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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 
ที่ โครงการ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

1 กลุ่มบริหารทั่วไป     
1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

สถานที่ 
244,780 244,780 1. นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีอาคารเรียนที่มั่นคง แข็งแรง 

สะอาด สะดวก มีความปลอดภัย 
2. นักเรียนมีความสุขกับภูมิทัศน์ที่สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. อาคารเรียนและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดี
และพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

-การปรับปรุงซ่อมแซม  จ าเป็นต้องท าต่อเน่ืองทุกปี 
เน่ืองจากมีการสึกหรอตามอายุการใช้งาน 
 
 
 
 
     

1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
โรงเรียน 

8,000 9,600 1.สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความ
ปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้ 
2.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น 

-การจัดสภาพภูมิทัศน์ ปรับให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
ไม่ได้ท าเพิ่มเติม เน่ืองจากข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ 
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ที่ โครงการ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

1.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อ
โรงเรียนปลอดขยะ 

8,000 8,000 1. สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนมีความเหมาะสมสวยงามและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 100 ได้ร่วม
กิจกรรมลดใช้พลังงาน 
 

   
 
 
 
 

1.4 สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีชุมชน 

15,000 15,000 1. โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่ดาว  ทุกปี 
2. โรงเรียนได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนต่อชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                

   
 

  
1.5 สานสัมพันธ์บวร บ้าน วัด 

โรงเรียน 
7,000 6,250 1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันหาแนวทางการพัฒนา

สถานศึกษา 
2. ศิษย์เก่าได้มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนเดิม  เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรใน
โรงเรียน ชุมชน และองค์กรชุมชนในทุกภาคส่วน 
3. มีรายได้เป็นกองทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 
 

 

 
1.6 พัฒนาระบบสารสนเทศ 3,000 3,000 -โรงเรียนมีบริการข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็น ครอบคลุมทั้งให้กับ

นักเรียน ผู้บริหาร ครู หรือผู้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ให้สามารถใช้งานได้
ครบถ้วน ประกอบการเรียนรู้ ตัดสินใจ หรือบริหารจัดการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ที่ โครงการ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

1.7 จัดซ้ือวัสดุกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

- - 1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป  มีวัสดุ - อุปกรณ์ส าหรับการ
บริหารงานอย่างพอเพียง   
ร้อยละ  80 
2. การบริหารงานในกลุ่มมีความคล่องตัว   
มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

1.8 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 7,000 7,000 1. นักเรียนที่มีความสามารถทางการเขียนได้แสดงความสามารถ
และพัฒนาตนเอง 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
3. มีวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับใช้ในกิจกรรมการจัดท าวารสารอย่าง
เพียงพอไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและได้แสดงความสามารถใน
ด้านการเขียนและนักประชาสัมพันธ์ 

 

 

1.9 โรงเรียนสีเชียว 4,000 - - - 
 

1.10 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 

- - 1. โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างน้อย ร้อยละ 80 
2. บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไปได้รับการนิเทศ 

- 
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ที่ โครงการ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

2 
2.1 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนับสนุนกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 

 
8,000 

 
8,000 

 
1. มีวัสดุ-อุปกรณ์สนับสนุนอย่างเพียงพอ ร้อยละ 90 
2. มีนวัตกรรมในกระบวนการสอนเกิดขึ้น ร้อยละ 50 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย ร้อยละ 90 
 
 
 

 
 
 

2.2 พัฒนาบุคลากร (ไป
ราชการ/อบรม) 

38,500 44,052 1. บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
2. งาน/โครงการร้อยละ 90 ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 
 
 

 

 

2.3 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

- - - กลุ่มบริหารงานบุคคลมีเครื่องคอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ และ
ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ มีเอกสารและแบบฟอร์มส าหรับ
บุคลากรอย่างเพียงพอ ร้อยละ 90 
                        
 

 

2.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การศึกษาดูงาน 

50,000 45,860 1. บุคลากรมีองค์ความรู้เพื่อจัดการเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับ
นโยบายในปัจจุบันร้อยละ 90   
2. บุคลากรได้รับการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
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ที่ โครงการ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

