
งบประมาณ โครงการ และกิจกรรม 
( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

รายจ่ายท่ีใช้จาก งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  
และงบอุดหนุนอาหารกลางวัน 

ที ่ ชื่อโครงการ ยอดเงิน ใช้ไป คงเหลือ จุดเด่น ปัญหาที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
๑ ห้องสมุดมีชีวิต ๘,๐๐๐ 4900 ๓,๑๐๐ 1 ผู้เรียนได้พัฒนา

ทักษะการอ่านที่ดีขึ้น 
2 ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่านมากขึ้น 
3 ผู้เรียนมีใจในหา
หาความรู้ใหม่ๆ 
4 ผู้เรียนได้รับการ
จัดกิจกรรมห้องสมุด 

1 ในการจัดกิจกรรม
ทุกกิจกรรม ครูทุก
ห้องเรียนควร
ดำเนินการทุก
กิจกรรม 
2 ครูประจำชั้นทุก
ห้องควรสร้าง
แรงจูงใจในกับ
นักเรียนในการทำ
กิจกรรม 
 

1 เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมให้บ่อยขึ้น 
2 ควรหาข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย 
และอัพเดตเป็น
ปัจจุบัน 
เพ่ือนำมาให้ความรู้
แก่นักเรียน 
3 ครูประจำชั้นควร
พานักเรียน 
ทำกิจกรรมเก่ียวกับ
การอ่าน  
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 
๓ ครั้ง 



๒ โครงการส่งเสริมความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสาร และการนำเสนอผลงาน
ของนักเรียน 

๑๕,๒๓๖.๒๕ 
 

๑๕,๒๓๖ เป็นการสร้างโอกาส
ในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ เน้น
กระบวนการเรียนรู้
ให้เอ้ือต่อการลงมือ
ปฏิบัติจริงของผู้เรียน 
ให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการแสวงหา
ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ทั้งจากการสังเกตใน
สถานการณ์จริง การ
ทดลอง การค้นคว้า
จากสื่อสิ่งพิมพ์และ
จากสื่อ Electronic 
และได้พัฒนาทักษะ
การนำเสนอผลงาน
ของนักเรียน 

ควรพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ 
เพียงพอต่อจำนวน
นักเรียน 
 เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
 และปริ้นเตอร์  
 
 

ควรมีการต่อยอดให้
ประยุกต์ความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน" 

 

 

 

๓ การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่,
เรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

๘๔,๓๐๐ 
 

๘๔,๓๐๐ ไม่ได้ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

 



๔ พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน
อาคารประกอบ และจัด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

๑๐๐,๐๐๐ ๗๘๕๐๐ ๒๑,๕๐๐ โครงการประสบ
ความสำเร็จในการ
ดำเนินการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และการจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนมี
ความสะอาด 
สวยงามเพ่ิมมากขึ้น 

บางกิจกรรมไม่ได้
ดำเนินการ 
และขาดความ
ต่อเนื่องในการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณท่ีได้รับ 
ไม่เพียงพอในการทำ
กิจกรรม  

 

๕ วันสำคัญ ๕๘,๐๐๐ ๗๕๐๐ ๕๐,๕๐๐ 
ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 
ของไทยทำให้ผู้เรียน
เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่
ชุมชนและให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรจัด
กิจกรรม  

บางกิจกรรมไม่
สามารถดำเนินการ
ได้เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ 

ควรมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน 
ในกิจกรรมต่างๆ ให้
ชัดเจน และคำสั่ง
มอบหมายควรออก
ก่อนที่จะดำเนินการ
เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ
ล่วงหน้า  



๖ การพัฒนาศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ ๑๒,๐๑๘ 
 

๑๒,๐๑๘ ๑. ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับศิลปะ-ดนตรี
ไทย-สากล-นาฏศิลป์
ได้เรียนรู้
ประสบการณ์จริง 
๒. ผู้เรียนทักษะ เจต
คติ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ได้
แสดงออกในการ
เรียนการสอน 
๓. ผู้เรียนใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์ 
๔. ผู้เรียนสามารถ
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาจาก
ประสบการณ์ตรง 
๕. ผู้เรียนสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน 

การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
อยากให้นักเรียนได้
เข้าร่วมทุกช่วงชั้น  

1.  ควรมีการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ศิลปะการแสดง 
ของภาคต่างๆ ผสม
ด้วย 
 2.  การนำเสนอ
ความรู้สามารถ
ตกแต่งความสวยงาน
ได้ตามความ
เหมาะสม     

