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โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

รายงานการก ากบัติดตาม

การด าเนินงานประจ  าปี 

พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 



 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 

   

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
 ที่อยู่: เลขที่ 9  หมู่ที่ 9  บ้านหนองปู    ตำบลนาทราย  อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน   รหัสไปรษณีย์  
                  51110 
 สังกัด: สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 
 โทรศัพท:์ 053 - 979903 โทรสาร : 053 - 979902  
           E-Mail :  huaytom.510129@gmail.com 
 เปิดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ปรัชญาโรงเรียน 

“ทนฺโต   เสฎโฐ   มนุสฺเสสุ” 
ในหมู่มนุษย์  ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ 

 
คำขวัญโรงเรียน 

ศรัทธาครูบาวงศา          พัฒนาคุณธรรม 
 นำวิชาการ            สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
“ผู้เรียนมีจิตอาสา และรับผิดชอบ” 

 

เอกลักษณ์โรงเรียน 
“ศรัทธาคำสอนครูบา  รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น” 

 

วิสัยทัศน์ 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมตามคำสอนครูบาวงศ์ มีทักษะพ้ืนฐาน            

งานวิชาชีพ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรมตามคำสอนครูบาวงศ์ 
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
6. ส่งเสริม สนับสนุน ศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนให้มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

7. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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เป้าประสงค์ 
1. ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรมตามคำสอนครูบาวงศ์ 
3. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้งานวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
4. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน สืบสานภูมิปัญญา  
  ท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการจัด 
  การศึกษา 

6. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาชีพ  สามารถนำความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ 
  เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

7. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 
 1) จำนวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืน ๆ 
รวม

ทั้งหมด 
จำนวน 1 77 2 5 13 98 

  
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
บุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 10 62 26 - 98 
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา 
จำนวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย 8 16 
2. คณิตศาสตร์ 3 16 
3. สถิติประยุกต์ 1 16 
4. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 16 
5. เคมี 4 16 
6. ชีววิทยา 1 16 
7. ภาษาอังกฤษ 7 16 
8. สังคมศึกษา/การสอนสังคมศึกษา 7 16 
9. ปฐมวัย 13 16 
10. ประถมศึกษา 10 16 
11. การศึกษาพิเศษ 2 16 
12. ดนตรีศึกษา 3 16 
13. นาฏศิลป์ 3 16 
14. เทคโนการและนวัตกรรมการศึกษา 1 16 
15. คอมพิวเตอร์ศึกษา/วิทยาการคอมพวเตอร์ 3 16 
16. ศิลปศึกษา 2 16 
17. พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา 4 16 
18. คหกรรมศาสตร์ 1 16 
19. อุตสาหกรรมศิลป์ 1 16 
20. บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ 1 16 
21. พืชศาสตร์/ไม้ผล,พืชสวน 2 16 
22. ปฐพีวิทยา 1 16 
23. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 16 
24. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 16 
25.บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 - 
26. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 - 
27. เศรษฐศาสตร์ เกษตร ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 1 - 

รวม 88  
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1.3 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 
 จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 รวม 1,873 คน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ รวม 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 - - - - - 
อ.2 6 84 83 167 30 
อ.3  6 102 80 182 30 
รวม 12 186 163 349  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ป.1 6 102 111 213 36 
ป.2 5 92 100 192 38 
ป.3 4 67 65 132 33 
ป.4 5 120 77 197 39 
ป.5 5 101 72 173 35 
ป.6 5 97 75 172 34 
รวม 30 579 500 1079  
ม.1 4 55 102 157 39 
ม.2 4 49 106 155 39 
ม.3 4 38 95 133 33 
รวม 12 142 303 445  

รวมทั้งหมด 54 907 966 1873  
 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
       ระดับปฐมวัย 
       ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

รวมทั้ง 4 ด้าน เฉลี่ยร้อยละ 
ร่างกาย 

อารมณ์ 
จิตใจ 

สังคม สติปัญญา 

อ.2 135 168 148 138 135 80.35 
อ.3 168 183 183 173 168 91.80 
รวม 303 351 331 311 303 86.32 

ร้อยละ 86.32 100 94.30 88.60   
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หน.งานบริหาร 

บุคคล 

นางกานดา ล้วนงาม  

หน.งานบริหาร 

ทั่วไป 

นายสิทธิชยั  แก้วคำปัน     

หน.งานแผนงาน 
และงบประมาณ 

นางสาวรุ่งนภา  กุยคำ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

นายประทีป  ประทีปยุวพัฒน์ 

 

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

ฝ่ายงานวิชาการ 

นายสุกฤษฎิ์ รอดกรงุ        

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

ฝ่ายงานบริหารบุคคล 

นางพรวีนัส วัชรกาวิน       
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

นายสงบ พุทธพฤกษ์       

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 

ฝ่ายงานแผนงาน 

และงบประมาณ 

นายไพรัช สุทธิรักษา     

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1.5 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
 
 
 

 
 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

หน.งานวิชาการ 

นางแพรทอง วินาภา 
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1.6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 1.  นายจันทร์ดี       กิจวิทยาวรกุล  ประธานกรรมการ 
 2.  นายประจวบ   ลั่นทมทอง  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 3.  นายสงบ  พุทธพฤกษ์  กรรมการผู้แทนครู 
 4.  นายมนตรี  คงคารื่นฤดี  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 5.  นางสุรีพร  พงศากมล  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 6.  นายทวีรัตน์  ก่อเกื้อตระกูล  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 7.  พระครูอุปถัมภ์สังฆกิจ    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
 8.  นายเทพศิรินทร์  ถวิลวรางกูล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9.  นายสุรินทร์  ปังวา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10. นายภิญโญ  มาแก้ว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11. นางทัศนีย์  ชัยชาติตระกูล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 12. นายนิมิต   มือผอ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 13. นายหม่อเกร่  รุ่งแจ้งสกุลไพร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14. นายสุพจน์  เมธีล้ำเลิศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14. นายประทีป  ประทีปยุวพัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 
 
ทีป่รึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
1.นายอดุลย์      มโนรมย์ชื่น  ประธานที่ปรึกษา 
2. นายวิบูลย์      ภูริชชยันต ์  รองประธานที่ปรึกษา 
3.นายทิพันธ์     พรณรังสรรค์  กรรมการ 
4.นายจันทร์พร    ฤทัยรัตน์เจริญ     กรรมการ 
5.นายเสาร์แก้ว    พะด ู                กรรมการ 
6.นายภานุพันธ์    สุขถิ่นไพร          กรรมการ 
7.นายสุชาติ    ทะเลทวีทรัพย์         กรรมการ 
8.นายอาคม      เผ่าพิทักษ์มุณ ี       กรรมการ 
9.นายพงษ์ศักดิ์    ก่อเกื้อตระกูล       กรรมการ      
10.นายศรชัย      ธารสุขลีลา  กรรมการ  
11.นายธิติสรรค์    คำนึงวศิน  กรรมการ  
12.นายสมชาย    กุลสัมพันธ์ชัย  กรรมการ  
13.นายเพิ่มพูน    ชูทรัพย์เจริญ  กรรมการ  
14.นายสมบัติ  วงศ์ฤดีเจริญกุล  กรรมการ  
15.นายพันทอง    ดอนนาทราย          กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
งบประมาณ/โครงการ 