3 
3.1 

กลุ่มกิจการนักเรียน 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 
12,000 

 
12,000 

 
1. นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. นักเรียนรู้วิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี 
3. โรงเรียนปลอดลูกน้ ายุงลาย 
4. นักเรียนได้รับการปฐมพยาบาลและได้รับการส่งต่อกรณีมี
เหตุฉุกเฉินเร่งด่วน 

 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพให้กับ
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
2. จัดท าป้ายนิเทศเพิ่ม จัดกิจกรรมเสียงตามสาย 

     

     
 

3.2 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์กลุ่ม
กิจการนักเรียน 

- - 1. การปฏิบัติงานในกลุ่มกิจการนักเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. กลุ่มกิจการนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ร้อยละ 90 
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ที่ โครงการ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

3.3 ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

5,000 5,940 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการดูแลและช่วยเหลือจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
3. บ้านและโรงเรียนร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน
ได้อย่างทันท่วงที 

-สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  หรือ โรคโควิด-19  
ท าให้ท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เห็นควรเพิ่ม
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ระบบ IT ให้แก่
บุคลากร  
 

3.4 ปฐมนิเทศนักเรียน 3,000 3,000 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มี ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของ
โรงเรียน และโครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร  
อาคารสถานที่  กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ตลอดจนถึงการ
ปฏิบัติตัวของนักเรียน 

- 

  
 

3.5 ประชุมผู้ปกครอง 5,000 4,800 -ผู้ปกครองร้อยละ 80 ทราบถึงการด าเนินงานด้านต่างๆของ
โรงเรียน ทั้งระบบการเรียนการสอน กฎระเบียบ  กิจกรรมการ
พัฒนา  สวัสดิการ  ตลอดจนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

3.6 วันไหว้ครู 5,000 5,055 1. นักเรียนได้แสดงความเคารพ  ความรักต่อครูผู้มีพระคุณ 
2. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู          
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ที่ โครงการ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

4 
 

4.1 

กลุ่มงบประมาณและ
แผนงาน 
พัฒนางานกลุ่ม
งบประมาณและแผนงาน 

 
 

18,000 

 
 

17,996 

 
 
1. โรงเรียนมีวัดสุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานเงินการบัญชีครบ
ร้อยละ 80 
2. โรงเรียนมีระบบการเบิกจ่ายและควบคุมการเงินการบัญชีที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
-ขาดตู้เก็บเอกสารในกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 

4.2 โรงเรียนสุจริต 8,000 8,130 - ผู้บริหารโรงเรียน คณะคร ูและนักเรียน  
มีจิตส านึกความเป็นไทย มีความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด  
มีวินัย  ซ่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
 

 
 
 

 

5 
5.1 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาใน
โรงเรียน 

 
10,000 

 
10,000 

 
1. สามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้  จัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลหลากหลายมีการ
น าไปใช้  และผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อใช้พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของ นักเรียนได้ 
2. นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
3. ครูมีคุณภาพมีคุณลักษณะเหมาะสมกับความเป็นครู 
 

 
-งบประมาณโครงการไม่เพียงพอในการจัดซ้ือวัสดุฝึกให้ครบ
ทุกกิจกรรมที่วางแผนไว้ 
 
 
 
  

5.2 พัฒนา ปรับปรุงห้อง
แสดงผลงานทางวิชาการ 

20,000 7,390 - โรงเรยีนมีห้องแสดงผลงานทางวิชาการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
เพื่อรวบรวมผลงานเชิงประจักษ์ในด้านวิชาการ  สร้างความ
เชื่อม่ันในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อผู้ปกครอง 
ชุมชน และผู้รับบริการ 
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ที่ โครงการ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

5.3 พัฒนางานส านักงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

17,500 18,102 - การบริหารงานในกลุ่มงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

- 

5.4 พัฒนางานทะเบียนและ
วัดผล 

10,000 9,008 1. งานทะเบียนและวัดผลมีวัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพในการ
ท างานและให้บริการเก่ียวกับงานทะเบียนและวัดผลอย่างครบ
ครัน  ร้อยละ 80 
2. คณะครู-อาจารย์ นักเรียน ร้อยละ 70 มีความพึงพอใจในการ
ท างานและได้รับบริการจากงานทะเบียนและวัดผล 