 

๗ เตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย ๓๕,๐๐๐ ๕๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑. เด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนมีพัฒนาการ

๑. เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่

คุณครูปฐมวัยติดต่อ
ประสานกับ



ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ – จิตใ 
พัฒนาการด้านสังคม  
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาอยู่ใน
ระดับด ี                   

ระบาดของโรค โควิด 
๑๙ ทำให้การจัด
กิจกรรมบางกิจกรรม
ดำเนินงานไม่ได้ เช่น 
กิจกรรมค่ายวิชาการ
รุ่นเยาว์ กิจกรรมเข้า
ค่ายธรรมะ  

ผู้ปกครองให้
ตระหนักถึง
ความสำคัญในการ
มาโรงเรียน  โดยใช้
ช่องทางหลากหลาย
ช่องทางดำเนินการ  
เช่น  ทางไลน์กลุ่ม
ห้องเรียน   

๘ ส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต และ
สุขอนามัยที่ดี 

๖๑,๘๐๐ ๖๑,๘๐๐ ๐ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต และ
สุขอนามัยที่ดขีอง
นักเรียน 

  

๙ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในชุมชน และ 
ภาคีเครือข่าย 

๕๓,๐๐๐ ๕๓,๐๐๐ ๐          โรงเรียน
ได้รับการดูแลจาก
ชุมชนเป็นอย่างดี 
 ในด้านความ
ปลอดภัยในด้าน
ต่างๆและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันคอยช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ตลอดจน

บางครั้งการออก
ชุมชนของคณะครู 
และ 
 นักเรียนไม่เจอ
ผู้ปกครอง เพราะ 
ผู้ปกครองออกไป
ทำงาน และ เนื่อง
ด้วยสถานการณ์ของ
โควิดทำให้การออก

 



องค์กรศาสนา 
ภาครัฐและเอกชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน 

ชุมชนเป็นไปด้วย
ความอยากลำบาก 

๑
๐ 

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๕๘,๐๐๐ ๑๒๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน
ได้เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพตาม
กิจกรรมอบรมพัฒนา
ตามก.ค.ศ.  
๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน
ได้เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพตาม
กิจกรรมอบรมตาม
แผนมูลนิธิไทยรัฐฯ   
๓. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน
ได้เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพตาม
กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูผู้สอน

บางกิจกรรมไม่ได้
ดำเนินการเนื่อง 
จากสถานการณ์โรค
ไวรัสโควิต-๑๙  

 



เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสำหรับ
การเรียนการสอน
เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพตาม
กิจกรรมศึกษาดูงาน 
๔. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน
เข้ารับการประเมิน
ครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
๕.   โรงเรียนมีการ
นิเทศภายในแบบ
กัลยาณมิตรอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

๑
๑ 

พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ๑๗,๒๐๐ 16183 ๑,๐๑๗ ๑. ครูปฐมวัยทุกคน
สามารถจัด
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพได้        

บางกิจกรรม
ห้องเรยีนไม่เอ้ือ 
อำนวยสภาพ
ห้องเรียนแคบ   



๒. ครูปฐมวัยทุกคน
สามารถสร้างโอกาส
ให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง  
เล่นและปฏิบัติอย่าง
มีความสุขได้ 
๓. ครูปฐมวัยทุกคน
สามารถจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัยได้ 
๔. ครูปฐมวัยทุกคน
สามารถประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผล
การประเมิน
พัฒนาการเด็กไป 

๑
๒ 

พัฒนาคุณภาพ และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑๐๙,๐๐๐ ๔๘,๕๐๐ ๖๐,๕๐๐ ๑. นักเรียนที่เข้ารับ
การทดสอบ
ระดับชาติ ได้รับการ
ติวเข้มก่อนสอบ  

๑. ครูที่สอนเสริม 
(ติวเข้ม) ควรจะเป็น
เอกเฉพาะทางที่มี
การสอบวัดและ

 
ควรเพิ่มเติมเทคนิค
การสอน/สื่อการ
เรียนที่สามารถทำให้



๒. นักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

ประเมินผล  
๒. งบประมาณใน
การดำเนินงาน  
๓. วัสดุ อุปกรณ์ใน
การดำเนินงาน 

ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็ว
และง่ายต่อการเข้าใจ 
เนื้อหา 