 

 

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับนโยบาย
นายกรัฐมนตรี ด้านการศึกษา นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและแผนปฏิบัติ
การสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ  และนโยบาย
แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 2 รวมถึงนำมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกรทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 เพ่ือบริหารจัดการทางการศึกษาให้ผู้เรียนมีด้านความรู้
ความสามารถ ในการอ่านเขียน คิดคำนวณ และทักษะการวิเคราะห์  โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่
มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน เอกชนทุกภาคส่วน มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  ดังนี้ 

 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 
 

 
ที ่
 

รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2,586,800.00  

2 

3 

4 

กลุ่มบริหารงานงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

720,000.00 

710,000.00 

800,000.00 

 

5 

6 

7 

 

งบประมาณปัจจัยพื้นฐานยากจน 

งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา 

งบบริหารกองกลาง 

 

1,300,000.00 

1,468,600.00 

162,000.00 

 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 7,747,400.00  
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 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)     

  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณดำเนินงาน 
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 

 
 
 

 

ที ่
รหัส

โครงการ 
โครงการ งบประมาณ 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
1 วก.0201 พัฒนางานวิชาการ 30,000.00 
2 วก.0202 พัฒนาวิชาการการเรียนการสอน 469,000.00 
3 วก.0203 งานทะเบียน วัดผล และงานข้อมูลนักเรียน 20,000.00 
4 วก.0204 พัฒนาหลักสูตร 20,000.00 
5 วก.0205 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดชีวิตสู่

มาตรฐาน 3 D  
30,000.00 

6 วก.0206 มัคคุเทศก์น้อย 10,000.00 
7 วก.0407 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนแนะแนว ปัจฉิมนิเทศ และ

ปฐมนิเทศ 
40,000.00 

8 วก.0208 แข่งขันทักษะวิชาการ 353,100.00 
9 วก.0109 กิจกรรมวันสำคัญ 80,000.00 
10 วก.0210 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O - net/NT) 40,000.00 
11 วก.0511 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง 10,000.00 
12 วก.0112 อนุรักษป์ระเพณีวัฒนธรรม 10,000.00 
13 วก.0213 ศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียนศึกษา 10,000.00 
14 วก.0614 การประกันคุณภาพการศึกษา 30,000.00 
15 วก.0215 สนับสนุนการเรียนการสอนสายชั้น 112,400.00 
16 วก.0216 กีฬาสีภายในโรงเรียน 120,000.00 
17 วก.0217 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 70,000.00 
18 วก.0218 เปิดบ้านแสดงผลงาน ลุกหลานครูบาวงศ์ 40,000.00 
19 วก.0219 ส่งเสริมความสามารถด้านวชิาการและกิจการนักเรียน 50,000.00 
20 วก.0320 จัดจ้างบุคลากรสายการสอนในสาขาท่ีขาดแคลน 115,500.00 
21 วก.0121 โครงงานคุณธรรม สพฐ. 20,000.00 
22 วก.0222 โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 10,000.00 
23 วก.0323 โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 10,000.00 
24 วก.0224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสายชั้น (5 กิจกรรม) 886,800 

รวม 2,586,800.00 
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 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)     

  

ที ่
รหัส

โครงการ 
โครงการ 

งบประมาณ 
 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
1 บค.0301 จัดจ้างบุคลากรสนับสนุนการสอน 504,000.00 
2 บค.0302 พัฒนาระบบงานบุคลากร 50,000.00 
3 บค.0303 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 84,000.00 
4 บค.0304 พัฒนางานปฏิคมโรงเรียน 50,000.00 
5 บค.0605 พัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียน  32,000.000 

รวม 720,000.00 
กลุ่มงานบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  
1 กง.0601 พัฒนาระบบงานการเงิน 9,800.00 
2 กง.0602 พัฒนาระบบงานพัสดุ 10,000.00 
3 กง.0303 จัดจ้างบุคลากรด้านพัสดุและการเงิน 340,200.00 
4 กง.0604 สาธารณูปโภค 350,000.00 

รวม 710,000.00 
กลุ่มงานบริหารงานบริหารทั่วไป  
1 บท.0601 อาคารสถานที่ 540,000.00 
2 บท.0602 ซ่อมบำรุง 150,000.00 
3 บท.0603 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 30,000.00 
4 บท.0204 งานอนามัยโรงเรียน 10,000.00 
5 บท.0405 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 10,000.00 
6 บท.0106 งานประชาธิปไตยโรงเรียน 60,000.00 

รวม 800,000.00 
รวมทั้งหมด 4,816,800.00 

พัฒนาระบบบริหารงานประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1,300,000.00 
พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา 1,468,600.00 
งบบริหารกองกลาง 162,000.00 

รวมทั้งสิ้น 7,747,400.00 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ส่วนที่ 3 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงาน               
โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคล้องนโยบายต่าง ๆ           ทาง
การศึกษา  6 ยุทธศาสตร์ทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษา และกลยุทธ์โรงเรียน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วม พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เงื่อนไขความสำเร็จ 
  1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายให้บุคลากร
ทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
  2. กำหนดผู ้ร ับผิดชอบในการจัดทำและดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม/วงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
  3. กำหนดการติดตามผลการดำเนินงาน ในแต่ละช่วงเวลาตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของ   
การดำเนินงานในแต่ละระดับที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ 
  4. กำหนดให ้ม ีการทบทวน แก ้ไขข ้อข ัดแย ้ง หร ือป ัญหาสำค ัญ หร ืออน ุม ัติ               
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานตรงตามระยะเวลา บรรลุวัตถุประสงค์ 
  5. กำหนดให้มีการประเมินผล สรุปผล รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จำนวน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ (เม่ือสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4) 
 
ปฏิทินการติดตามผลการดำเนินงาน  
 

ที ่
ระยะเวลา 

การติดตามผลการดำเนินงาน 
รายงาน 

ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
1 ไตรมาสที่ 1   

      ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562 
ภายในวันที่ 10 มกราคม 

2563 
ฝ่ายงานแผนและ

งบประมาณ 
2 ไตรมาสที่ 2   

     มกราคม 2563 – มีนาคม 2563 
ภายในวันที่ 10 เมษายน 

2563 
 

3 ไตรมาสที่ 3   
     เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563 

ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563 

 

4 ไตรมาสที่ 4   
     กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563 

ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563  
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ธ.ค.-62 มี.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ย.-63