- 

5.5 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา
เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน 

- - 1. ครูและนักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครู นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคนร่วมกันก าหนด
กิจกรรมและมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
 

- 

5.6 จัดท าข้อสอบประจ าปี 200,000 240,825 - โรงเรยีนมีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดท าแบบทดสอบอย่างเพียงพอ 
 

- งปม. ส่วนหน่ึงจัดสรรเพื่อจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ให้กับกลุ่ม
งานอีก 3 กลุ่มงาน 
 

5.7 คลินิกผลการเรียน
บกพร่อง แก้ไข 0 ร มส. 
และ มผ. 

- - 1. นักเรียนที่มีผลการเรียนที่บกพร่อง (0,ร,มสและ มผ) ลดลง
คิดเป็นร้อยละ90 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสถานศึกษาของนักเรียน
สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 90 
3. นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ 90 

-นักเรียนไม่ค่อยกระตือรือร้นในการแก้ไขผลการเรียนที่
บกพร่อง  ต้องกระตุ้นเตือนบ่อยมาก 
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ที่ โครงการ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

5.8 นิเทศภายใน - - 1. ครูร้อยละ 100 รับการนิเทศครบทุกคน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

- 
 
 
 
 

5.9 รับนักเรียน 10,000 9,860 1. ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองนักเรียนท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครอง 
นักเรียน 
2. ครูได้รู้ประวัตินักเรียนเบื้องต้น 
3. นักเรียนได้ท าความรู้จักกับคณะครูโรงเรียนท่าแร่ศึกษาใน
เบื้องต้น 
4. รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้
ตามจ านวนที่ต้องการ 
 

1. ควรมีการวางแผน ชี้แจง ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้กับคณะกรรมการรับ
นักเรียน ให้เข้าใจและชัดเจนมากกว่าเดิม 
2. ควรมีการแจ้งผู้น าชุมชนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประชาสัมพันธ์การสมัครเรียนรูปแบบ 
ออนไลน์และวันมอบตัวและรายงานตัว 
3. ควรมีการแจ้งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกห้องให้ผู้ปกครอง
และนักเรียนให้ทราบอย่างชัดเจนมากกว่าเดิม 

   
 

5.10 พัฒนาระบบงานห้องสมุด 20,000 17,830 1. นักเรียนและครู ร้อยละ 90 เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 
2. นักเรียนร้อยละ 80 รูจ้ักใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 
3. นักเรียนและครรู้อยละ 80 เป็นบุคคลทีม่ีนิสัยรักการ
อ่าน 
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ที่ โครงการ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

5.11 พิธีมอบประกาศนียบัตร 
และปัจฉิมนิเทศ 

10,000 10,030 1. นักเรียนภาคภูมิใจในตนเองและมีความกตัญญูรู้คุณต่อครู 
อาจารย์  
2. นักเรียนมีความรักความสามัคคีต่อกัน และมีความผูกพันกับ
สถานศึกษา 
 
 

- 
 
 

   

5.12 จัดหาสื่อ ครุภัณฑ์ห้อง
แนะแนว 

5,000 5,000 1. ห้องแนะแนวมีวัสดุครุภัณฑ์  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
2. บุคลากรในงานแนะแนวสามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและท าให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมาย 

- 
 

5.13 แนะแนวศึกษาต่อ - - - นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 

 

5.14 ก ากับ ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลโครงการกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

- - 1. โครงการร้อยละ 100 มีการก ากับ ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลโครงการ 
2. มีกระบวนการก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลโครงการ 
ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ 
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ที่ โครงการ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

6 
6.1 

โครงการกลุ่มสาระ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

    

6.1.1 วันสุนทรภู่ และวัน
ภาษาไทย 

3,000 3,000 1. นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนด 
2. นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรมและแสดงความสามารถ ทางภาษาไทยตามความถนัด
และสนใจ 
 
 
 

