
รายงานผล
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํ
ป�งบประมาณ 2563 

โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม

จังหวัดตราด

 งานแผนงาน

ฝายบริหารงบประมาณ



 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ของสถานศึกษา (งานแผนงาน) 
• ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

1 โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. ผู้บริหาร ครูสอนและ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม ที่เข้า
ร่วมโครงการจำนวน 75 
คน 
 2. นักเรียนของโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม ที่เข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 
999 คน 
3. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ที่เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 15 คน 
 4. โรงเรียนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุก
มาตรฐานใหอยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไปและครู 
นักเรียน ชุมชน มีความ
พึงพอใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการ
ในระดับมาก 
ไมต่ำกวารอยละ 80 

1. มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มี
คุณภาพ ซึ่งจัดทำข้ึนตาม
แนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 และผานเกณฑ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอกใน 
 2. การประเมินการ
ดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง 
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเกณฑ์  
75 % 
4. การบริหารและการ
จัดการศึกษามีคุณภาพ
และมาตรฐานตามเกณฑ์ 
90% 
5. โรงเรียนมีการจัดทำ
รายงานการประเมิน
ตนเอง 100% 
 
 
 

 มาตรฐานที่ 2    
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

2 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี  
2. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาสา
สตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์
และทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในและนอก
ท้องถิ่นอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ในระดับดี 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

1. มีวัสดุอุปกรณ์และ
สารเคมีเพ่ิมเติมอย่าง
เพียงพอ 
2. ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์มีครุภัณฑ์ท่ี
มีสภาพดี และเพียงพอ
ต่อจำนวนนักเรียน 
3. นักเรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 

 

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับ 2.5 
ขึ้นไป เพิ่มข้ึน            
ร้อยละ 3   
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ระดับชาติ 
(O - NET ) เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 2 
3. นักเรียนและบุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับดี  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

1. นักเรียนที่มีความเป็น
เลิศในด้านการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ได้รับการ
สร้างเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพอย่างเต็ม
ความสามารถของแต่ละ
บุคคล 
2. นักเรียนได้รับการ
เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชา 
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
 
 

 มาตรฐานที่ 1, 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.5, 
3.1  
 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

 
4 โครงการส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 
 

1. นักเรียน โรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคมเข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
2. ผลการทดสอบจาก
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  
(O-NET) วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ในปี
การศึกษา 2563 สูงขึ้น
ร้อยละ 3 
3. นักเรียนร้อยละ 85 มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร และนำ
หลักธรรมไปใช้ในการ
แก้ปัญหาระดับต่างๆ 
4. นักเรียนทั้งโรงเรียน 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 
6) มีสื่อการจัดการเรียน
การสอน เพื่อการเรียนรู้ 
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ร้อยละ 85 
 

1. นักเรียนนำหลักธรรม
ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ระดับต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
2. คะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนจากการสอบโดย
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ    
(O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ในปี
การศึกษา 2563 สูงขึ้น  
3. นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2,  
1.1.4, 1.1.5, 
1.1.6, 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3 

5 โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านงานห้องสมุด 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
นิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วย

1. นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ

 มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

ตัวเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง 
ๆ รอบตัว 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะในการอ่าน ฟัง พูด 
อ่าน เขียน และตั้ง
คำถามเพ่ือค้นคว้าความรู้
เพ่ิมเติม 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะในการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่าง
กัน 
4. นักเรียนร้อยละ 80 ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และสืบค้นข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง 
5. มีสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง  
และสื่อโสตทัศนวัสดุ
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 
40 
 

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. โรงเรียนมีแหล่งการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยไว้บริการ
ทั้งบุคลากรในโรงเรียน
และในชุมชน 
 

6 โครงการดำเนินการ 
โสตทัศนศึกษา 

1. โรงเรียนให้บริการห้อง
โสตทัศนศึกษาสนับสนุน
กิจกรรมในโรงเรียนได้ 
ร้อยละ 100  
2. โรงเรียนให้บริการ
ระบบเสียง หอประชุม 

1. โรงเรียนมีห้องโสต
ทัศนศึกษาสนับสนุนทุก
กิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีระบบเสียง 
หอประชุม และอาคาร

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.6 
 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

 
 

และอาคารเรียนได้   
ร้อยละ 100  
 
 