๑
๓ 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑๕,๐๐๐ 15000 ๐ 

๑. เป็นกรอบแนว
ทางการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา  
๒. สถานศึกษามีการ
วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

การออกแบบ/
รูปแบบขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

เนื่องจากปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 
เป็นช่วงของการแพร่ 
ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
๒๐๑๙ ทำการการ
จัดการเรียนการสอน 
ไม่เป็นไปตามปฏิทิน
เดิม จึงต้อง มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การดำเนินงาน 

๑
๔ 

ส่งเสริมการการเรียนรู้สื่อมวลชนศึกษา ๔,๐๐๐ 4000 ๐ ๑. เสริมสร้างและ
พัฒนานักเรียน ใช้
อินเทอร์เน็ตอย่าง
สร้างสรรค ์และรู้เท่า
ทันภัยร้ายที่แฝงมา
ทาง 

  

เนื่องจากปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 
เป็นช่วงของการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
๒๐๑๙ ส่งผลให้



ออนไลน์ ร่วม
แบ่งปันความรู้ สร้าง
สังคมออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์และมั่นคง
ปลอดภัย ผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์ 
เป็นนักยูทูบเบอร์ 
ขายของออนไลน์ 
และรู้เท่าทันสื่อ 
๒. เสริมสร้างและ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดีของสังคมและ
ชุมชน มีนิสัยรักการ
อ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
อย่างต่อเนื่อง มี
ทักษะการทำงาน รัก
การทำงาน สามารถ
ทำงานกับผู้อ่ืนได ้
และจัดทำ
หนังสือพิมพ์เผยแพร่
ข่าวสารสู่
สาธารณชนได้ 

กระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียนไม่
ต่อเนื่อง  
ควรเพิ่มเติมเทคนิค
การสอน/สื่อการ
เรียนที่สามารถทำให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้เต็ม
ตามศักยภาพ 



๑
๕ 

พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๔๑,๗๐๐ 9994.9 ๓๑,๗๐๕ ๑ เป็นโครงการที่
ตอบสนองระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
๒ เป็นโครงการที่มี
ความร่วมมือ  ของ
ทุกภาคส่วน  ได้แก ่ 
ผู้บริหาร  คร ู เด็ก
ปฐมวัย  ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์  และ
ชุมชน   
๓ เป็นโครงการที่
ครอบคลุม
กระบวนการ
บริหารงานด้าน
การศึกษาปฐมวัย    

๑ ด้านอาคาร
สถานที ่ 
ที่อยู่ในมุมอับ  และมี
พ้ืนที่ต่ำ  

๑ ดำเนินการตาม
กิจกรรม อย่าง
ต่อเนื่อง 
และตามกำหนดการ
ที่ตั้งไว้เพ่ือคุณภาพ
ของงานจะได้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 



๑
๖ 

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ นักเรียน สามารถ
ปฏิบัติตามหลัก 
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง 

บางกิจกรรมไม่ได้
ดำเนินการ 
และขาดความ
ต่อเนื่องในการ
ดำเนินงาน 

ควรจัดกิจกรรมให้
ต่อเนื่อง 

๑
๗ 

พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา 

๒๓,๐๐๐ 4990 ๑๘,๐๑๐ ๑. ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาทักษะการคิด
ได้  
๒. ผู้เรียนได้รับการ
ประเมินการอ่านคิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชา 
๓. ผู้เรียนได้รับการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โครงงาน 
๔. ผู้เรียนได้เรียนรู้
เพ่ือสร้างความเป็น
พลเมืองดี 

การจัดกิจกรรมการ
เรียน 
การสอนครูทุก
ห้องเรียน 
ควรดำเนินการให้
ครบ 
ชั้นเรียนในบาง
กิจกรรม  
 
 
 
 

เนื่องจาก 
สถาณการณ์ 
โควิด ๑๙ บาง
กิจกรรม 
ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม 
ไม่เพียงพอ  
 
 
 
 

๑
๘ 

พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๓๓,๕๐๐ 19500 ๑๔,๐๐๐ มีการรู้จักนักเรียน
รายบุคคล และคัด
กรองนักเรียนได้ครบ
กับจำนวนนักเรียน

  



ทุกคน 
 เยี่ยมบ้านนักเรียน
ได้ 100% 

๑
๙ 

ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

๔๓,๐๐๐  ๔๓,๐๐๐ 
เป็นโครงการที่
เกี่ยวกับตัวคุณครูที่
คุณครูต้อง
พัฒนาการเรียนการ
สอนให้เกิดประโยชน์
กับผู้เรียนเพ่ือ
แก้ปัญหาพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถพัฒนา
ตนเองให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