- เพิ่มกิจกรรมและเพิ่มงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนิน
โครงการ 
 
 
 

 

6.1.2 พัฒนาคุณภาพและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทย 

- - 1. นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
2 .นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการ
แก้ไขการเรียนรู้ได้ทันเวลา 
3. นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อ่านออก
เขียนได้คล่องขึ้น 

- 

6.1.3 ผลิตสื่อนวัตกรรม
ประกอบการสอนวิชา
ภาษาไทย 

5,000 - - - 

6.1.4 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

2,000 - 1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับการอบรม ประชุม 
สัมมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนจากการประชุม อบรม 
สัมมนา 

- 
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ที่ โครงการ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

6.2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

    

6.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ทักษะ
กระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร์ 

10,000 10,040 1. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชาคณิตศาสตร์
สูงขึ้น 

-ควรส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ือง 

  
 

 
 

6.2.2 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2,000 120 1. ครูในกลุ่มสาระมผีลงานวิจัยหรือโครงงานอย่าง 
น้อยหนึ่งเรื่องใน 1 ปีการศึกษา มากกว่ารอ้ยละ 80 
2. ครูมากกว่าร้อยละ 80 ได้รับการอบรมและพัฒนา
ตนเองในการจัดการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียน 
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ที่ โครงการ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

    

6.3.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- - 1. นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
 

 
 

6.3.2 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
สารเคมีวิทยาศาสตร์ 

40,000 8,700 1. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และสนใจเรียน
วิทยาศาสตร์มากขึ้น 
2. นักเรียนที่เรียนในรายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับ ม.ต้น 
และ ม.ปลาย มีสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เพียงพอกับความ
ต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
  

6.3.3 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 8,000 10,000 1. นักเรียนร้อยละ  80เข้าใจความส าคัญของการจัดกิจกรรม
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีการ
แสดงออกที่เหมาะสม 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และ
สนใจเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

- ควรมีกิจกรรมให้นักเรียนหลากหลายขึ้น 
 
 
 
  

6.3.4 พัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและปรับปรุง
ห้องคอม 

12,100 9,860 1. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและ
ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพที่สามารถใช้
ปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ที่ โครงการ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

6.3.5 พัฒนา/อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมโรงเรียน
ท่าแร่ศึกษา 

- -  -ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน 

6.3.6 ศูนย์การเรียนรู้ครามออแก
นิกเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 

10,000 - - - 

6.3.7 1 โรงเรียน 1 อาชีพ  
1 ผลิตภัณฑ์ สู่วิถีชีวิต
พอเพียงจากมูลไส้เดือน 

10,000 10,090 - นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการท างาน น าไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ระหว่างเรียนและสามารถเผยแพร่ความรู้ ทักษะปฏิบัติที่ได้รับสู่
ครอบครัว ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข  
บนพื้นฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

6.3.8 จัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - - - 
 

- 

6.3.9 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3,500 - 1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ หม่ัน
พัฒนาตนเอง 
2. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
3. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
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ที่ โครงการ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

6.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

    

6.4.1 วันส าคัญทางศาสนา 8,000 6,715 1. นักเรียน ร้อยละ  90  ได้ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ 
2. นักเรียน ร้อยละ  90  มีคุณธรรมและจริยธรรมดีขึ้น 
 
 
 
 

 
 
 

 

6.4.2 วันแม่ 5,000 5,000 1. ครูและนักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ร้อยละ ๙๐ ได้ร่วมกัน
น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
2. นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ร้อยละ ๙๐ ได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อมารดา/ผู้มีพระคุณ เน่ืองในโอกาสวันแม่ 
3. นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม ด้านความกตัญญูกตเวที 
 

 

6.4.3 วันอาเซียน 5,000 5,000 1. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ  90  ได้ร่วมกิจกรรมในวันอาเซียน 
2. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ  90  มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ
ความส าคัญของอาเซียนประวัติความเป็นมาของประเทศต่างๆ
ในกลุ่มอาเซียนเพิ่มมากขึ้น 
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ที่ โครงการ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

