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สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการกจิกรรม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผล อุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

1.เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
เป้าหมายของโรงเรียน 
2.เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
3.เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษา
สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเศรษฐกิจ 

 

 ไม่มีช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษาอาจมีการ
พัฒนาปรับปรุงตามนโยบายของ
รัฐบาล หรือตามความเหมาะของ
โรงเรียน และตามจุดเน้น 

- 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผล อุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
2. ชื่อโครงการคัด
แยกขยะใน
โรงเรียน 

1.เพื่อปลูกจิตส านึกและให้

ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการ

คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

2. เพ่ือให้ความรู้เรื่องการก าจัด

ขยะอย่างถูกวิธี 

3. เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ และ

ตระหนักถึงปัญหาเรื่อง

ผลกระทบจากขยะต่อ

สิ่งแวดล้อม 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่อง

แนวทางให้การปฏิบัติตนเพ่ือ

แก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้ 

5. เพ่ือน าความรู้ที่เรียนมาไป

สร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์

ต่อชุมชน 

1.ผู้เรียนเกิดความตระหนักกับ
ผลกระทบที่เกิดจากขยะโดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้และการศึกษา
ปัญหาที่เกิดขี้น 
2.ผู้เรียนได้ฝึกการคัดแยกขยะ 
3.ประมาณขยะที่ลดลงจากการ
คัดแยก การน ากลับมาใช้ และ
การลดปริมาณการใช้ 
4.เกิดรายได้จากการจ าหน่ายขยะ 

 

ขยะบางประเภทยังไม่สามารถ
จัดการได้ เช่น ขยะพลาสติก 
ชิ้นเล็กๆ และ พลาสติกที่ใช้
บรรจุ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ควรมีการรณรงค์การใช้
ถุงพลาสติกธรรมชาติที่สามารถ
ย่อยสลายได้ 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผล อุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
3. โครงการ เปิด
โลกการเรียนรู ้
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
3. เพ่ือให้นักเรียน
กระตือรือร้นต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน า
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และแก้ปัญหา ใน
ชีวิตประจ าวัน 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดี
ต่อการศึกษานอกสถานที่ 

 

    

1.ระดับ
ประถมศึกษา 

ผู้เรยีนไดร้ับความรู้ความเข้าใจต่อ

การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ได้รับ

ประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วม

กิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีเกิด

ทักษะ แนวคิดท่ีดีเกี่ยวกับแหล่งเรยีนรู้

ด้วยตนเองและรู้จักน าวิธีการทางแหล่ง

เรียนรู้ทั่วไป เพ่ือแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจ าวัน 

1. การวางแผนในการเลือกสถานที่

แหล่งเรียนรู้คาดเคลื่อนเนื่องจากไม่

สะดวกในการเรียนรู้ในวันเวลาทีไ่ด้

ก าหนดไว ้

 2. การเรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ไม่

เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

1. วางแผนและก าหนด

สถานท่ีให้ชัดเจนและจัด

กิจกรรมในช่วงเทอมท่ี 1 

2. จัดกลุ่มผู้เรยีนให้

เหมาะสมต่อแหล่ง

เรียนรู้ที่แตกต่างกันตาม

ช่วงวัย 

 
 

19,800 

2.ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก  
เกิดสถานการณ์โรคติดต่อ Covid 

19  

-  

2.ระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก  
เกิดสถานการณ์โรคติดต่อ Covid 

19 

-  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผล อุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
4. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมคุณธรรม
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
1. กิจกรรม ส่งเสริม
คุณลักษณะ ๕
ประการ  (คิดเป็น  
มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริตอยู่อย่าง
พอเพียงและมีจิต
สาธารณะ) 
2. กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์  
    ป้องกันการ
ทุจริตในวันส าคัญ
ต่างๆ 

 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา  นักเรียนมีความ
สุจริต  ซื่อสัตย์  มีวินัย 
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะและ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ร้อย
ละ  ๙๐ 
2.  ผู้บริหาร  ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต ร้อยละ ๑๐๐ 
3.ผู้บริหาร  ครู บุคลากร
ทางการศึกษา  นักเรียน  มี
ความตระหนักร่วมกันในการ
รณรงค์  ป้องกันการทุจริต 
4.ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา  นักเรียน  มีความพึงพอใจ
การมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต 

 

1.คุณครูให้ความรู้และกิจกรรมที่
นักเรียนในโรงเรียนจากการ
ประชาสัมพันธ์  
2.นักเรียนมีโอกาสให้ความรู้และ
กิจกรรมที่นักเรียนในโรงเรียน 
3.นักเรียนเข้าใจกิจกรรมที่ครูและ
นักเรียนแจ้งจากการ
ประชาสัมพันธ์ 

 

1.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
จ ากัดและไม่สัมพันธ์กัน
(กิจกรรมมากและเวลาน้อย)  
2. ควรหาวิทยากรภายนอกใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือความ
หลากหลาย 