เรียนที่สมบูรณ์ 
ประสิทธิภาพดี 

7 โครงการส่งเสริมการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) 

1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3    
และ มัธยมศึกษาปีที่  6  
ปีการศึกษา 2562 เข้า
ร่วมการติวเข้มเสริม
ความรู้  เพ่ือสอบ   
O – NET  ร้อยละ 87 
2. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3    
และ มัธยมศึกษาปีที่  6  
ปีการศึกษา 2562  เข้า
ร่วมสอบ  Pre O – NET   
ร้อยละ 87 
3. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3    
และมัธยมศึกษาปีที่  6  
เข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O - NET)   
ปีการศึกษา  2562  
มากกว่าร้อยละ  96 

1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3  และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   
ปีการศึกษา 2562 ที่เข้า
ร่วมติวเข้มเสริมความรู้  
เพ่ือสอบ  O – NET   มี
คุณภาพ มีความรู้  
ความสามารถ  และ มี
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  อยู่ใน
ระดับท่ีสูงขึ้นจากปี
การศึกษา 2561     ร้อย
ละ  5 
2. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3    
และ มัธยมศึกษาปีที่  6  
ปีการศึกษา 2562     มี
ผลการสอบPre O – 
NET อยู่ในระดับสูงขึ้น
จากปีการศึกษา 2561 
ร้อยละ 5    

 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1, 
1.1.5 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

4. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6  ที่มี
ความสนใจเข้ารับการติว
เสริมความรู้การทดสอบ                 
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O - NET)  
ประจำจังหวัดตราด   
ปีการศึกษา 2563  ร้อย
ละ  87 
5. นักเรียนโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม  ปี
การศึกษา 2562  และปี
การศึกษา 2563 เข้าร่วม
สอบจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของ สพฐ. 
ร้อยละ 87 
 

3. นักเรียนโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม   
ปีการศึกษา 2562  และ
ปีการศึกษา 2563 มีผล
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตาม
จุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของ สพฐ. 
ร้อยละ 87 

8 โครงการค่ายเตรียมความ
พร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ 

นักเรียนที่เข้าค่ายเตรียม
ความพร้อมสู่โอลิมปิก
วิชาการ ได้สอบผ่านการ
คัดเลือกเข้าโครงการ
โอลิมปิกวิชาการของ
มูลนิธิ สอวน. ศูนย์
มหาวิทยาลัยบูรพา   
ร้อยละ 20 
 
 

นักเรียนไม่ได้เข้าร่วมค่าย
เตรียมความพร้อม 
สู่โอลิมปิกวิชาการ
  
 

 มาตรฐานที่ 1, 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1, 
1.1.2, 3.1, 3.3 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

9 โครงการงานนิทรรศการ
วิชาการและการแสดงผล
งานของนักเรียน และครู 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม ได้จัด
นิทรรศการตลอด
ปีงบประมาณ 2563 
และ จัดนิทรรศการ 
Open House รวมเพ่ือ
เสนอผลงานต่อ
สาธารณชน  
ร้อยละ 100 
 

ครู และ นักเรียนร้อยละ 
100  ได้นำผลงานที่
พัฒนาและสร้างสรรค์
จากกระบวนการเรียนรู้ 
ตลอดจนการฝึกประกอบ
อาชีพอิสระเพ่ือการมี
รายได้ระหว่างเรียนเสนอ
ต่อสาธารณชน ทำให้เกิด
ความภาคภูมิใจ 
 
 

 มาตรฐานที่ 1, 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 
1.2, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.5, 
3.6 
 

10 โครงการพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากลด้วย
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) 

 

1. จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน การบริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ ตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแหงชาติ 
TQA  ในปี 2562 – 
2563   
2. รับการประเมินการ
บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแหงชาติ 
TQA  ในปี 2562 – 
2563 
 

โรงเรียนไม่ได้เข้าร่วม 
การประเมินการบริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
TQA   

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6 

11 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทักษะทาง
วิชาการของนักเรียน

นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการการเรียนการ
สอนด้วยภาษาอังกฤษ  
MEP/MP จำนวน 160

นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการการเรียนการ
สอนด้วยภาษาอังกฤษ 
MEP/MP จำนวน 160 

 มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

ห้องเรียนพิเศษ 
MEP/MP 

 