6.4.4 พัฒนาสื่อกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

20,000 20,000 1. นักเรียนร้อยละ 100 มีสื่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเหมาะสมกับการใช้จัด
กิจกรรม 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีสื่อ
การสอนเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

6.4.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการ
สังคมศึกษาฯ 

10,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

6.4.6 โรงเรียนคุณธรรม 5,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
 

6.4.7 นิเทศภายในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

- - - ร้อยละ 100 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

- 

6.4.8 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

2,000 - 1. ข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  จ านวน 5 คน ได้รับการอบรมความรู้ และศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้
เข้ารับการประชุมอบรม  และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง  
น าผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น   

- 
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ที่ โครงการ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

6.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา-พลศึกษา 

    

6.5.1 จัดหาสื่อการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษา-พลศึกษา 

15,000 18,836 1. งาน/โครงการ ร้อยละ  80  ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ในแผนปฏิบัติการ 
2. มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ส่ือการสอนอย่างเพียงพอ ร้อยละ 80 

- 

6.5.2 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา-พล
ศึกษา 

1,000 1,000 1. บุคลากร ร้อยละ  80  สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตาม
แนวปฏิรูปการศึกษา 
2. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากครูที่ได้น า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 

- 

6.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

    

6.6.1 พัฒนางานจัดการเรียน
การสอนวิชาศิลปะ 

7,000 6,995 1. การเพิ่มขึ้นของระดับผลสัมฤทธ์ิ รายวิชาศิลปะ  
2. กลุ่มสาระ ศิลปะมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการจัดการ
เรียนอย่างเพียงพอ 100 % 
                      

- 

6.6.2 จัดซ้ือเครื่องดนตรีวงลูกทุ่ง 40,000 40,000 - มีอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะน าไปใช้งาน 
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมของดนตรีมากขึ้น และการแสดงผลงาน
ด้านทักษะทางดนตรีของผู้เรียนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน 
 

- 

6.6.3 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

1,000 - - บุคลากรในกลุ่มสาระฯ ได้พัฒนาตนเอง และน าความรู้ที่ได้
จากการอบรมพัฒนาตามนโยบายต่างๆของ สพฐ.น ามาพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

 

 



18 
 

 
ที่ โครงการ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

6.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

    

6.7.1 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
วิชาการงานอาชีพ 

6,000 2,000 1. นักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ ในรายวิชางานอาชีพใช้งานอย่าง
พอเพียง 
2. นักเรียนที่เรียนอาชีพมีทักษะในการใช้เครื่องมือถูกต้องอย่าง
น้อย  80 เปอร์เซ็นต์ 
 

- 

6.7.2 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

1,500 - 1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หม่ัน
พัฒนาตนเอง  
2. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยากร 
3. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

- 

6.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

    

6.8.1 กิจกรรมวันคริสต์มาสและ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ภาษาอังกฤษ 

5,000 4,995 1. นักเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับประเพณีวันคริสต์มาส และ
สนใจเรียนในวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น 
2. นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสามัคคี 
และได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม 
 

- 

6.8.2 ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

18,000 11,000 1. ห้องปฏิบัติการทางภาษามีวัสดุ-ครุภัณฑ์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ                        
2. การฝึกทักษะการใช้ภาษาของนักเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ      
3. นักเรียนมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

- 

 



19 
 

 
ที่ โครงการ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

6.8.3 จัดซ้ือสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- - - - 

6.8.4 ภาษาอังกฤษวันละค า - - 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  สามารถมีทักษะในการฟัง  
พูด ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 
2. นักเรียนรู้จักความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  มีความ
ม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษและแสวงหาความรู้เพื่อเป็นฐาน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 

 

6.8.5 เสริมสร้าง
ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาที่ 2 

2,000 2,000 1. นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนด และ
แสดงความสามารถทางภาษาตามความถนัดและสนใจ 
2. นักเรียนเกิดความรู้ ประสบการณ์ จากการศึกษา ค้นคว้า 
อบรม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 

- 

6.8.6 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

2,000 - - ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้เข้ารับการประชุม
อบรม  และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง  น าผลที่ได้จากการ
พัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น   
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ที่ โครงการ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