 

สมควรด าเนินการต่อ เนื่องจาก
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความเป็นผู้น า เข้าใจในบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง มีค่านิยมที่
พึงประสงค์ ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุขในสังคม 

 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผล อุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
5. โครงการ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มุงเน้นอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.ผลิตน้ าดื่มม่อน
น้ าใส 

1.การจัดการน้ าดื่มเพ่ือการบริโภคท่ีมี
คุณภาพ สะอาด บริสุทธิ์ ภายในโรงเรียน                                          
2.เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
ของนักเรียน                                               
3. เพ่ือนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

1. บุคลากร นักเรียนของโรงเรียนบ้าน
ห้วยไร่สามัคคี ได้รับบริการน้ าดื่มท่ีมี

คุณภาพ สะอาดบริสุทธิ์ 
2. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
3. นักเรียนได้พัฒนาส่งเสริมกิจกรรม
การเรียน 

1.ถึงบรรจุน้ าไม่เพียงพอต่อ
การหมุนเวียน 
2.ขาดรถพาหนะในการ
ขนส่งล าเลียงถึงน้ าไปสู่จุด
บริการน้ าดื่มสถานที่ต่าง  

 

1.ควรซื้อถังน้ าเพ่ิม 
2.ซื้อรถพาหนะ
ขนส่งน้ าดื่ม 

 

30,000 

2.ส่งเสริมการ
เรียนรู้วิชาชีพ 
(อุตสาหกรรม)            

1.เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในรายวิชา

ชีพ 

2.เพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ให้มีทักษะทาง

วิชาชีพ                                             

3.เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

1 การด าเนินโครงการแต่ละกิจกรรม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามที่ได้วางไว้ทุก
ประการ                                

2  นักเรียนมีทักษะวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
น าไปใช้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 90 

3  นักเรียนน าความรู้ไปใช้ต่อยอดใน
การท าธุรกิจของตนเอง ร้อยละ 80                                                    
4  นักเรียนมีความพร้อมในการก้าวเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร้อยละ
80 

 

1. วสัดฝึุกไมเ่พียงพอกบั

จ ำนวนนกัเรียน 

2. เคร่ืองมือฝึกทกัษะไม่

เพียงพอกบัจ ำนวนนกัเรียน 

3. งบประมำณไมพ่อกบั

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

ในภำควิชำชีพอตุสำหกรรม 

 

 50,000 
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3.กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 
ภายใต้ความร่วมมือ
การจัดการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 
สาขาเกษตรศาสตร์ 
 

 1. ร้อยละ 100 นักเรียนได้เรียนรู้ครบตาม

หลักสูตรของการจัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย    

2.  ร้อยละ  100  มีบุคลากรที่ให้ความรู้

ด้านรายวิชาตามหลักสูตรของการจัด

การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  3.  ร้อยละ 100  นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรของการจัด
การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4.  ร้อยละ 100  นักเรียนมีได้เรียนรู้ตาม
หลักสูตรวิชาชีพของโรงเรียน 
 

1.นักเรียนได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตร

ของการจัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย100 % 

 2 มีบุคลากรที่ให้ความรู้ด้านรายวิชา
ตามหลักสูตรของการจัดการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 80 % 
 3 นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้

ตามหลักสูตรของการจัดการศึกษา

เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  80 % 

 4 นักเรียนมีได้เรียนรู้ตามหลักสูตร
วิชาชีพของโรงเรียน 80 % 

 ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถเฉพาะทางใน

ด้านวิชาชีพเกษตร เช่น

บุคลากรที่มีความรู้ด้านสัตว์

ศาสตร์ ประมง ช่างเกษตร 

 

 60,160 

4.กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 
ภายใต้ความร่วมมือ
การจัดการศึกษา

1. เพ่ือให้นักเรียนมีได้เรียนรู้ครบตาม

หลักสูตรของการจัดการศึกษาเรียนร่วม

1.นักเรียนเข้าร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรของการจัด

การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

  62,951 
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เรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 
สาขา บัญชี 

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

2. เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดบุคลากรที่ให้

ความรู้ด้านรายวิชาหลักสูตรของการจัด

การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ

การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ร้อยละ 100 

2.ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้า

ร่วมโครงการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรของการจัดการศึกษาเรียน

ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีมีวัสดุ

อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้กับผู้เรียนหลักสูตรของการ

จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
 

5.กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 
ภายใต้ความร่วมมือ
การจัดการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและ

.1 เพ่ือให้นักเรียนมีได้เรียนรู้ครบตาม
หลักสูตรของการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
2 เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดบุคลากรที่ให้
ความรู้ด้านรายวิชาหลักสูตรของการจัด

(1) นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่

สามัคคีชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จ านวน7

คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

รายวิชาโภชนาการครบตามจ านวน

เวลาเรียนที่ก าหนด 

   
 