๑ การดำเนินงานยัง
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
๒ ครูบางท่านขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
ในกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 
(PLC)  
๓ การจัดกิจกรรม
ของครูผู้สอนไม่เต็มที่
เพราะมีภาระงาน
มาก 

 

๒
๐ 

ส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๑. นักเรียนได้
พัฒนาการอ่านอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. นักเรียนสามารถ
อ่านหนังสือ และสื่อ
ความหมายจากเรื่อง
ที่อ่านได้อย่างถูกต้อง 

มีสื่อการสอน
นักเรียนที่ทันสมัย 
นำเทคโนโลยีมาช่วย
ในการพัฒนาการ
อ่านเพื่อดึงดูดความ
สนใจ 

ควรเพิ่มเติมเทคนิค
การสอน  
สื่อการเรียนที่
สามารถทำให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้เร็วและ 
ง่ายต่อการเข้าใจ
เนื้อหา 



๓. นักเรียน มีทักษะ
แสวงหาความรู้ รัก
การเรียนรู้ รู้ในเรื่อง
ที่อ่าน มีความ
เพลิดเพลินและทัน
ต่อเหตการณ์ 

ของนักเรียนให้มาก
ยิ่งขึ้น 

๒
๑ 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๓๒,๐๐๐  ๓๒,๐๐๐ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

๒
๒ 

โครงการส่งเสริมทักษะการสร้าง
นวัตกรรมนักเรียน 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 
๑. ครูนักเรียนให้
ความสนใจสร้างงาน
นวัตกรรม 
๒. ครูนักเรียนได้
พัฒนาฝึกศักยภาพ
ของตนเอง 
๓. นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันประกวด
ชิ้นงาน  ร้อยละ  50 
๔. นักเรียนและคณะ
ครูมีส่วนร่วมในการ
สร้างผลงาน  ร้อยละ  
70 

มีสื่อนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน
นักเรียนที่ทันสมัย 
นำเทคโนโลยีมาช่วย
ในกพัฒนาการเรียน
การสอน 
เพ่ือดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียนให้มาก
ยิ่งขึ้น 

เนื่องจากปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ที่ผ่านมาเป็น
ช่วงของการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ 
ส่งผลให้กระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียน
ไม่ต่อเนื่อง จึงส่งผล
ให้การสร้าง
นวัตกรรมของ
นักเรียนไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
จึงควรเพ่ิมเติม
เทคนิคการส่งเสริม



ทักษะการสร้าง
นวัตกรรมนักเรียน
เพ่ิมมากข้ึน 

๒
๓ 

ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน ๙,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๑.  ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบ 
มากขึ้นในการทำ
ความสะอาด 
โรงเรียนและทำให้
บรรยากาศ 
ของโรงเรียนน่าอยู่ 
น่าเรียนมากขึ้น 
๒.  ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับหลัก
ประชาธิปไตยในการ
เลือกตั้ง รู้หน้าที่ของ
ตนเองในการใช้สิทธิ
เลือกตั้งสภานักเรียน
และมีความ
รับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้น 

  ส่งเสริมการเรียนรู้
ในเรื่องของ
ประชาธิปไตยให้กับ
นักเรียนทุกระดับชั้น   

สถาณการณ์การแพร่
ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ ทำ
ให้บางกิจกรรมไม่
สามารถที่จะ
ดำเนินการได้ จึงต้อง
มีการลดกิจกกรรม
บางกิจกรรมให้มี
เวลาน้อยลง 

๒
๔ 

ยกระดับความสามารถด้านการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

๑๖,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 1. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1. งบประมาณใน
การดำเนินงาน  

ควรเพิ่มเติมเทคนิค
การสอน/สื่อการ
เรียน 



๓ สามารถท่อง
คำศัพท์พ้ืนฐาน และ
บอกความหมายได้   
2. นักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
๓. นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการ
ดำเนินงานตาม
โครงการของ
โรงเรียน 

๒. วัสดุ อุปกรณ์ใน
การดำเนนิงาน 

ที่สามารถทำให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็ว
และ ง่ายต่อการ
เข้าใจเนื้อหา 

๒
๕ 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสู่
อาชีพและการมีงานทำ 

๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ นักเรียนที่ร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติ 
ที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพ สามารถ
วิเคราะห์ตัดสินใจใน
การเลือกประกอบ
อาชีพได้ มีความรู้ใน
เรื่องการนวดเพ่ือ
สุขภาพและการตัด
ผม 