คน สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนได้ ร้อยละ 80 
 
 
 

คน สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียน
และมีทักษะการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวันได้ 

12 โครงการพัฒนาระบบงาน
นโยบายและแผน

 

โรงเรียนดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 ได้
ร้อยละ 98 
 
 

 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ  
2563  ที่มีคุณภาพและ
สามารถนำไปใช้เป็นแนว 
ทางการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ 

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 
2.2 

13 โครงการพัฒนางานพัสดุ
โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม 

 

1. มีวัสดุ - ครุภัณฑ์
สำนักงานเพียงพอ  
ร้อยละ 100 
2. มีวัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ใช้
ในการซ่อมแซม ร้อยละ 
100 
 
 
 

1. มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่
เพียงพอและอยู่ในสภาพ
ที่สามารถนำไปใช้งานได้ 
2. การใช้ และการเก็บ
รักษาวัสดุ – อุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์เป็นระบบ
ถูกต้อง 
3. การใช้วัสดุอุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์มีความ
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

14 โครงการงาน
สาธารณูปโภค 

การปฏิบัติงานด้าน
สาธารณูปโภค ดำเนินไป
อย่าง ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ร้อยละ 100 
 

ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจระดับมาก  ร้อยละ  
100 
 
 

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

15 โครงการซ่อมแซม
ยานพาหนะ   

รถยนต์โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จำนวน 3 
คัน ได้รับการซ่อมบำรุง
ให้พร้อมใช้งาน 
 
 

รถยนต์โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม ได้รับการ
บำรุงซ่อมแซมให้มี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 100% 
 

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 

16 โครงการพัฒนาสำนักงาน
ธุรการฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

 

1. จัดทำเอกสารต่าง ๆ 
ในงานธุรการ ประจำปี
งบประมาณ 2563  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
100% 
2. รับหนังสือราชการ 
และจัดส่งหนังสือ
ราชการ จากหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 100% 
 

1. จัดเอกสารงานธุรการ 
เป็นระบบ หมวดหมู่ 
สามารถค้นหาได้รวดเร็ว
ขึ้น 
2. ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 
 
 
 
 
 

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

17 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

1. อาคารเรียนและ
อาคารประกอบทุก
อาคารพร้อมใช้ในการ
เรียนการสอนและ
ปลอดภัย ร้อยละ100 

1. อาคารเรียนและ
อาคารประกอบทุก
อาคารพร้อมใช้ในการ
เรียนการสอนและ
ปลอดภัย ร้อยละ100 

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 
2.5 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

 2. โรงเรียนมีสถานที่
เป็นสัดส่วน  สะอาด  
สวยงามมีที่พักผ่อนทำ
กิจกรรมยามว่าง  มี
บรรยากาศที่ดี    
ร้อยละ 90  
 

 2. พ้ืนที่ประกอบ
ทั้งหมดเป็นสัดส่วน ทำ
กิจกรรมยามว่าง สะอาด 
และสวยงาม ร้อยละ 90 
 
 
  

18 โครงการพัฒนางาน
ปกครองนักเรียน

 

จัดทำเอกสารต่าง ๆ ใน
งานปกครองนักเรียน 
ประจำปีงบประมาณ 
2563 ร้อยละ 100 
 
 
 

1. จัดทำเอกสารงาน
ปกครองนักเรียน เป็น
ระบบ หมวดหมู่ สามารถ
ค้นคว้าได้รวดเร็วขึ้น 
2. เอกสารงานปกครอง
และข้อมูลสารสนเทศ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

19 โครงการประชาสัมพันธ์ 
1. จัดทำวารสารช่อ
กันเกรา เผยแพร่เดือน
ละ 1 ฉบับ 
2. จัดทำเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของโรงเรียนอย่างเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 82 
3. จัดป้ายนิเทศเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารจากภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
ร้อยละ 82 
4. จัดทำวีดีทัศน์แนะนำ
โรงเรียน จำนวน 1 เรื่อง 

1. นักเรียน ครู บุคลากร 
ชุมชน ผู้ปกครอง
นักเรียน คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และเครือข่ายทางการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
เครือข่ายทางการศึกษามี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
และมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนได้มี
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา และ
ได้รับข้อมูลข่าวสารและ