(1) การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

ต้องใช้เวลาใน

วันหยุดท าให้

99,060 



31 
 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 
สาขาอาหารและ
โภชนาการ 

การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
3 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา 
 

 (2) นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่

สามัคคีชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จ านวน8

คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

รายวิชาอาหารนานาชาติครบตาม

จ านวนเวลาเรียนที่ก าหนด  

 (3) นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่

สามัคคีชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จ านวน 

15 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

รายวิชาศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 

และรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร ครบตามจ านวนเวลาเรียนที่

ก าหนด 

 ร้อยละ 100 นักเรียนได้เรียนรู้ครบ
ตามหลักสูตรของการจัดการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้ก าหนดไว้
ตามการบันทึกข้อตกลงการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรของการจัด
การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

นักเรียนมาเรียนไม่

ตรงเวลา 

(2) วัสดุอุปกรณ์ใน

การใช้จัดกิจกรรม

ยังไม่เพียงพอ 
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อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  และ
มีวัสดุอุปกรณ์ในการใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

7.กิจกรรมแผนการ
เรียนโรงแรม 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีได้เรียนรู้ครบตาม

หลักสูตรของการจัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

2. เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดบุคลากรที่ให้

ความรู้ด้านรายวิชาหลักสูตรของการจัด

การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ

การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. นักเรียนได้เรียนรู้ครบครบตาม

จ านวนรายวิชาของหลักสูตรของการ

จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย                                               

2. มีบุคลากรที่ให้ความรู้ครบตาม

จ านวนรายวิชาของหลักสูตรของการ

จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย                                   

3. โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีมีวัสดุ

อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ให้กับผู้เรียนหลักสูตรของการจัด

การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.ห้องปฏิบัติการแผนการ
เรียนโรงแรม  ยังไม่มีความ
พร้อมในการเรียนการสอน 
2.ครูผู้สอนไม่เพียงพอต่อ
จ านวนแผนการเรียนที่มี
มาก 

 20,000 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผล อุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
6. โครงการ
เสริมสร้างความ
พร้อมเพื่อเอื้อต่อ
การเรียนรู ้
1.กิจกรรมการสร้าง
ถนนภายใน
โรงเรียน 
 

1.เพื่อเพ่ิมความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีและสถานที่ 

2.เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองของนักเรียน 

4.ส่งเสริมศักยภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
นักเรียน 

5.ส่งเสริมการผลิตสื่อและการ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

ได้ด าเนินการสร้างถนนภายในไป
ยังพ้ืนที่ส าหรับการเรียนการสอน
รายวิชาเกษตรกรรม ซึ่งอยู่ใน
พ้ืนที่ด้านหลังอาคารท าให้
สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ง่ายและ
สะดวกในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

1.ยังมีบางช่วงที่ยังไม่ได้ท าด้วย
ความจ ากัดของงบประมาณ 

 ควรมีการวางแผนพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 

136,000 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผล อุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
7.โครงการ  
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน 
1.กิจกรรม  ค่าย
ดนตรี /  ดุริยางค์  
 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความส านึกในความเป็น

ไทยและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักในท้องถิ่นของ

ตนเอง  

3.เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม

ตามวัฒนธรรมไทย 

4.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญ

ต่างๆ และขนบธรรมเนียมของไทย 

1.นักเรียนมีศักยภาพทางด้านดนตรี
อย่างสร้างสรรค์ 
2.นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  
3.นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
4.นักเรียนได้มีโอกาสสร้างความ
ภาคภูมิใจให้ตนเองและสังคม 
 

ความถนัดในด้าน
ดุริยางค์ของครูผู้ควบคุม
ยังไม่ครอบคลุมประเภท
ของเครื่องดนตรี 

สมควรด าเนินการต่อ  
เนื่องจาก เป็นการ
สนับสนุนและให้โอกาส
ในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
 

 
 
 

8,000 

2.กิจกรรมวันส าคัญ
ทางวัฒนธรรมไทย 
เพ่ือสร้างเสริม
ค่านิยมท่ีดี 

 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความส านึกในความเป็น

ไทยและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักในท้องถิ่นของ

ตนเอง  

3.  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

งามตามวัฒนธรรมไทย 

4.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญ

ต่างๆ และขนบธรรมเนียมของไทย 

1.นักเรียนมีความส านึกในความเป็น

ไทยและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.นักเรียนเกิดความรักในท้องถิ่นของ

ตนเอง  

3.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

งามตามวัฒนธรรมไทย 

4.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญ

ต่างๆ และขนบธรรมเนียมของไทย 

  18,000 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผล อุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
8. โครงการ ICT เพื่อ
การศึกษา 
1. กิจกรรมการใช้สื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบการเรียน Learn 
Education 
2. กิจกรรมจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เพ่ือรอบรับการ
ใช้งานสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบการ
เรียน Learn 
Education 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้สื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบการเรียน Learn 
Education…… 
2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบการเรียน 
Learn Education ใน
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 
และวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนมัธยม 1 และ 2 
3.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบการเรียน 
Learn Education ใน
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 
และวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนมัธยม 1 และ 2 