1 วก.0201 พัฒนางานวิชาการ ✓ ✓ 30,000.00 นายสุกฤษฏ์ิ รอดกรุง

2 วก.0202 พัฒนาวิชาการการเรียนการสอน ✓ ✓ 469,000.00
นางสุภาพร  เดชอูป , นางลภัสรดา  จารุสิทธิกุล ,

      นางสาวนฤมล  สวัสด์ิพัฒนาวงศ์

3 วก.0203 งานทะเบียน วัดผล และงานข้อมูลนักเรียน ✓ ✓ 20,000.00 นางปรียาภรณ์  จันหน้ิว

4 วก.0204 พัฒนาหลักสูตร ✓ ✓ 20,000.00 นางสาวธิดารัตน์   ศรีสุวรรณ

5 วก.0205
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
มีชีวิตสุ่มาตรฐาน 3D

✓ ✓ 30,000.00 น.ส.ปราณี  ศรีค าวงค์,นางดาว  ขันพระแสง

6 วก.0206 มัคคุเทศก์น้อย ✓ ✓ 10,000.00 นายพยุงศักด์ิ ต๊ิบกาศ

7 วก.0407
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนงานแนะแนว 
ปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศ ✓ ✓ 40,000.00 นายอภิพล  วงค์เต๊ิก

8 วก.0208 แข่งขันทักษะวิชาการ ✓ ✓ 353,100.00 นางแพรทอง วินาภา

9 วก.0109 กิจกรรมวันส าคัญ ✓ ✓ 80,000.00
นายไพรัช สุทธิรักษา ,นางสาววาสนา เหลืองอ่อน,นายอภิพล  

วงค์เต๊ิก, นายบรรจง เรือนรู

10 วก.0210 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (O - net/NT)

✓ ✓ 40,000.00
นายสมบูรณ์  ทิศหล้า , นางลภัสรดา  จารุสิทธิกุล,

     นายอภิพล  วงค์เต๊ิก

11 วก.0511 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ✓ ✓ 10,000.00 นายวุฐิธัญ  สกุลเกริกไกร ,ว่าท่ีร้อยตรีวันทนีย์  ฟองฟู

12 วก.0112 อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ✓ ✓ 10,000.00 นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์

13 วก.0213 ศูนย์เรียนรู้อาเซียนศึกษา ✓ ✓ 10,000.00 นายพยุงศักด์ิ  ต๊ิบกาศ

14 วก.0614 การประกันคุณภาพการศึกษา ✓ ✓ 30,000.00 นางตวงพร  คงเมือง

15 วก.0215 สนับสนุนการเรียนการสอนสายช้ัน ✓ ✓ 112,400.00
นางนฤมล  สวัสด์ิพัฒนาวงศ์ , นางสาวนิดานุช ปันโปธา ,นาง

สุภาพร เดชอูป

16 วก.0216 กีฬาสีภายในโรงเรียน ✓ ✓ 120,000.00 นายอดิศร  กาวิเป็ง

17 วก.0217 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ✓ ✓ 70,000.00 นายเสรี  ซอเฟีย

18 วก.0218 เปิดบ้านแสดงผลงาน ลูกหลานครูบาวงศ์ ✓ ✓ 40,000.00 นายไพรัช สุทธิรักษา

19 วก.0219 ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการและกิจการนักเรียน ✓ ✓ 50,000.00  น.ส.ปราณี  ศรีค าวงค์, นายบรรจง เรือนรู

20 วก.0320 จัดจ้างบุคลากรสายการสอนในสาขาท่ีขาดแคลน ✓ ✓ 115,500.00 นางแพรทอง   วินาภา

21 วก.0121 โครงงานคุณธรรม สพฐ. ✓ ✓ 20,000.00 นางสาวการะเกตุ  ชมช่ืน

22 วก.0222 โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ✓ ✓ 10,000.00 นายไพรัช  สุทธิรักษา

23 วก.0323 โรงเรียนคุ้มครองเด็ก ✓ ✓ 10,000.00 นางสาวการะเกตุ  ชมช่ืน

24 วก.0224 กิจกรรมพัฒนาคุรภาพผู้เรียน ✓ ✓ 886,800.00 นายไตรภพ ทะนุพุทธคุณ และหัวหน้าสายช้ัน

2,586,800.00

การจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มงาน  ปีงบประมาณ 2563 ประจ าปีการศึกษา 2562-2563
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ระยะเวลาการติดตามรหัส

โครงการ

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

รวม

การจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มงาน ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ธ.ค.-62 มี.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ย.-63

1 บค.0301 จัดจ้างบุคลากรสนับสนุนการสอน ✓ ✓ 504,000.00 นางพรวีนัส  วัชรกาวิน

2 บค.0302 พัฒนาระบบงานบุคลากร ✓ ✓ 50,000.00 นางกานดา  ล้วนงาม

3 บค.0303 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ✓ ✓ 84,000.00 นางพรวีนัส  วัชรกาวิน

4 บค.0304 พัฒนางานปฏิคมโรงเรียน ✓ ✓ 50,000.00 นางกานดา  ล้วนงาม

5 บค.0605 พัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียน ✓ ✓ 32,000.00 นางตวงพร  คงเมือง,นางสาวพัชรญาภา พิงเจริญ

720,000.00

1 กง.0601 พัฒนาระบบงานการเงิน ✓ ✓ 9,800.00 นางสาวรุ่งนภา กุยค า

2 กง.0602 พัฒนาระบบงานพัสดุ ✓ ✓ 10,000.00 นางสาวเพ็ญผกา    จีนมัชยา

3 กง.0303 จัดจ้างบุคลากรทางการศึกษา ✓ ✓ 340,200.00 นายไพรัช สุทธิรักษา

4 กง.0604 สาธารณูปโภค ✓ ✓ 350,000.00 นายไพรัช สุทธิรักษา

710,000.00

1 บท.0601 อาคารสถานท่ี ✓ ✓ 540,000.00 นายสิทธิชัย  แก้วค าปัน

2 บท.0602 ซ่อมบ ารุง ✓ ✓ 150,000.00 นายวุฒิศัก์ิ  โปร่งใจ

3 บท.0603 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ✓ ✓ 30,000.00 นางแพรทอง  วินาภา 

4 บท.0604 งานอนามัยโรงเรียน ✓ ✓ 10,000.00 นางสาวกาญจนา  ธุรีย์

5 บท.0605 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ✓ ✓ 10,000.00 นางสาวรัชภรณ์   สิงห์ชัย

6 บท.0106 งานประชาธิปไตยโรงเรียน ✓ ✓ 60,000.00 นายบรรจง  เรือนรู

800,000.00

4,816,800.00

✓ ✓ 1,300,000.00 นางสาวรัชภรณ์   สิงห์ชัย

✓ ✓   1,468,600.00

นางพรวีนัส  วัชรกาวิน,น.ส.กานดา หล้าอุตม์, 
นายอดิศร  กาวิเป็ง, นายสงบ พุทธพฤกษ์,     นาย