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

5. จัดทำวารสารสรุปผล
งานโรงเรียนประจำปี 
จำนวน 1 ฉบับ 
6. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
ร้อยละ 82 
7. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
และสามารถเผยแพร่ได้
ร้อยละ 94 
 

กิจกรรมของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
2. ชุมชนกับโรงเรียนมี
ความเข้าใจตรงกันในการ
พัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 
3. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพ
และสามารถนำมาใช้ใน
การช่วยตัดสินใจที่
ถูกต้อง 

20 โครงการแผนเตรียม
ความพร้อมเผชิญ
สถานการณ์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 70 คน 
และนักเรียน จำนวน 
999 คน เข้าใจถึงการ
ป้องกันภัย และเตรียม
ความพร้อมเผชิญ
สถานการณ์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ร้อยละ 80 
 

โรงเรียนไม่ได้จัดอบรม
แผนเตรียมความพร้อม
เผชิญสถานการณ์ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโควิด 19 
 

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 
2.5 

21 โครงการวิจัยเพื่อนโยบาย
และแผน 

โรงเรียนได้ผลงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการซึ่งและประโยชน์
ต่อคณะครู บุคลากรและ
นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
80 ของจำนวนครู 

โรงเรียนนำข้อมูลจาก
งานวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการของโรงเรียน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
 

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

บุคลากรและนักเรียน
ทั้งหมด 

 

 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาโดยเน้นทักษะอาชีพและภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 
1 โครงการส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

1. ร้อยละ 50 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(O-net) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
2. ร้อยละ 80 นักเรียนมี
ทักษะและความรู้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ร้อยละ 80 นักเรียน
ระดับชั้น ม.1 – 6  ได้รับ
การสอนเสริมความรู้ใน
รายวิชาภาษาไทย 
เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ
เตรียมพร้อมเข้ารับการ
ทดสอบภาษาไทยทุก
ระดับชั้น และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 
 

 1. นักเรียนมีจิตสำนึกท่ี
ดีในการร่วมอนุรักษ์
เอกลักษณ์ทางภาษาไทย
และศิลปวัฒนธรรมไทย 
2 . น ัก เ ร ี ยนระด ับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที ่ 1-6 มี
ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมโครงการร้อยละ 
80 
 

 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 
1.1.6, 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3 

2 โครงการ            
ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
จากจำนวนนักเรียน
จำนวน 999 คน มี
อุปกรณ์การเรียนพล
ศึกษาอย่างเพียงพอ 

นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง มีพัฒนาการทั้ง
ทางร่างกาย  อารมณ์  
สังคม  และสติปัญญา  

 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

2. นักเรียนร้อยละ 100 
จากจำนวนนักเรียน
จำนวน 999 คน มี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 
พัฒนาการทั้งร่างกาย
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และมีทักษะ
กีฬาที่ดี สามารถอยู่ร่วม
ในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพ 
 

และมีทักษะกีฬาที่ดี 
สามารถอยู่ร่วมในสังคม
ได้อย่างมีคุณภาพ 

3 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
 

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ รู้จักแก้ปัญหา
ในการดำเนินงาน 85% 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3  
 

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพรู้จักแก้ปัญหา
ในการดำเนินชีวิต  
2. นักเรียนได้รับการ
เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิชาชีพ 
 

 มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 
3.5 

4 โครงการ                        
ส่งเสริมความเป็นเลิศสู่
โรงเรียนพหุภาษา 

1. นักเรียนได้เรียนรู้
ประเพณีวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา ร้อยละ 
100  
2. นักเรียนมีความ
เพลิดเพลินต่อการเข้า
รว่มกิจกรรมและมีเจต
คติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษและภาษา

1. นักเรียนของโรงเรียน
ได้เรียนรู้ประเพณี
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
2. นักเรียนได้รับความรู้
และความเพลิดเพลินใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
ด้านวิชาการแลบันเทิง 

 มาตรฐานที่ 1, 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 , 
1.1.2 , 1.1.4 , 
1.1.5 , 1.1.6 , 
3.1  



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

ต่าง ๆ ที่เปิดสอน ร้อย
ละ 100 
3. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษและ
จากการทดสอบวัดระดับ
โดยสถาบันการทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ เพ่ิม
สูงขึ้น ร้อยละ 3 
4. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพจากการ
แข่งขันทักษะการใช้
ภาษาเขมร ร้อยละ 100 
5. นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีความ
เป็นเลิศด้านภาษา เกิด
การพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น
และสามารถสื่อสารได้
มากกว่า 1 ภาษา      
ร้อยละ 100  
 

3. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษเพ่ิม
สูงขึ้น 
4. นักเรียนที่เป็นตัวแทน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษา
ต่างๆมีผลการแข่งขันที่
น่าพอใจ 
5. นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายเป็น
ตัวแทนเข้าราวมกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 
 

5 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นักเรียนทั้งโรงเรียน (ม.
1-ม.6) มีอุปกรณ์เพ่ือการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ร้อยละ 90 
 

1. นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ มีความม่ันใจ 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม และเห็น
คุณค่าในตนเอง 
2. นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ ความสามารถ  

 มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

ทักษะและประสบการณ์
มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  

6 โครงการพัฒนากิจกรรม
ชุมนุมนักเรียน  

1. ร้อยละ 100 นักเรียน
ระดับชั้น ม.1-ม.6 ทุกคน
ได้เข้ากิจกรรมชุมนุม 
2. นักเรียนระดับชั้น ม.
1-ม.6 ได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
อย่างมีคุณภาพ 
3. นักเรียนได้สร้าง
ผลงานตามความถนัด
นำสู่การนำเสนอให้
โอกาสต่างๆอย่างมี
ศักยภาพ 
 
 

1. นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์
เพ่ิมเติมจากการเรียน
วิชาต่างๆ 
2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที1่-6 มี
ความพึงพอใจต่อการเข้า
กิจกรรมชุมนุมนักเรียน 

 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.6 

7 โครงการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 

1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์ ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 89 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ และมีเจต
คติท่ีดีต่อวิชา
คอมพิวเตอร์  
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 89 

1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์ และ
หุ่นยนต์เกี่ยวกับการใช้
งานโปรแกรมและการ
เขียนโปรแกรม 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และ
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คอมพิวเตอร์  

 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.4 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

3. นักเรียน จำนวน 40 
คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 89 
4. นักเรียนมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ ร้อยละ 
82 
5. ครูและนักเรียนมีสื่อ
ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสมDLIT 
ร้อยละ 82 
 

 3. นักเรียนมีทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์
เพ่ิมข้ึน  
 4. นักเรียนมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 
 5. ครูและนักเรียนมีสื่อ
ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม 
DLIT 
 

8 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์ 
 

 

1. ครูจำนวน 75 คน มี
สื่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ท่ีเป็น
เทคโนโลยีใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน ร้อย
ละ 89 
2. นักเรียนจำนวน 999 
คน สามารถใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เรียนและประยุกต์ใช้งาน
ได้ร้อยละ 89 
3. นักเรียนจำนวน 999 
คน ครู 75 คน 
ผู้ปกครอง และ
หน่วยงานภายได้รับ

1.ครูมีสื่อ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยี
ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ  
 
2. นักเรียนสามารถเข้า
ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการเรียนการสอน 
และสามารถใช้งานได้ใน 
คาบว่าง 
3. หน่วยงานภายในและ
ภายนอก ได้รับทราบ
ข่าวสารและกิจกรรมต่าง 
ๆ ของทางโรงเรียน 
อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 

 มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

ทราบข่าวสาร ร้อยละ 
96 
 

 

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 
 
 
 

1.  นักเรียนเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอกมาก
ขึ้นร้อยละ  20 
2. นักเรียนมีผลงาน
ระดับชาติเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ3   
 
 
 

1. นักเรียนที่มีความเป็น
เลิศด้านต่าง ๆ ได้พัฒนา
ศักยภาพอย่างเต็ม
ความสามารถ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2. คัดสรรกิจกรรมและ
ผลงานยอดเยี่ยมไปแสดง
แลกเปลี่ยนในเวทีระดับ
ภาค และระดับประเทศ 
 

 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 

10 โครงการ             
ส่งเสริมการเรียนรู้
สหกรณ์โรงเรียน 

1. ผู้เรียนสามารถวาง
แผนการทำงานและ
ดำเนินการจนสำเร็จ ร้อย
ละ 100 
2. ผู้เรียนสามารถทำงาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานตนเอง ร้อยละ 
100 
3. ผู้เรียนสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 
100 
4. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา

1. ผู้เรียนมีทักษะวาง
แผนการทำงานและการ
ดำเนินงานจนสำเร็จ ร้อย
ละ 100  
2. ผู้เรียนทำงานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง ร้อยละ 100 
3. ผู้เรียนทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ร้อยละ 100 
4. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ ร้อยละ 100 
 

 มาตรฐานที่ 1   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.6 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ ร้อยละ 100 

 
 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
1 โครงการสำนักงานธุรการ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
1. ครูและบุคลากร 
จำนวน 75 คน มี
อุปกรณ์ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนและการ
วัดผลประเมินผล ร้อยละ 
100  
2. นักเรียนโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม คิด
เป็นร้อยละ 100 ของแต่
ละป ี
3. ประชาชนผู้ปกครอง
นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของแต่ละปี 

1. ครูและบุคลากร มี
วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต
สื่อ การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนและ
พัฒนา กิจกรรมกรเรียน
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 100 
2. นักเรียนผู้ปกครอง 
และประชาชน ได้รับการ
บริการในการติดต่อ
ขอรับบริการจากงาน
วัดผลประเมินผล และ
การดำเนินการเทียบผล
การเรียน คิดเป็นร้อยละ 
100 
 

 มาตรฐานที่ 2    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1. ครูมีผลงานวิจัยในชั้น
เรียนอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 เรื่อง ได้ร้อยละ 
100 
2. มีผลงานวิจัยโรงเรียน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
1 เรื่อง ได้ร้อยละ 100 

1. ครูและโรงเรียนนำ
ผลการวิจัยไปปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 100% 
2. ครูพัฒนางานของ
ตนเองให้มีมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 80 % 

 มาตรฐานที่ 2   
ตัวบ่งชี้ที่ 4 
 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

 3. ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมจน
บรรลุศักยภาพสูงสุด 
เพ่ิมข้ึน 30 % 
 

3 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและส่งเสริม
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้

 

โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษา
ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษครบทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   
2. ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่เขต
พัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ 
3. มีการกำกับ ติดตาม 
หลักสูตรสถานศึกษาและ
นำผลไปปรับปรุงพัฒนา 

 มาตรฐานที่ 2, 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3,  
3.1,3.2,3.3 
3.4,3.5 
 

4 โครงการนิเทศพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 
 

 

ครูโรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม จำนวน 75 คน 
 

ครูโรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม มีการพัฒนา
ด้านการสอนและมีขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 
 

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ 2.4 

5 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการอบรมพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นไปตามเกณฑ์ 95 % 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถนำความรู้ที่ได้
จากการอบรม มา
พัฒนาการจัดการเรียน

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

 
 
 

การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

6 โครงการการจ้าง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการ
สอนเพ่ือสร้างเสริม
ศักยภาพบุคคลทุกระดับ
ให้เป็นมืออาชีพ 

มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานสนับสนุนการสอน   
จำนวน  2 คน 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้บุคลากร
พอเพียงต่อความ
ต้องการและความขาด
แคลนของโรงเรียน
จำนวน 2 คน 
2. โรงเรียนมีงบประมาณ
พอเพียงให้กับบุคลากร
ตามระยะเวลากำหนด  
จำนวน  2 คน 
 

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 

7 โครงการสร้างขวัญและ
กำลังใจให้แก่บุคลากร 

บุคลากรจำนวน  77  
คน ได้รับการสร้างขวัญ
และกำลังใจคิดเป็น 
ร้อยละ 100 
 

 บุคลากรมีความพึง
พอใจในกิจกรรมสร้าง
ขวัญและกำลังใจใน
ระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ  
90 
 

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 

8 โครงการการจ้างครู
ชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่
สนับสนุนการสอน และ
วิทยากรท้องถิ่น 
 

1. มีครูผู้สอนชาว 
ต่างชาติ จำนวน 7 คน 
2. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานสนับสนุนการสอน 
จำนวน 4 คน 
3. มีวิทยากรท้องถิ่นสอน
ภาษาเวียดนาม จำนวน 
1 คน 
 
 

1. เพ่ือให้ครูผู้สอน
ชาวต่างชาติของโรงเรียน
พอเพียงต่อความ
ต้องการ และความขาด
แคลนของโรงเรียน 
จำนวน 7 คน 
 