1.จัดหา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ในการใช้เรียน Learn 
Education  
2.ซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ในการใช้เรียน 
Learn Education 
3.นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-2ทุก
คนหรือ ร้อยละ 100ได้เรียนรู้สื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
การเรียน Learn Education            
4. โรงเรียนมีระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เพ่ือรองรับ การใช้
งานสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน      
ระบบการเรียน earn Education  
ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

1.อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียนที่เพิ่มมากข้ึน 
2.นักเรียนยังขาดทักษะในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน 
Learn Education … 
3.ขนาดห้องไม่รองรับจ านวน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย 
อุปกรณ์เช่นหูฟัง  ใช้งานไม่ได้ 
หลายตัว  ท าให้จ านวน
นักเรียนไม่ครบตามจ านวน
เครื่องคอมฯ ท าให้เป็นผลเสีย
ต่อนักเรียนที่ไม่ได้เรียน                         
5.อุณหภูมิในห้องเรียนสูง 
อากาศร้อน  การระบายอากาศ
ไม่ดี   

1.เพิ่มทักษะของนักเรียนในการ
ใช้สื่อการเรียน Learn 
Education 
2.เพ่ิมจ านวนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่มีการช ารุดและ
เสื่อมสภาพ… 
3.ปรับปรุงห้อง Server ให้มี
ความปลอดภัย และสะอาดมาก
ขึ้น  
3. ควรมีการตรวจเช็คจาก จนท. 
หรือครูประจ าห้อง คอมพิวเตอร์  
เมื่อมีการช ารุดเสียหายควรรีบ
แก้ไข   
4.  ควรจัดสรรงบประมาณด้าน 
ICT  ให้เพียงพอในการจัดซ่อม 
จัดซื้ออุปกรณ์ที่ช ารุด 
 
  

 
70,000 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผล อุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
9. โครงการการวัดและ
ประเมินผล 
1. กิจกรรมจัดท าข้อสอบ
วัดผลกลางภาคและ
ปลายภาค 

1 เพ่ือพัฒนาระบบการ
ทดสอบและการ
ประเมินผลในสถานศึกษา 
2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาให้มี

มาตรฐานตามเกณฑ์ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1 กิจกรรมจัดท าข้อสอบวัดผล
กลางภาคและปลายภาคมีความ
เป็นระบบของการวัดผลที่ชัดเจน
ของสถานศึกษา   
2 ท าให้ครูผู้สอนท าการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 

 
 
 

  
 

23,000 

2.กิจกรรม ค่าย O-NET 

 

นักเรียนชั้น  ป.6 ม.3 และ ม.6
ทุกคนหรือร้อยละ 100 ได้ร่วม
กิจกรรมทบทวนความรู้และ
ทดสอบความรู้ O-NET 

  35,000 

3.กิจกรรม Pre O-NET 
 

นักเรียนชั้น  ป.6 และ ม.3 ทุกคน
หรือร้อยละ 100 ได้รับการ
ประเมินข้อสอบ PRE O-NET 

  3,000 

4.กิจกรรรมลงทะเบียน
สอบ PISA ม.1-3 

นักเรียนชั้น  ม.1-3 ทุกคนหรือ
ร้อยละ 100 ได้รับการประเมินผล
และลงทะเบียนสอบ PISA 

  720 

5. กิจกรรมจัดหาวัสดุ 
เอกสารงานวัดผล 

 มีวัสดุส าหรับใช้ในการจัดท า
เอกสารงานวัดผล 
 

  10,000 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผล อุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 

10. โครงการ  โรงเรียน

ประชาธิปไตย 

1.กิจกรรมค่ายผู้น า 

 

1. นักเรียนมีความเป็น

ผู้น า เข้าใจในบทบาทและ

หน้าที่ของตนเอง 

2.นักเรียนได้เรียนรู้การใช้

ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี

ความสุขในสังคม 

3.นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที่

พึงประสงค์ 

 
 

 

1.นักเรียนมีความเป็นผู้น า เข้าใจ

ในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

2.นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิต

ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขใน

สังคม 

3.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 

 
 

 

.1.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

จ ากัดและไม่สัมพันธ์กัน

(กิจกรรมมากและเวลาน้อย)  

2.ควรหาวิทยากรภายนอกใน

การจัดกิจกรรมเพ่ือความ

หลากหลาย 

 

 
 

 

สมควรด าเนินการต่อ เนื่องจาก

เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความเป็นผู้น า เข้าใจในบทบาท

และหน้าที่ของตนเอง มีค่านิยมที่

พึงประสงค์ ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน

อย่างมีความสุขในสังคม 

 

 
 
 