วุฒิศักด์ิ โปร่งใจ, น.ส.ณัฐณิชา  ยะปาน, นาย
พยุงศักด์ิ  ต๊ิบกาศ,นายสินตรา มุกดาภิรมย์, นาง

แพรทอง  วินาภา, น.ส.ทิพย์ญาพร  แก้วเล็ก

✓ ✓     162,000.00 นายไพรัช สุทธิรักษา

  7,747,400.00

รวม

รวม

รวมท้ังส้ิน

พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน

พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา

รวมท้ังหมด

กลุ่มงานบริหารงานบริหารท่ัวไป

งบบริหารกองกลาง

กลุ่มงานบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

รวม

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ท่ี
รหัส

โครงการ
โครงการ

ระยะเวลาการติดตาม
งบประมาณ
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ส่วนที ่4 
ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 

 
สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตามฝ่ายงาน 

           ในรอบ 6 เดือน ประจำปี 256-  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ได้บริหารงานและ
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน  โดยภาพรวมแล้ว   พอจะสรุปผลว่า  
งานทุกฝ่ายดำเนินการได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง  กล่าวคือ  สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลตาม
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งคณะครูที่รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่ายสรุปการทำงาน  ดังนี้ 
 1. การบริหารงานวิชาการ 

1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยของโรงเรียน ในแต่ละวิชาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
1.2. การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน  ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้ารว่ม

แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา  แข่งขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และสามารถเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดสุโขทัย และสามารถเข้าถึงใน
ระดับประเทศ จนได้รับรางวัล อยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจมาก 

1.3. งานที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน  เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดอาเซียนศึกษา 
ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทยและดนตรีสตริง ห้องสืบค้นด้วยระบบอินเตอร์เน็ต สามารถบริการให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตามความต้องการตามศักยภาพของตน นอกห้องเรียนได้ 

1.4. โครงการเสริมพัฒนาหลักสูตร ทางโรงเรียนได้มีโครงการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนด้วย  โครงการ
มัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นกิจกรรมเสริมทางด้านทักษะต่าง ๆ ทำให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  การประหยัดและอดออม รู้จักการออมทรัพย์ของโรงเรียนธนาคาร  ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น 

1.5. มีการนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  ทั้งในชุมชน  นอกชุมชน  ทำให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงและพบเห็นสิ่งต่าง ๆ  ทำให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น          

1.6. การจัดบริการแนะแนวนักเรียน  นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 ได้เรียนหรือประกอบอาชีพที่สุจริตตามความถนัดและความสามารถของตน 
 2.  การบริหารงานบุคคล 

มีการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม  สัมมนา  ทางด้านวิชาการต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการพัฒนาตนเองตามที่บุคลากรสนใจด้วยตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือขอเลื่อนและมีวิทยฐานะที่
สูงขึ้น หรือการพัฒนาตามหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ก็มีการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือตามสมควร 
เพื่อนำความรู้มาพัฒนาตนเอง  และการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ต่อไป 

3.  การบริหารงานงบประมาณ 
โรงเรียนมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร อย่างเป็นระบบ เน้น

การใช้งบประมาณให้เกิดผลกับนักเรียนมากที่สุด และได้ดำเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างตามแผนที่วางไว้ 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

3.1. มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนจากชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เพ่ือเข้ามาช่วยใน       
การจัดการศึกษา   

3.2. มีการตรวจสอบ ติดตาม  ประเมินผล รายงานการใช้จ่าย  และผลการดำเนินงาน   
การใช้งบประมาณ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

3.3. การดำเนินการทางด้านพัสดุ การเงิน มีการตรวจสอบติดตามจากทุกฝ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบทางพัสดุ การเงินที่กำหนด 

 
4.  การบริหารงานทั่วไป 

4.1. ทางโรงเรียนสามารถเกณฑ์เด็กในพื้นที่เขตบริการให้เข้ารับการศึกษาเพ่ิมข้ึน  และทำ
การเปดิชั้นเรียนอนุบาล 2 เพ่ือตอบสนองความต้องการการจัดการศึกษาของชุมชน 

4.2. มีการจัดทำข้อมูลนักเรียน  และข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน 

4.3. การให้บริการและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน  สามารถดำเนินการได้  ดังนี้ 
  -  โรงเรียนสามารถจัดให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร ที่โรงเรียนครบ ทุกคน 100
เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา – ประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ได้จัดอาหาร
กลางวันโดยใช้งบประมาณจาก งบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินบริจาคจากมูลนิธิร่วมกตัญญู 
โดยมีผู้ประกอบการอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับจำนนนักเรียน 
                     -  อาหารเสริม  (นม)  โรงเรียนได้จัดให้นักเรียน  ชั้นอนุบาลศึกษา - ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6  ได้ดื่มทุกคน 

- ทางโรงเรียนโดยครูประจำชั้นได้ทำการรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีฐานะยากจน  
ผ่านระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือที่เพ่ิมมากข้ึน 

-การบริหารการจัดการทุนการศึกษาที่มีผู้มาบริจาคมอบให้นั้น ได้เรียงลำดับกรณี
จำเป็นเร่งด่วนตามเหตุปัจจัย การใช้ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศเป็น
ฐาน ทำให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาและมีขวัญ กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน 

4.4 มีการประสานงานการศึกษากับบุคคล  ชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหน่วยงาน 
และสถาบันอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษา  ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในทุก ๆ ด้านอย่างท่ัวถึง 

4.5. มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จัดหาและซ่อมบำรุงวัสดุ 
ครุภัณฑ์ทีส่นับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

4.6. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโรงเรียนได้ดำเนินการในทุกกิจกรรม ได้แก่  การส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  โรงเรียนธนาคาร การเสริมสร้างวินัยนักเรียน  กีฬานักเรียน กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมลูกเสือลูกเสือถือว่าได้จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ได้ตามความสามารถของนักเรียน 

4.7. การให้บริการชุมชน  โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในชุมชน วัด หรือองค์กร 
อื่น ๆ ที่ประสานความต้องการ โรงเรียนมีการสนับสนุนทั้งทางด้านบุคลากร และ นักเรียนในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ และได้ผลเป็นอย่างดี อีกท้ังยังเป็นที่ปรึกษาในกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดขึ้น เช่น การเสนอ
ชุมชนให้ได้รับรางวัลค่าของแผ่นดิน ประเภทชุมชน สาขาการศึกษาของชุมชน 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

4.8. การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  ทางชุมชนให้ความร่วมมือทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  การปรึกษาหารือในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
ชุมชน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดทำอาหารกลางวัน ทางชุมชนได้ให้ความร่วมมือ
กับทางโรงเรียนมาโดยตลอด 