7.1 สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน ICT 

126,400 126,400 1. นักเรียนมีคุณลักษณะ เป็นเลิศวิชาการ ผลิตชิ้นงานอย่าง
สร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนทางด้าน 
ICT 
3. นักเรียนที่มีความสามารถทางด้าน ICT ได้มีโอกาสเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่างๆ 
4.สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนและความเท่าเทียมใน
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

 

7.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

60,000 46,858 1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ  80        
2. นักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
ร้อยละ 50 
3. นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น        
4. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการได้รับการ
ส่งเสริมตามศักยภาพ 
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ที่ โครงการ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

7.3 การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางวิชาการ 

15,000 15,000 1. ครูและนักเรียนมีศักยภาพในการท างาน 
มีผลงานน ามาแสดง 
2. นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาผลงานงาน
กลุ่มอ่ืนๆ 
 

- 

7.4 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม - - ไม่มีการจัดการแข่งขัน เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโค
โรน่า โควิด-19 
 

- 

7.5 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เพื่อส่งเสริมอาชีพ 

10,000 10,000 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัด
อย่างเต็มตามศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้ 
2. พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษามีความ
พึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
 

- 

7.6 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
คณะลูกเสือ-เนตรนารี 

30,000 29,992 1. ลูกเสือ-เนตรนารีได้เสริมลักษณะ พัฒนาสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ตลอดจนได้เรียนกิจกรรมครบหลักสูตรอย่าง
สมบูรณ์ 
2. น ากฎลูกเสือ-เนตรนารี มาใช้ในการเดินทางไกลเข้าค่ายพัก
แรมได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะและแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึง
กันและกัน 
 

- 

7.7 ทัศนศึกษานอกสถานที่ 100,000 114,810 - เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้เดินทางทัศนศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์  และเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน 
เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น 
 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
โควิด-19 จึงไม่สามารถด าเนินการกิจกรรมน้ีได้  จึงได้
น าไปใช้เพื่อการจัดพิมพ์ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ  
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ที่ โครงการ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

7.8 ส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียน 

20,000 17,000 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 95   
2. ทุกกลุ่มสาระมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่ม
สาระแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระต่างๆ   เป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป 
 

 

7.9 เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมน าชีวิต พุทธ-
คริสต์รวมเป็นหน่ึง 

15,000 13,230 1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรม โดยผ่านการฝึกปฏิบัติขัดเกลา 
พัฒนาจิตใจ ให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที่ดีงาม 
2. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา เรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตและ
น าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 

 
7.10 TO BE NUMBER ONE 10,000 10,000 1. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก 

2. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและโชว์ความสามารถกิจกรรม
สร้างสรรค์ในงานต่างๆ 
3. มีนักเรียนแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE 
นักเรียนแกนน ามีความรู้ในการสร้างอาชีพได้ 
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ที่ โครงการ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ภาพประกอบ 

7.11 สถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข 

20,000 20,020 1. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษางดสูบบุหรี่
และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียน 100 % 
2. นักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ  
 
        

7.12 ส่งเสริมประชาธิปไตย 5,000 4,995 1. นักเรียนมีวินัยในการปกครองตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
3. นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมี
ความสุข 
 

 
 

7.13 ออกแบบลายกระเป๋าผ้า
จากโปรแกรม The 
geometer’s Sketchpad 
(GSP) 

5,000 4,990 1. นักเรียนร้อยละ 75 สร้างสามารถสร้างลายกระเป๋าผ้าได้
อย่างน้อยคนละ 1 ลาย 
2. นักเรียนมีชิ้นงานลายกระเป๋าผ้าจากโปรแกรม The 
geometer’s Sketchpad (GSP) 
 

       

     
 

7.14 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 40,000 25,184 1. ร้อยละ 80 รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิด  
ประโยชน์โดยการเล่นกีฬา 
2. ร้อยละ 80 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง บันทึก
พฤติกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานสาธารณสุข และเป็นผู้ 
ห่างไกลยาเสพติด 
 

   
 
 
 

 

 
 
 