5,000 

2.กิจกรรม  สู่อ้อมกอด

ห้วยไร่สามัคคี 

1.นักเรียนมีความเป็นผู้น า เข้าใจ

ในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

2.นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิต

ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขใน

สังคม 

3.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

1.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

จ ากัดและไม่สัมพันธ์กัน

(กิจกรรมมากและเวลาน้อย)  

2.ควรหาวิทยากรภายนอกใน

การจัดกิจกรรมเพ่ือความ

หลากหลาย                      

3. ศักยภาพและความพร้อม

สมควรด าเนินการต่อ เนื่องจาก

เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ

ในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ใช้ชีวิต

ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขใน

สังคม 

25,000 
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 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1 และ 4 บางคนยังไม่พร้อม 

 

 

3.กิจกรรม  สภานักเรียน 

 

1.นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิต

ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขใน

สังคม 

2.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3. โรงเรียนเป็นโรงเรียน

ประชาธิปไตย 

ศักยภาพและความพร้อมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

บางคนยังไม่พร้อม 

สมควรด าเนินการต่อ เนื่องจาก

เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ

ในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ใช้ชีวิต

ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขใน

สังคม 

4,000 

4.กิจกรรมเขตสะอาด 1 นักเรียนมีความรับผิดชอบมี

ความเป็นผู้น า เข้าใจในบทบาท

และหน้าที่ของตนเอง 

2 .นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขใน
สังคม 
3  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
4 โรงเรียนสะอาดร่มรื่นน่าอยู่ 

งบประมาณไม่เพียงพอ มี

จัดสรรงบประมาณน้อยเกินไป 

เนื่องจากวัสดุ-อุปกรณ์การท า

ความสะอาดเป็นวัสดุที่ใช้แล้ว

เสื่อมสภาพใช้แล้วหมดไปและ

ต้องใช้ท ากิจกรรมทุกวันตลอด

ทั้งปี การศึกษา 

 

1  การด าเนินกิจกรรมในปี

การศึกษาท่ีผ่านมาได้รับการ

สนับสนุนน้ ายาเอนกประสงค์จาก

แผนการเรียนเกษตรตลอดปี

การศึกษาจึงประหยัด

งบประมาณในส่วนนี้ 

2 ควรพิจารณาจัดสรร

งบประมาณเพ่ิมข้ึนเป็น ปี

8,000 
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 การศึกษา ละ 5000 บาท รวม 2 

ภาคเรียน 10,000 บาท 

5.กิจกรรมส่งเสริมการ
ออมทรัพย์ ระดับปฐมวัย
และประถมศึกษา 
 

1.  นักเรียนเป็นผู้มีประหยัดอด

ออม รู้คุณค่าของเงิน 

2.นักเรียนมีความรับผิดชอบ มี

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

ที่พึงประสงค์ สรุปความส าเร็จ

ความพึงพอใจของกิจกรรม คิด

เป็นร้อยละ 100 

 

 สมควรด าเนินการต่อ เนื่องจาก

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

รู้จักประหยัดอดออม รู้คุณค่า

ของเงิน และมีความรับผิดชอบ  

มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

- 
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โครงการ 
/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ผล อุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 

11. โครงการ
พัฒนาห้องสมุด
เพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
1.กิจกรรม
ห้องสมุดน่าอยู่    
2.กิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน3. 
กิจกรรมหรรษา
วิชาการ 

 

 

 

 

1 ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

ให้เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าของ

นักเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทัน

เหตุการณ์อยู่เสมอ 

2…ปลูกฝังให้นักเรียนได้รัก

การศึกษาค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ด้วย

ตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ 

3…นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จาก

เอกสารต่าง ๆเพ่ือประกอบการ

เรียน 

4.โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

อย่างเต็มศักยภาพ 

 

 

 

 

1 ห้องสมุดได้ปรับปรุงพัฒนาทั้ง

ด้านภูมิทัศน์และสื่อเอกสารต่างๆ

ท าให้มีนักเรียนมาศึกษาหา

ความรู้และใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์มากขึ้นร้อยละ70 

2 ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมส่งเสริม

นิสัยรักการอ่านตลอดทั้งปีท้ังใน

ระดับประถมและมัธยมศึกษาได้

เข้าร่วมโครงการรักการอ่านส่ง

ความรู้สร้างความสุขของบริษัท

อัมรินทร์และไทยเบพ กิจกรรม

บันทึกรักการอ่านระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น  ท าให้

นักเรียนเกิดความตระหนักและมี

 

 

 

1 โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติที่
ใช้ไม่ได้ในการให้บริการยืมคืน
หนังสือ   คู่มือการลงทะเบียน
หนังสือ     

2 สื่อสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัย เด็กมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น
โทรศัพท์ มือถือ 

ค้นหาสิ่งต่างๆได้ จึงไม่นิยมอ่าน
หนังสือ เด็กๆจะเข้ามาท างาน
เป็นส่วนมาก 

3การจัดกิจกรรมค่ายหรรษา
วิชาการหาเวลาจัดไม่ได้ 

 