 
5. กลุ่มงาน กิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 

    5.1. โรงเรียนมีการกำกับดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านพฤติกรรม การใช้ความ
รุนแรง ด้านทุนการศึกษา โดยครอบคลุมนักเรียนทุกคนในโรงเรียน โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม อาทิ เช่น 

 - โรงเรียนดำเนินการตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ทางโรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหานักเรียนได้เป็นอย่างดี จากการดำเนินงานทำให้การจัดการเรียนการสอนได้ผลดี  และยัง
ช่วยลดอัตราการขาดเรียนได้ อีกด้วย 
  - โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
  - ทุนการศึกษา (มูลนิธิยุวพัฒน์)สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
  - กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน 
      5.2. ด้านงานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของชุมชน โดยการส่ง
นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ การให้ความร่วมมือกับ
ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความสะดวกด้านสถานที่ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 

ปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาตามฝ่ายงาน 
   
 ในรอบปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้สรุปผลและปัญหาความต้องการในการจัดการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

1.  การบริหารงานวิชาการ  
1.1  การจัดการเรียนการสอนยังพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการทดสอบ

ระดับชาติเฉลี่ยแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากปีที่ผ่าน  แต่บางวิชาต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 

1.2 ในกรณีปัญหาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ยังต้องได้ร ับการพัฒนาโดยการได้รับ
อัตรากำลังครูในรายวิชาภาษาไทยเพ่ิม เพ่ือนำหลักและกระบวนการทางการเรียนการสอนมาใช้ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชา 

1.3. โรงเรียนยังขาดแคลนสื ่อเทคโนโลยีที ่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มีแนวโน้มจะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนแห่งนี้เพ่ิมมากขึ้นใน
ปีต่อ ๆ ไป  

1.4 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนใน
ปัจจุบัน 
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2.  การบริหารงานบุคลากร 
   2.1 โรงเรียนมีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและจบการศึกษาตรงวิชาเอกและมี

ความสามรถตามความถนัด 
2.2  โรงเรียนมีความต้องการให้มีการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องและท่ัวถึง  บุคลากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

3.  การบริหารงานงบประมาณ 
3.1.  งบประมาณด้านการเรียนการสอนที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในโรงเรียน  

เช่น  การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการไม่มีเงินงบประมาณในด้านของรางวัลให้กับนักเรียน 
และงบประมาณในการตกแต่งห้องเรียน 

3.2.  โรงเรียนยังขาดงบประมาณในด้านการบริหาร  โดยเฉพาะงบประมาณด้านการพัฒนา
บุคลากร  การสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 

3.3.  โรงเรียนยังขาดงบประมาณในการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 

3.4.  โรงเรียนขาดแหล่งงบประมาณที่มาสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อมาพัฒนางานของ
โรงเรียน 

 
4.  การบริหารงานทั่วไป 

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีขนาดพ้ืนที่กว้าง  
อาคารเรียน อาคารประกอบ มีจำนวนมากทำให้ต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพการ
ใช้งานที่ดีเป็นจำนวนมาก จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการดูแลอาคารสถานที่สภาพทั่วไปของ
โรงเรียนมีจำนวนน้อย ทำให้การจัดการด้านภูมิทัศน์ ด้านอาคารสถานที่ได้รับการดูแลยังไม่ทั่วถึง
เท่าท่ีควร  

 จำนวนนักเรียนที่มีจำนวนมาก ทำให้ได้การบริการทางด้านสุขอนามัยของนักเรียนยัง
ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ซึ่งทางโรงเรียนได้ประสานขอความช่วยเหลือและได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทราย มาช่วยเหลือทางด้าน โรคปริทันต์(ฟัน) การฉีดวัคซีนต่าง ๆ และให้ความรู้
เรื่องสุขภาพเป็นต้น 

 จำนวนอาคารเรียน อาคารประกอบ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอและ
เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนมากขึ้น 

 

5.  กลุ่มงาน กิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 

 โรงเรียนมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก การดูแลเอาใจใส่นักเรียนในด้านต่าง ๆ อาจไม่
ทั่วถึง อาทิเช่น ด้านพฤติกรรมนักเรียน ด้านทุนการศึกษาที่ยังได้ไม่ครอบคลุมในทุกชั้นเรียน การเยี่ยม
บ้านนักเรียนที่อาจไม่พบผู้ปกครองเนื่องจากต้องออกจากบ้านไปทำงาน ทำไห้ไม่ได้รับทราบปัญหาของ
นักเรียนที่แท้จริง 
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  รอบ 6 เดือน 
1. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

รอบ 6 เดือน 
1.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
1 โครงการพัฒนา

งานวิชาการ 
เชิงปริมาณ   
กลุ่มงานวิชาการมีวัสดุครุภัณฑ์ 
ที่ดี มีคุณภาพเพียงพอ ที่ใช้ใน
การบริหารจัดการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ   
การปฏิบัติงานของครูในกลุ่ม
บริหารวิชาการดำเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
ร้อยละ 100 

เชิงปริมาณ   
กลุ่มงานวิชาการมีวัสดุ
ครุภัณฑ์ ที่ดี มีคุณภาพ
เพียงพอ ที่ใช้ในการบริหาร
จัดการกลุ่มบริหารงาน
วิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ   
การปฏิบัติงานของครูในกลุ่ม
บริหารวิชาการดำเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
ร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที ่1 
มาตรฐานที่ 2, 
3 
 

2 โครงการพัฒนา
วิชาการสอน
(ฝึก/สอน/สอบ)  

เชิงปริมาณ 
1. ห้องเรียน ร้อยละ 100 มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน มีความเป็นระเบียบ
และสวยงามข้ึน  
2. ห้องเรียน ร้อยละ 100 มีการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฝึก สอน 
สอบเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
เชิงคุณภาพ 
1. ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มี
ความเป็นระเบียบและสวยงาม
ขึ้น 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฝึก สอน 
สอบ เพื่อใช้ในการจัด การเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. ห้องเรียน ร้อยละ 100 มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน มีความเป็น
ระเบียบและสวยงามข้ึน  
2. ห้องเรียน ร้อยละ 100 มี
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฝึก 
สอน สอบเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2.นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 1   
มาตรฐานที่ 2, 
3 
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 

  
การสอนในแต่ละกลุ่มสาระ

และทุกสายชั้น 
  

3 โครงการทะเบียน
วัดผลและ 
ข้อมูลนักเรียน 

เชิงปริมาณ  
งานทะเบียนวัดผลและงาน
ข้อมูลนักเรียน มีวัสดุ
อุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์
และเอกสารแบบรายงาน
ผลการเรียนของนักเรียนมี
ปริมาณครบถ้วนและ
เพียงพอ 
เชิงคุณภาพ  
1.งานทะเบียนวัดผลและ
งานข้อมูลนักเรียน มีการ
จัดทำเอกสารแบบรายงาน 
ผลการเรียนของนักเรียน
อย่างครบถ้วนจัดเก็บเป็น
ระบบ ระเบียบ 
 และเสร็จตามกำหนดเวลา 
2.การให้บริการข้อมูลด้าน
เอกสารทางการเรียนและ
ข้อมูลนักเรียนมีความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและทันเวลา 