บางกิจกรรมไม่
สามารถดำเนินการ 
ได้เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ 

การพัฒนาโครงการ 
ควรมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานใน
กิจกรรมต่างๆ ให้
ชัดเจน และคำสั่ง
มอบหมายควรออก
ก่อนที่จะดำเนินการ
เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ
ล่วงหน้า 



๒
๖ 

การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล 
ลูกเสือ-เนตรนารี 

๑๒๐,๐๐๐ ๗๓,๑๙.๙๗ ๔๖,๘๐๐ นักเรียน มีสุขภาพ 
ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมที่
ดี 
นักเรียนสามารถ
ทำงานกิจกรรม
ทางด้านลูกเสือเป็น
ทีมได้อย่าง
สร้างสรรค์มีคุณภาพ 
นักเรียนมีระเบียบ
วินัย และมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ
รู้จักการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

เนื่องด้วย
สถานการณ์โควิด-
19 
 จึงทำให้ต้องมีการ
พัฒนาเรื่องของ
มาตรการการป้องกัน
โรคอย่างเคร่งครัด 

ควรมีกิจกรรมที่
หลากหลาย 
ขึ้นและเพ่ิมวันในการ
จัดกิจกรรม 

๒
๗ 

การจัดการเรียนการสอน ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 

๒๑,๓๐๐ 21500 -๒๐๐ ๑. นักเรียนเข้าใจ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู
ในการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด ๒๐๑๙ 
๒. ครูทุกคนเข้าใจ
และสามารถจัด
กิจกรรมการเรียน

อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 
การเรียนการสอน
ของครูและนักเรียน  
ซึ่งมีความขาดแคลน
ทำให้ 
นักเรียนหลายคนไม่
สามารถเรียนได้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  จึงควร
เพ่ิมเติมเทคนิคการ
สอนสื่อการเรียนที่
สามารถทำให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้เร็วและ 



การสอนออนไลน์ใน
การระบาดของเชื้อ
โควิด ๒๐๑๙ 
๓.โรงเรียนสามารถ
จักการเรียนการสอน
ได้ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด ๒๐๑๙ 

ง่ายต่อการเข้าใจ
เนื้อหา 

๒
๘ 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการในโรงเรียน 

๑๓,๙๐๐ ๑๐,๙๐๐ ๓,๐๐๐  โรงเรียนสามารถ
บริหารจัดการตาม
รูปแบบที่กำหนดได้
อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ มีวัสดุ
อุปกรณ์ และมี
เทคโนโลยี ในการ
จัดการเรียนการสอน
ที่เพียงพอทำให้
โรงเรียนดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ตลอดจน

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา- ทำให้บาง
กิจกรรม 
 ดำเนินการได้ล่าช้า 
ไม่ต่อเนื่อง   

1.ควรจัดทำโครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านการ
บริหารจัดการ และ
ด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
2.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ
บริหารจัดการใน
โรงเรียนเป็น



คู่มือการบริหารงาน
ต่างๆ สามารถ
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์
สถานศึกษา สอด
คล้องกัมาตรฐาน
สถานศึกษา 
สอดคล้องกับ
นโยบายสพฐ. และ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ กศจ.
ปราจีนบุรี 

โครงการที่ดีทำให้
การบริหารจัดการ
ระบบในการบริหาร
สถานศึกษาสามารถ
ขับเคลื่อนและพัฒนา
ไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒
๙ 

ปรับปรุงวัสดุสำนักงาน 
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

๔๗๐,๐๐๐ 207451 ๒๖๒,๕๔๙ การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ 
จำเป็นต้องจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน
และบุคคลากร 
อุปกรณ์การเรียนการ
สอน วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ควรพัฒนาอุปกรณ์
การเรียนการสอน 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ซึ่งมี
ความจำเป็นต่อการ
ผลิตสื่อการสอน เพ่ือ
จัดกิจกรรมของ
ผู้เรียน  

จัดหาคอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอ 
ต่อการใช้งาน 



ซึ่งมีความจำเป็นต่อ
การจัดกิจกรรมของ
ผู้เรียน ต้องได้รับการ
สนับสนุน ทำให้
ผู้เรียนได้พัฒนาได้
อย่างมีคุณภาพ และ
บรรลุผลตาม
เป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

 