 

 

1 ปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ  เพ่ือให้ใช้ได้ จัดซื้อคู่มือ
งานห้องสมุดการลงทะเบียน
หนังสือ 

2 จัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีให้
นักเรียนค้นคว้า  ท างาน เพิ่มขึ้น 
เช่น  คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ิ
เอกสารบริการให้นักเรียน 

3 วางแผนการจัดกิจกรรมหรรษา
วิชาการในรูปแบบการบูรณาการ
ในวิชาต่างๆ ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

39,000 
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นิสัยรักการอ่าน การหาความรู้

ด้วยตนเอง 

3 ห้องสมุดได้ปรับภูมิทัศน์

จัดรูปแบบให้คุณครูสามารถ

จัดการเรียนการสอนได้ใน

ห้องสมุดโดยเฉพาะมัธยมศึกษา

ตอนปลาย คาบว่าง คาบที่ครู

สอนแทน ห้องที่เทคโนโลยีไม่

ครบ โดยประมาณร้อยละ70 

4  กิจกรรมหรรษาวิชาการไม่ได้

จัดในรูปแบบค่ายเพราะช่วงเวลา

ตรงกับวันหยุด ปิดเรียน(วันศุกร์) 

แต่จัดบูรณาการกับวิชาภาษาไทย

ในวันส าคัญต่างๆ  

 

โรงเรียนจะมีกิจกรรมอ่ืนๆ
แทรกเสมอ.ใช้เวลาเรียน
ตามปกติของนักเรียน 
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โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  ผล อุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
12. โครงการ 
พัฒนา ส่งเสริม  
กระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลาย  
1.การเรียนการ 
สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
– 3  

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  และสนองตอบ 
ตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 

  

-11.1 โรงเรียนมีกระบวนการ
เรียนการสอนสนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียนได้อย่างมี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
-11.2 ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้  มีพัฒนาการด้านทักษะ
ทางภาษาไทย สามารถสื่อสาร 
และ อ่านออกเขียนได้ตาม
ศักยภาพของนักเรียน  มีทักษะ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ใน
การ การคิด วิเคราะห์ ทักษะการ
แก้ปัญหา  และมีทักษะชีวิตที่
เหมาะสมตามช่วงวัย   

-  60,000 

2.กิจกรรมการสอน 
PBL ป.4-6 

1.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลาย  และสนองตอบ

ตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 

1.ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด

วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการ

สร้างความรู้ใหม่                       

2.ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

1 ครูยังขาดทักษะด้านการ

จัดการเรียนการสอน Project 

Based Learning  

2 ครูขาดทักษะที่เกี่ยวข้องกับ

การท า Project 

1 ครูต้องเพ่ิมกระบวนการหรือ
เทคนิคที่กระตันให้ผู้เรียนเกิดโค
นงงานและทักษะการคิด
วิเคราะห์ด้วยตนเอง 
2 จัดตารางเพ่ือให้เกิดความ
ยืดหยุ่น 
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2. เพ่ือพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนแบบ 

Project Based Learning 

3 เ พ่ือ พัฒนาทักษะการคิ ด

วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ

การสร้ า งความรู้ ใหม่ ให้ กั บ

ผู้เรียน 

4 เพ่ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือ
การเรียนการสอนชั้น ป.4-6 

3.ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ใน

ห้องปฏิบัติการเรียนรู้พัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง 

4.ผู้เรียนสามารถคิดและท า

โครงงานด้วยตนเอง                   

5.ครูได้พัฒนาการเรียนการสอน

แบบ Project Based Learning 

 

3 นักเรียนต้องเพ่ิมทักษะด้าน

การคิดวิเคราะห์และคิด

สร้างสรรค ์

 

3.ค่าย STEMศึกษา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  และสนองตอบ
ตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 
 

1 ผู้เรียนมีพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย           
2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดี  สามารถศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

  5,000 

4.แข่งขันทักษะ
วิชาการ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  และสนองตอบ
ตามศักยภาพผู้เรียน 
          รายบุคคล 

1 ในระดับมัธยมศึกษาได้ส่ง
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการร้อยละ 80                      
2 ผลการแข่งขันทักษะ จากการ
ส่งรายการทั้งหมด39 รายการ  
ได้เหรียญทอง 20  เหรียญเงิน 7   

  90,904 
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เหรียญทองแดง 9 และเข้าร่วม 3  
รายการ                                        
3 นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 
และกระตือรือร้นในการฝึกซ้อม 
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5.นักเรียนเรียนร่วม 1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการช่วยเหลือ 
พัฒนาการเรียนการสอนให้กับ
เด็กกลุ่มพิเศษได้ 
2 เพ่ือให้เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษสามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
ปกติได้เต็มตามศักยภาพ  
3 เพ่ือให้เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษสามารถปรับตัว มี
ปฏิสัมพันธ์เข้ากับสังคมใน
โรงเรียน และสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1 นักเรียนในกลุ่มที่มีความ
ต้องการพิเศษ สามารถเรียน
ร่วมกับนักเรียนปกติได้อย่างมี
ความสุข 
2 นักเรียนในกลุ่มที่มีความ
ต้องการพิเศษ สามารถเรียนรู้
และได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามศักยภาพของตนเองได้อย่างมี
ความสุข 
 