เชิงปริมาณ  
งานทะเบียนวัดผลและงาน
ข้อมูลนักเรียน มีวัสดุ
อุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์
ตู้จัดเก็บเอกสารและแบบ
รายงานผลการเรียนต่าง ๆ 
ของนักเรียน  
สำหรับดำเนินงาน มี
ปริมาณครบถ้วนและ
เพียงพอมากข้ึน 
เชิงคุณภาพ  
1.การดำเนินการของงาน
ทะเบียนวัดผลและข้อมูล
นักเรียน ร้อยละ 80  ของ
งานเอกสาร มี                 
การดำเนินการอย่างเป็น
ระบบระเบียบ และมีความ
เป็นปัจจุบัน เสร็จตาม
กำหนดเวลา 
2.ผู้รับบริการร้อยละ 80  มี
ความพึงพอใจต่อ               
การให้บริการเอกสาร
ทางการเรียนและข้อมูล
นักเรียน ได้อย่างเป็นระบบ
สะดวก รวดเร็ว เป็น
ปัจจุบันและทันเวลา 

กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่  
1,2 
 

4 
 
 
 

โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  
1.โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีทันสมัยมี
สาระครบถ้วนสมบูรณ์     
ร้อยละ 100 

เชิงปริมาณ  
1โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีทันสมัยมี
สาระครบถ้วนสมบูรณ์  
ร้อยละ 85 

มาตรฐานที่ 
2,3 
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
4 โครงการพัฒนา

หลักสูตร
สถานศึกษา (ต่อ) 

เชิงคุณภาพ  
1.โรงเรียนมีกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
สนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียน ร้อยละ 100 
 

เชิงคุณภาพ  
1.โรงเรียนมีกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
สนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียน ร้อยละ 80 

มาตรฐานที่ 
2,3  

5 โครงการ ส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 
และพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตสู่
มาตรฐาน 3D 

เชิงปริมาณ  
1.นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของนักเรียนได้เข้า
ใช้บริการห้องสมุด 
2.นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ 
 3.นักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน  
 เชิงคุณภาพ  
1.นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2.นักเรียนมีนิสัยรักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ  
1.นักเรียนร้อยละ 84 ของ
นักเรียนได้เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 
2.นักเรียนร้อยละ 92 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ 
3.นักเรียน ร้อยละ 90 มี
นิสัยรักการอ่าน และรู้จัก 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 เชิงคุณภาพ  
1.นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2.นักเรียนมีนิสัยรักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 
1,3 

6 โครงการมัคคุเทศก์
น้อย 
 

เชิงปริมาณ  
1.นักเรียนแกนนำ
มัคคุเทศก์น้อยระดับชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 6 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 

50  คน 
เชิงคุณภาพ  
1.นักเรียนมีความรู้
ความสามารถปฏิบัติการ
เป็นมัคคุเทศก์ได้ร้อยละ 
100 

เชิงปริมาณ  
1.นักเรียนแกนนำ
มัคคุเทศก์น้อยระดับชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 6 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 

50  คน 
เชิงคุณภาพ  
1.นักเรียนมีความรู้
ความสามารถปฏิบัติการ
เป็นมัคคุเทศก์ได้ร้อยละ 
100 

มาตรฐานที่ 
1,3  
กลยุทธ์ที่  
2 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
7 โครงการงานแนะ

แนวการปฐมนิเทศ
และการปัจฉิม
นิเทศนักเรียน 

เชิงปริมาณ  
1. กิจกรรมแนะแนว
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 
ได้รับบริการงานด้านแนะ
แนวและการศึกษาต่อ 
2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกคนที่
สำเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2560  
3. กิจกรรมการปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี        
ที่ 1 ทุกคนที่เข้าเรียนในปี
การศึกษา 2561 

เชิงปริมาณ  
1. กิจกรรมแนะแนว
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 
100 
ได้รับบริการงานด้านแนะ
แนวและการศึกษาต่อ 
2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  
3.กิจกรรมการปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ร้อยละ 100 ทุกคนที่เข้า
เรียนในปีการศึกษา 2561 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 
1,3 
มาตรฐานที่ 
1,3 
 

8 โครงการการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการ 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่
มีความสามารถทางด้าน
วิชาการเข้าร่วม 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1 
กิจกรรมการศึกษาพิเศษ
เชิงคุณภาพ  
1.นักเรียนที่มีความสามารถ
ทางด้านวิชาการได้รับการ 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่
มีความสามารถทางด้าน
วิชาการเข้าร่วม 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  1 
กิจกรรมการศึกษาพิเศษ 
เชิงคุณภาพ  
1.นักเรียนที่มีความสามารถ
ทางด้านวิชาการได้รับการ 

กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 
1 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
  สนับสนุนและพัฒนาอย่าง

ทั่วถึงต่อเนื่อง 
2.นักเรียนที่มีความสามารถ
ทางด้านวิชาการได้มีโอกาส
และเวทีที่จะแสดงออกเพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และศิลปหัตถกรรม 
3.นักเรียนมีทักษะในการ
จัดการและทำงานอย่างมี
ความสุข  พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

สนับสนุนและพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงต่อเนื่อง 
2.นักเรียนที่มีความสามารถ
ทางด้านวิชาการได้มีโอกาส
และเวทีที่จะแสดงออกเพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และศิลปหัตถกรรม 
3.นักเรียนมีทักษะในการ
จัดการและทำงานอย่างมี
ความสุข  พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 

 

9 โครงการกิจกรรม
วันสำคัญ 
 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนเห็นความสำคัญ 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของวันสำคัญต่างๆร้อยละ 
100 
2.นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมจาก
โรงเรียนตามค่านิยม 12 
ประการ ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ  
นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ 
ประเพณี ขนบธรรมเนียม
ต่าง ๆ ของชาติ ร้อยละ 
100 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนเห็นความสำคัญ 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของวันสำคัญต่างๆร้อยละ 
90 
2.นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมจาก
โรงเรียนตามค่านิยม 12 
ประการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ 
ประเพณี ขนบธรรมเนียม
ต่าง ๆ ของชาติ ร้อยละ 90 
 

มาตรฐานที่ 
1,3 

10 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 จำนวน 198 คน  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่
ที่ 6 จำนวน 178 คน และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวน 102 คน  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 จำนวน 198 คน  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่
ที่ 6 จำนวน 178 คน และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวน 102 คน  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
  สูงขึ้น ได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์ และมี
ผลสัมฤทธิ์  O-NET,NT 
สูงขึ้นเมื่อนำมาเทียบผล
การประเมินระดับชาติ 
 
เชิงคุณภาพ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในภาพรวม ทุก
กลุ่มสาระสูงขึ้นร้อยละ 5 