2. เพ่ือให้บุคลากร
พอเพียงต่อความ
ต้องการและความขาด

 มาตรฐานที่ 1, 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1, 
1.1.5, 2.5 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แคลนของโรงเรียน 
จำนวน 4 คน 
3. เพ่ือให้ครูสอนภาษา
เวียดนามเพียงพอต่อ
ความต้องการและความ
ขาดแคลนของโรงเรียน 
จำนวน 1 คน 
4. โรงเรียนมีงบประมาณ
พอเพียงให้กับครูผู้สอน
ชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่
สนับสนุนการสอน และ
วิทยากรท้องถิ่น ของ
โรงเรียนตามระยะเวลา
กำหนด 
 

 
กลยุทธ์ 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 

 
1 โครงการพัฒนางาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นักเรียน โรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคมเข้า
ร่วมกิจกรรม จำนวน 
999 คน 
2. นักเรียน โรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม 
จำนวน 999 คนมีความรู้
และทักษะด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
สืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับการเรียนรู้ 

1. นักเรียน โรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม เป็น
ผู้มีศีลธรรม  มีคุณธรรม 
และมีจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถนำ
หลักธรรมไปใช้ในการ
แก้ปัญหาระดับต่างๆ ได้
เพ่ือเสริมทักษะ  ในการ
ดำรงชีวิตให้แก่นักเรียน 
เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

3.  บุคลากรทางการ
ศึกษาผ่านการอบรมวิชา
พิเศษทางลูกเสือปีละ 3 
คน 
4. จัดงานแสดง
นิทรรศการวิชาการและ
การแสดงผลงานของ
นักเรียน และครู (Open  
House)   ร้อยละ 100 
 

2. นักเรียนมีทักษะด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 
3.  ผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม เป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อนักเรียนและบุคคล
อ่ืนได้ 

2 โครงการส่งเสริม 
กิจการนักเรียน 

1. นักเรียนโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม 
จำนวน 999 คน  ได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีความสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  อารมณ์  
และสังคม 
2. นักเรียนโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม 
จำนวน 999 คน ได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริม
ให้ เป็นผู้มีคณุธรรม  
จริยธรรม  ระเบียบวินัย  
เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
3. นักเรียนโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม 
จำนวน 999  คน  ได้รับ

1. นักเรียนมีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  
อารมณ์  และสังคม 
2. เป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ระเบียบวินัย  
เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และ
สมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 
3, 4 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

การพัฒนาและส่งเสริม
ให้ นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และ
สมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3 โครงการอนามัยโรงเรียน 1. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนความรู้ความ
เข้าใจ สามารถป้องกัน
ตนเองและหลีกเลี่ยงจาก
โรคต่างๆรวมทั้งเรื่องยา
เสพติด ร้อยละ 89  
2. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนได้รับการ
บริการที่ดี ร้อยละ 100 
 

1. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนความรู้ความ
เข้าใจ สามารถป้องกัน
ตนเองและหลีกเลี่ยงจาก
โรคต่างๆรวมทั้งเรื่องยา
เสพติด  
2. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนร้อยละ 100
ได้รับการบริการที่ดี  
 

 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 

4 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 

1.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ร้อย
ละ 100 
2.นักเรียนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 100 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์จากการ

1.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถ
ช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างเป็นระบบ 
2.นักเรียนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์จากการ
ดูแลช่วยเหลือของ ครู  
ผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1, 3, 4 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

ดูแลช่วยเหลือของ ครู  
ผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 
4. นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่าง
ถูกต้องตามหลักการขับข่ี
ปลอดภัย ถูกกฎจราจร 
และสามารถเผยแพร่
ความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้  
ร้อยละ 80 
 

4. นักเรียนขับขี่
รถจักรยานยนต์ถูกตาม
กฎจราจร  ใช้ท้องถนน
อย่างปลอดภัย มี
นักเรียนเป็นแกนนำเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ตน 
 

5 โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

 

1. นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและเกิด
ความตระหนักเก่ียวกับ
โทษและพิษภัยของยา
เสพติด ร้อยละ 100 
2. นักเรียนที่มีปัญหา
ได้รับความช่วยเหลือ 
ได้รับคำปรึกษาและ
คำแนะนำที่ถูกต้อง
เหมาะสมจากผู้ที่เป็น
แกนนำ ครูที่ปรึกษาและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100 
3. นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์
เสี่ยงมีพฤติกรรมที่อาจ
เป็นปัญหา ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์เป็น