ต้องได้ไปสอนแทนครูที่ติด

ภารกิจจึงท าให้การจัดการเรียน

การสอนของนักเรียนเรียนร่วม

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ควรแต่งตั้งครูประจ าการมาเป็น
ครูเด็กพิการท างานรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานนักเรียนเรียนร่วม
ด าเนินงานร่วมกับพ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้
ของนักเรียนเรียนร่วมได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

10,000 

6.ค่ายภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ที่

1.นักเรียนเกิดความสนใจ และ

ความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน 

 สมควรด าเนินการต่อ เนื่องจาก

เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

16,985 
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หลากหลาย และสนองตอบตาม

ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 

 

ภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 

ร้อย  80 

2.นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 และ

มัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วม

โครงการมากกว่า ร้อยละ 90 

3.นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง  

4.นักเรียนได้เรียนรู้ด้าน

วัฒนธรรมภาษาอังกฤษ และ

เรียนรู้ปรับตัวกับการอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่น 

เกิดแรงจูงใจและมีเจตคติที่ดีต่อ

การเรียนภาษาอังกฤษ 

 

7.กิจกรรมค่าย
ศิลปะ 
 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลาย  และสนองตอบ

ตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 

   ไม่ได้
ด าเนินการ 

8.กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ 
Active learning 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ที่

1. นักเรียนได้เรียนรู้ครบครบตาม
จ านวนรายวิชาของหลักสูตรของ
การจัดการศึกษา มีผลการเรียน
อยู่ในระดับ พอใช้ 

1.โรงเรียนมีการจัดการเรียน

การสอนด้วยกระบวนการ

เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนอง

 15,000 
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หลากหลาย  และสนองตอบ

ตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 

2. ครูมีการพัฒนาทักษะ
กระบวนการในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลาย
โดยเน้นการสอนแบบ Active 
learning 
3. โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีมี
สื่อและอุปกรณ์ท่ีช่วยสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ความต้องการของผู้เรียนและ

ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 

2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดี  สามารถศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

9.ค่ายภาษาจีน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  และสนองตอบ
ตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 
 

1.นักเรียนได้ฝึกทักษะทาง
ภาษาจีน 
2 .นักเรียนได้เรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรมจีนมากขึ้น 
3   นักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัว
และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
4   นักเรียนเกิดแรงจูงใจและมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาจีน 

- สมควรด าเนินการต่อ เนื่องจาก
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดแรงจูงใจและมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียน  วิชาภาษาจีน 

5,240 

10.ค่าย
วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่

  สภาพอากาศในช่วงที่จัดกิจกรรม
ดังกล่าวไม่เอ้ืออ านวย 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
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หลากหลาย  และสนองตอบ
ตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 

11.พัฒนาผู้เรียน 
ชุมนุม แนะแนว 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  และสนองตอบ
ตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 
 

1   ครูมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการ 
2 นักเรียนเกิดทักษะ การเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

  43,314 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผล อุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
13. โครงการ
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
1.กิจกรรม Re x-
ray 

 
 
 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม 
Re x-ray 
นักเรียนปลอดภัยจากสารเสพติด  

 
 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Re x-
ray ร้อยละ 100 
นักเรียนปลอดภัยจากสารเสพติด   
สรุปความส าเร็จความพึงพอใจ
ของกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ100 

  

สมควรด าเนินการต่อ 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่
ตรวจสอบสารเสพติดเพ่ือ
ป้องกันและช่วยเหลือให้
ปลอดภัยจากสารเสพติด  

1,000 

2.กีฬาเป็นยาวิเศษ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตะหนักถึง

การมีสุขภาพที่ดี 

2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ 

3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

1 นักเรียนตระหนักถึงการมี

สุขภาพที่ดี 

2 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์       

3 นักเรียนเกิดทักษะการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน 

  80,000 

3.ดอกไม้จะบาน 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็น

ประชาธิปไตย 

2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก

ถึงสิทธิ เสรีภาพ ของตัวเอง ในสิ่งที่

1 นักเรียนมีความเป็น

ประชาธิปไตย 

2 นักเรียนตระหนักถึงสิทธิ 

เสรีภาพ ของตัวเอง ในสิ่งที่

  - 
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ถูกต้องตาม คุณธรรม จริยธรรม ของ

สังคม 

ถูกต้องตาม คุณธรรม จริยธรรม 

ของสังคม 

4.รักษ์สุขภาพ เพ่ือสร้างสุขภาพ ร่างกายท่ีแข็งแรง

สมบูรณ์ 

1 นักเรียนมีสุขภาพที่ดี รักการ
ออกก าลังกาย 
2 นักเรียนรู้ถึงพิษภัยของสารเสพ
ติดและนักเรียนห่างไกลยาเสพติด 
3 นักเรียนดูแลรักษาความสะอาด
ของร่างกาย  