สูงขึ้น ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์และมี
ผลสัมฤทธิ์    O-NET,NT 
สูงขึ้นเมื่อนำมาเทียบผล
การประเมิน 
ระดับชาติ 
เชิงคุณภาพ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ในภาพรวมใน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สังคมและ
ภาษาอังกฤษยังติดลบเมื่อ
เทียบกับคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ 

กลยุทธ์ที่ 
1,2,3,4,5 
มาตรฐานที่ 
1 

11 โครงการ ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง
มัธยมศึกษา 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย 
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ชั้น
มัธยมศึกษา 
 จำนวน 335 คน 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนร้อยละ 80 มี 
อาหารรับประทานเพียงพอ 
มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น และมี
พืชผักปลอดสารพิษ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย 
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ชั้น
มัธยมศึกษา  จำนวน 335 
คน เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนร้อยละ 80 มี 
อาหารรับประทานเพียงพอ 
มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น และมี
พืชผักปลอด 
สารพิษสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

กลยุทธ์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 
1   

12 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงงาน
เทคโนโลยีติดตั้ง
ระบบอินเทอร์เน็ต
ในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ  
1.บุคลากรครู จำนวน 100 
คน  
2.นักเรียน จำนวน 1,800 
คน 
 

เชิงปริมาณ  
1.บุคลากรครู จำนวน 100 
คน  
2.นักเรียน จำนวน 1,800 
คน 

กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที ่
4 



  26 

 

 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
12 โครงการพัฒนา

ปรับปรุงงาน
เทคโนโลยีติดตั้ง
ระบบอินเทอร์เน็ต
ในโรงเรียน (ต่อ) 

เชิงคุณภาพ  
1.โรงเรียนสามารถพัฒนา
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ให้สามารถใช้
งานได้ครอบคลุมภายใน
และภายนอกอาคารเรียน 
 
2.โรงเรียนสามารถ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ภายใน 
โรงเรียนแก่บุคลากร 
ผู้ปกครอง และนักเรียน 
ได้อย่างทั่วถึง 

เชิงคุณภาพ  
1. โรงเรียนสามารถพัฒนา
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ให้สามารถใช้
งานได้ครอบคลุมภายใน
และภายนอก 
อาคารเรียน 
2. โรงเรียนสามารถ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ภายใน 
โรงเรียนแก่บุคลากร 
ผู้ปกครอง และนักเรียน 
ได้อย่างทั่วถึง 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที ่
4 

13 โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

เชิงปริมาณ  
1.นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 
3 ร้อยละ 80 เกิดทักษะ
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและ
พ้ืนเมืองและพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์สังคม
ตลอดจนเจตคติที่ดีและ
กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดี
งาม 
2.นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์
ช่วงชั้นที่  2 และ 3 ร้อย
ละ 80 ไดเ้ผยแพร่กิจกรรม
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและ
พ้ืนเมืองทั้งในและนอก
สถานศึกษา พร้อมทั้งมี
จิตสำนึกท่ีดีในการสืบสาน
นาฏศิลป์ไทยและพ้ืนเมือง 
 
 

เชิงปริมาณ  
1.นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 
3 ร้อยละ 80 เกิดทักษะ
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและ
พ้ืนเมืองและพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์สังคม
ตลอดจนเจตคติที่ดีและ
กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดี
งาม 
2.นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์
ช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ร้อยละ 
80 ได้เผยแพร่กิจกรรม
ทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
และพ้ืนเมืองทั้งในและ
นอกสถานศึกษา พร้อมทั้ง
มีจิตสำนึกท่ีดีในการสืบ
สานนาฏศิลป์ไทยและ
พ้ืนเมือง 
 

มาตรฐานที่ 
1,3 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
13 โครงการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี 
(ต่อ) 

เชิงคุณภาพ  
1.นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 
3 ร้อยละ 80 นำทักษะ
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและ
พ้ืนเมืองไปบูรณาการกับ
การเรียนวิชาอ่ืน 
2.นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์
ช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ร้อยละ 
80 ได้เผยแพร่กิจกรรม
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและ
พ้ืนเมืองทั้งในและนอก
สถานศึกษาและได้รับการ
ยอมรับของสังคม 

เชิงคุณภาพ  
1.นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 
3 ร้อยละ 80 นำทักษะ
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและ
พ้ืนเมืองไปบูรณาการกับ
การเรียนวิชาอ่ืน 
2.นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์
ช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ร้อยละ 
80 ได้เผยแพร่กิจกรรม
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและ
พ้ืนเมืองทั้งในและนอก
สถานศึกษาและได้รับการ
ยอมรับของสังคม 
 

มาตรฐานที่ 
1,3 

14 โครงการพัฒนา
ศูนย์อาเซียนศึกษา 

เชิงปริมาณ  
ศูนย์อาเซียนโรงเรียนบ้าน
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์มีสื่อ
การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
 
เชิงคุณภาพ  
ผู้รับผิดชอบงานอาเซียน
ศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม
และบริการข้อมูลด้าน
อาเซียนศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียมกันร่วมกันจัด
กระบวนการเรียนรู้ตาม
การได้รับการพัฒนาข้อมูล
ด้านอาเซียนศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ  
ศูนย์อาเซียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
มีสื่อการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ได้
เข้าร่วมกิจกรรมและบริการ
ข้อมูลด้านอาเซียนศึกษาที่
มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียมกัน 

กลยุทธ์ที่ 1 
2 
มาตรฐานที่ 
1 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
15 โครงการการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

เชิงปริมาณ  
1.โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัย
ยะวงศาอุปถัมภ์มีการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ 
2. โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัย
ยะวงศาอุปถัมภ์มีการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน  
 

เชิงคุณภาพ  
1.โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัย
ยะวงศาอุปถัมภ์มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในมี
ความพร้อมรับการประเมิน
ตามกฎกระทรวง 

เชิงปริมาณ  
1.โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัย
ยะวงศาอุปถัมภ์มี              
การดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ได้อย่างเป็นระบบได้ตาม
เป้าหมาย 
2. โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัย
ยะวงศาอุปถัมภ์มี               
การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศภายในโรงเรียน
ได้ดี  
 

เชิงคุณภาพ  
1.โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัย
ยะวงศาอุปถัมภ์มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในมี
ความพร้อมรับการประเมิน
ตามกฎกระทรวง ได้ถูกต้อง 

กลยุทธ์ที่ 6
มาตรฐานที่ 
2  

16 โครงการสนับสนุน
การเรียนการสอน
สายชั้น 

เชิงปริมาณ  
ทุกสายชั้น ตั้งแต่ อนุบาล 
ถึงมัธยมศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
แต่ละสายชั้นมีหมึก และไข
กระดาษ เครื่อง 
โรเนียว/เครื่องถ่ายเอกสาร 
สำหรับใช้เพ่ือประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

