กิจกรรม

มีความน่า

ต่ืนตา

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ

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 ทัศนาศึกษาด้านภาษา ศาสนา น.ส.จิรนุช 18-ก.ค.-62 220,550 220,550 100 การเดินทางใน การจัดนักเรียน รสชาติ ของอาหารบุฟเฟ่ต์ ย.2:ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ก.9:ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

และวัฒนธรรม นักเรียนช้ันมัธยม ขาวเมืองน้อย การไปทัศน ออกเป็นกลุ่ม น้ันยังไม่ถูกปากนักเรียนมาก และความสามารถของครูและบุคลากร ผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้

ศึกษาปีท่ี 4 ศึกษาไม่ไกล เพ่ือเข้าตาม กิจกรรมมีมากเกินไปจนท าให้ (Insert of excellence) และพัฒนานักเรียนท่ีเป็นเลิศทางด้าน

เพียง 1 ชม. ฐานกิจกรรม นักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา

อาจารย์ท่ี อาจจะมีมาก เข้าร่วมครบทุกกิจกรรม แต่โดย เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน ต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ปรึกษาช่วยจัด เกินไปท าให้ดู รวมแล้ว ก็ ได้ร่วมกิจกรรมเกิน เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

กิจกรรมทุกท่าน ขนาดของกลุ่ม ก าหนดไว้ skill development for future) การศึกษาภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน

นักเรียนให้ มีถึง 60 คน ย.4:ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการ การศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับ

ความร่วมมือ เรียนรู้ (Learning society) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

มาเข้าร่วม ก.13:ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

กิจกรรม 100% มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

สถานท่ีมีความ และภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

เหมาะสม ได้เป็นอย่างดี

สามารถรับ ก.22:ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัด

นักเรียนใน กิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์

ปริมาณมากได้ การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัด

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

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 กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี นายมุรธา 25 พ.ย. 2561 ถึง 25 พ.ย. 25610 0 0 ทุกคนให้ความ ไม่มี ไม่มี ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.18:ส่งเสริมการใช้ศิลปะและ

นามพลกรัง ร่วมมือ เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ วัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้

นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ

life skill development for future)

ในแผน ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี น.ส.เพ็ญพรรณ 4-5ม.ค.-62 168,456 168,456 100 ได้ท ากิจกรรม ไม่สามารถจัด ควรจัดกิจกรรมให้ครบ ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.15:ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ม.1-3 อภิรติวานนท์ ตรงตามหลัก กิจกรรมได้ครบ หลักสูตรท่ีก าหนด เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ ท่ีสร้างความม่ันใจและความพร้อม 

สูตรลูกเสือ ตามหลักสูตร นักเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น า”

life skill development for future) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

งำนลูกเสือ/เนตรนำรี

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน



116

ในแผน/ วัน/เดือน/ปี

นอกแผน ท่ีด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะแนวทำงใน

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

ในแผน ค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ น.ส.สญามณ รูปต่ า 4-ม.ค.-62 36,600 36,600 100 สอดคล้องกับ ไม่มี ควรจัดกิจกรรมในช่วงเดือน ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 2 กิจกรรมการ กุมภาพันธ์มากกว่าช่วงต้นเดือน เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนด

เรียนการสอน มกราคม ท้ังน้ีคณะกรรมการ เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life มาตรฐานการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัย

และเพ่ิมพูน จะมีเวลาในการเตรียมความ skill development for future) และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ทักษะ ส่งเสริม พร้อมในการกิจกรรมมากกว่าน้ี

ให้นักเรียนได้

น าความรู้ใน

ห้องเรียนสู่

การปฏิบัติจริง

ในแผน ค่ายพักแรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นางสุธาสินี 4-5-ม.ค.-62 48,400 48,400 100 เป็นโครงการ ระยะเวลาใน ควรมีเวลาในการจัดท า ย.3:ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ ก.11:ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จันทรเฉิด บังคับตาม การจัดท า โครงการมากกว่าน้ี เรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน การศึกษาภายในตามข้อก าหนด

หลักสูตรและ โครงการน้อย เพ่ืออนาคตท่ีดี (Learning & life มาตรฐานการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัย

คณะกรรมการ เกินไป skill development for future) และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ร่วมมือกันท า

ให้งานประสบ

ความส าเร็จ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

งำนผู้บ ำเพ็ญประโยชน์

ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ท่ีต้ัง ใช้ไป ร้อยละ จุดแข็ง จุดอ่อน