1.นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
เกิดความตระหนัก
เกี่ยวกับโทษพิษภัยของ
ยาเสพติดตลอดจนมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่ม
มากขึ้น 
2. ครูและนักเรียนเกิด
ความตระหนักและ
กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมกันปฏิบัติในการดูแล
เอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู 
น่าอยู่ น่าเรียน และเป็น
ศูนย์รวมกิจกรรมในชั้น
เรียน และปลอดจาก
อุบัติภัย 

 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1, 3, 4 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

แนวทางปฏิบัติสู่
กระบวนการพัฒนาและ
หลอมรวมพฤติกรรมโดย
ใช้กิจกรรมกับแนวที่
ปฏิบัติ 
4. มีนักเรียนแกนนำใน
ห้องเรียนดูแลช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ตักเตือน 
แนะนำเพ่ือนในการ
ป้องกัน และแก้ปัญหายา
เสพติด โรคเอดส์ การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
อบายมุขและอุบัติภัย
ร้อยละ 100 
 

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ใน
สถานศึกษา 

ครูและบุคลากร จำนวน 
75 คน และนักเรียน 
จำนวน 999 คน เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม  
อันดีงาม  ร้อยละ 100 
 
 
    
 

คร ูบุคลากร และ
นักเรียน โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคมทุกคน 
ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 
3, 4 

7 โครงการโรงเรียนปลอด
บุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

ครู ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 
75 คน และนักเรียน 
จำนวน 999 คน  ไม่สูบ
บุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม

โรงเรียนไม่สารมารถ 
จัดกิจกรรมในโครงการ
เช่นกิจกรรมวันงดสูบ
บุหรี่โลกและGen Z 
อาสา นำพาปลอดสุรา

 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 
3, 4 



ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุวิธีดำเนินการอย่าง
ย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การ
บรรลุผล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () 

บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ 

(จำนวน หรือ ร้อยละ) (จำนวน หรือ ร้อยละ) 

แอลกอฮอล์ในโรงเรียน 
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดและอบายมุข  
100 % 
 

และบุหรี่ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคโควิด 19  
 

8 โครงการสุขาน่าใช้                                                                         นักเรียน จำนวน  999  
คน ครูและบุคลากร 
จำนวน 70 คน ได้ใช้
บริการห้องสุขาที่  
ได้มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ 

1. มีระบบการตรวจสอบ
และการดูแลรักษาความ
สะอาดเป็นประจำ 
2. ห้องสุขาในโรงเรียน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 

9 โครงการธนาคารโรงเรียน

 

1. นักเรียนเป็นสมาชิก
ของธนาคารโรงเรียน 
ร้อยละ 100 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็น
สมาชิกของธนาคาร
โรงเรียน ร้อยละ 80 
3. นักเรียนที่ปฏิบัติงาน
ธนาคารโรงเรียนมีทักษะ
การบริหาร การบริการ
และการทำงานอย่าง            
มีข้ันตอน ได้รับ
ประสบการณ์จาก
กระบวนการทำงานของ
ธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 
100 
 
 

1. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคมทุกคนมีนิสัยรัก
การอ่านประหยัดอดออม 
รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
2. นักเรียนทุกคนมีการ
วางแผนจัดการด้าน
การเงินและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 
3. นักเรียนท่ีปฏิบัติงาน
ธนาคารโรงเรียน มีทักษะ
การบริหาร การบริการ และ
การทำงานอย่างมีขั้นตอน 
ได้รับประสบการณ์จาก
กระบวนการทำงานของ
ธนาคารโรงเรียน 

 มาตรฐานที่ 1, 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.6, 
3.1 



ปัญหาและอุปสรรค 
  1. เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้บางโครงการไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงมีการปรับกิจกรรมรูปแบบ
ออนไลน์ หรือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้รายการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้  
  2. ในการกำหนดช่วงเวลาการใช้จ่ายเงินงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมยังเป็นการกำหนดไว้ในโครงการ
เป็นช่วงกว้าง ทำให้การกำกับติดตามการใช้งบประมาณทำได้ยาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ในการจัดสรรงบประมาณ หากมีปัญหาในการจัดกิจกรรมควรที่จะวางแผนและวางแนวทางในการจัด
กิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและควรเร่งเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือน 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 