การก าจัดเหาในนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จ าเป็นที่จะต้อง
ขอความร่วมร่วมมือช่วยเหลือ
จากผู้ปกครอง ในการดูแล
รักษาความสะอาดของเส้นผม
ของนักเรียนและคนใน
ครอบครัวอย่างจริงจัง  เพ่ือ
ป้องกันการระบาด และลด
ปริมาณนักเรียนที่เป็นเหาให้
เป็น ๐ 

ควรมีการตรวจสอบและ
จัดสรรเวลาให้แน่นอน เพื่อ
ไม่ให้เกิดการทับซ้อนในเรื่อง
เวลา 
 

3,000 

5.ค่ายลูกเสือ-ยุว
กาชาด 

1 เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 

2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนใน
ด้านต่างๆ 
3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิต

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4 เพ่ือสร้างสุขภาพ ร่างกายท่ี

แข็งแรงสมบูรณ์ 

 
1 นักเรียนสามารถด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  
2.นักเรียนรู้หน้าที่ของตนเอง 
3.นักเรียนให้มีระเบียบวินัย 
 4.นักเรียนเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
5.นักเรียนตะหนักถึงความส าคัญ
ของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

 ในครั้งต่อไปควรเพิ่มกิจกรรม
ที่เน้นการท างานเป็นทีม
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสามัคคี
มากขึ้น 

 

31,350 
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6.เยี่ยมบ้านคัด
กรองนักเรียน 

1 เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 

2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนใน

ด้านต่างๆ 

.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4 เพ่ือสร้างสุขภาพ ร่างกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ 

คณะครูให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็น
อย่างดี 
 

  10,000 

7.ช่วยเหลือ
นักเรียนด้อยโอกาส 

1 เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 

2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนใน

ด้านต่างๆ 

3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4 เพ่ือสร้างสุขภาพ ร่างกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ 

การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
ราบรื่นเรียบร้อยทุกกิจกรรมเช่น 
ทุนการศึกษา การดูแลให้ความ
ช่วยเหลือการเรียกค่าสินไหม
ประกันอุบัติเหตุ  
 

  - 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผล อุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
14. โครงการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบมอนเตส
ซอรี่(วิชาการ)  
 1.กิจกรรมของเล่น
ส่งเสริมพัฒนาการ 
 2.กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาทักษะ
ภาษาไทย ทักษะ
คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ระดับ
ปฐมวัย และ
ประถมศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

1 เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย  และเรียนรู้
อย่างมีความสุข 

2 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีทักษะ
ในการสื่อสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะ
ชีวิตเหมาะสมตามช่วงวัย 

3 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 

1 นักเรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาที่เหมาะสม   กับวัย  
และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ
มอนเตสซอรี่ 
2 นักเรียนทุกคนมีทักษะใน
การสื่อสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
ชีวิตเหมาะสมตามช่วงวัย 
3 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 

1 สื่อกลุ่มประสบการณ์ชีวิต
บางอย่างที่ไม่สามารถจัดซื้อ
จากร้านค้าได้  เช่น  กล้วย 
ผลไม้   ข้าวสาร  เมล็ดพืช  
ดอกไม้ ฯลฯ  และสื่อบางส่วน
มีการช ารุดเสียหาย เนื่องจาก
มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน
หลายปีแล้ว 

2 ครูปฐมวัยที่มาช่วยจัดประ
การณ์ยังขาดประสบการณ์
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ 

 

1 สื่อกลุ่มประสบการณ์ชีวิตบางอย่างที่
ไม่สามารถจัดซื้อจากร้านค้าได้  เช่น  
กล้วย ผลไม้   ข้าวสาร  เมล็ดพืช  
ดอกไม้ ฯลฯ  ควรใช้งบประมาณจาก
เงินเบ็ดเตล็ดหรืองบประมาณภายนอก 
และควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
และซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดให้ใช้งานได้ดี
และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 
2 ควรจัดครูปฐมวัยเพิ่ม 1 อัตราที่ได้
สอนในระดับปฐมวัยเต็มเวลาและให้
ครูปฐมวัยที่ขาดทักษะและเทคนิคการ
สอนแบบมอนเตสซอรี่เข้ารับการอบรม
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ เพ่ือให้การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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3.กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาทักษะ
ภาษาไทย ทักษะ
คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ระดับ
ปฐมวัย และ
ประถมศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

6.1 เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย  และเรียนรู้                 
อย่างมีความสุข 
6.2 เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก
เขียนได้                                 
6.3 เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง 
6.4 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีทักษะ
ในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะชีวิตเหมาะสม
ตามช่วงวัย                  6.5 
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

    

 