เชิงปริมาณ  
ทุกสายชั้น ตั้งแต่ อนุบาล 
ถึงมัธยมศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
แต่ละสายชั้นมีหมึก และไข
กระดาษ เครื่อง 
โรเนียว/เครื่องถ่ายเอกสาร 
สำหรับใช้เพ่ือประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 
1,3 

17 โครงการกีฬาสี
ภายใน 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ทุก 
ระดับชั้น 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ทุก
คน ทุกระดับชั้น 

กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 
1 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
17 โครงการกีฬาสี

ภายใน 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ได้
เข้าร่วมกิจกรรมครบทุก
ระดับชั้น 

เชิงคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ทุก
ระดับชั้น ได้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างมีความสุข
และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 
1 

18 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ด้านกีฬา 

เชิงปริมาณ  
1.นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
ส่วนสูง น้ำหนักตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 
2.นักเรียนมีความสามารถ
เป็นเลิศได้เข้าร่วมแข่งขัน 
อย่างน้อย 1 รายการ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนชอบมาโรงเรียน
และรักการดู การเล่นกีฬา 
ร้อยละ 90 

เชิงปริมาณ  
1.นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
ส่วนสูง น้ำหนักตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 
2.นักเรียนมีความสามารถ
เป็นเลิศได้เข้าร่วมแข่งขัน 
อย่างน้อย 1 รายการ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนชอบมาโรงเรียน
และรักการดู การเล่นกีฬา 
ร้อยละ 90 

กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 
7,8 

19 โครงการปิดภาค
เรียนปีการศึกษา 
2560 

เชิงปริมาณ  
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
จำนวน 1,781 คน 
2.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยต้ม
ชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จำนวน 
100 คน 
เชิงคุณภาพ  
1.เสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจให้กับนักเรียนที่
สำเร็จการศึกษา 
2.สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

เชิงปริมาณ  
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
ทุกคนได้ร่วมกิจกรรม 
2.ครูบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัย
ยะวงศาอุปถัมภ์ได้ร่วม
กิจกรรมทุกคน 
เชิงคุณภาพ  
1.นักเรียนที่จบการศึกษา
และนักเรียนทุกคนเกิด
ความภาคภูมิในใน
ความสำเร็จ 
2.ครู นักเรียน ผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5 
มาตรฐานที่ 
1,3 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
20 โครงการพัฒนาการ

อ่านออกเขียนได้
และการแก้ปัญหา
การออกกลางคัน 
 

 

เชิงปริมาณ  
1.นักเรียนที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้และออก
กลางคันทั้งหมดได้รับ
บริการจากการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  
1. เพ่ือลดปัญหานักเรียน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และ
ออกกลางคัน ร้อยละ 80 
2.นักเรียนที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้และออก
กลางคันมีโอกาสที่จะ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพร้อยละ 80 

เชิงปริมาณ  
1.นักเรียนที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้และออก
กลางคันทั้งหมดได้รับ
บริการจากการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ร้อยละ 80 ตาม
เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  
1. เพ่ือลดปัญหานักเรียน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และ
ออกกลางคัน ร้อยละ 80 
2.นักเรียนที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้และออก
กลางคันมีโอกาสที่จะ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 1 
,มาตรฐานที่ 
2 

21 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและกิจการ
นักเรียน 
 

เชิงปริมาณ  
1. น ัก เร ี ยนได ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม
กิจกรรมการแข่งขันไม่น้อย
ก ว ่ า ร ้ อ ย ล ะ  80 ข อ ง
กิจกรรมที่ได้ระบุไว้ 
2 .น ั ก เ ร ี ยน ได ้ เข ้ า ร ่ วม
แข่งขัน ใน 5 กลุ ่มสาระ
การเรียนรู้  
3.ครูและนักเรียนร้อยละ 
75 มีการค้นคว้าหาความรู้
ด้านวิชาการอยู่เสมอ 
เชิงคุณภาพ  
นักเร ียนม ีความร ู ้ ความ
เข้าใจและมีทักษะในเชิง 
ว ิ ช า ก า ร แ ล ะ ใ น ก า ร
ดำรงช ี ว ิ ต  ซ ึ ่ ง เก ิ ดจาก              
การแข่งขันแลกเปลี่ยน 

เชิงปริมาณ  
1. น ัก เร ี ยนได ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม
กิจกรรมการแข่งขันไม่น้อย
ก ว ่ า ร ้ อ ย ล ะ  80 ข อ ง
กิจกรรมที่ได้ระบุไว้ 
2 .น ั ก เ ร ี ยน ได ้ เข ้ า ร ่ วม
แข่งขัน ใน 5 กลุ ่มสาระ              
การเรียนรู้  
3.ครูและนักเรียนร้อยละ 
75 มีการค้นคว้าหาความรู้
ด้านวิชาการอยู่เสมอ 
เชิงคุณภาพ  
นักเร ียนม ีความร ู ้ ความ
เข้าใจและมีทักษะในเชิง 
ว ิ ช า ก า ร แ ล ะ ใ น ก า ร
ดำรงช ี ว ิ ต  ซ ึ ่ ง เก ิ ดจาก              
การแข่งขันแลกเปลี่ยน 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
21 โครงการส่งเสริม

ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและกิจการ
นักเรียน 
 

เรียนรู้ทางวิชาการ และ           
การแข่งขันกีฬาตาม
นโยบาย 

เรียนรู้ทางวิชาการ และ             
การแข่งขันกีฬาตาม
นโยบาย 

กลยุทธ์ที่ 1 
,มาตรฐานที่ 
2,3 

22 โครงการส่งเสริม
ความมีสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3   
จำนวน  1,463  คน เป็น
คนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความสามัคคี 
ในหมู่คณะนำความรู้ที่ได้
เรียนมาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมคีวามสุข 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัย 
มีความรับผิดชอบ มีความ
สามัคคี ในหมู่คณะร้อยละ 
80 
2.  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่
ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ใน
ช ีว ิตประจำว ันและอยู ่ใน
ส ังคมได ้  อย ่างมีความสุข  
ร้อยละ 80 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3   
จำนวน  1,463  คน เป็น
คนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความสามัคคี 
ในหมู่คณะนำความรู้ที่ได้
เรียนมาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมคีวามสุข 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัย 
มีความรับผิดชอบ มีความ
สามัคคี ในหมู่คณะร้อยละ 
80 
2.  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่
ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ใน
ช ีว ิตประจำว ันและอยู ่ ใน
ส ังคมได ้ อย ่างมีความสุข  
ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 
2,5
มาตรฐานที่ 
1,3 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
23 โครงการจัดจ้าง

บุคลากรสายการ
สอนในสาขาที่
ขาดแคลน 
 

 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยต้ม
ชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ได้จัด
กิจกรรม 
การเรียนการสอนอย่าง
สม่ำเสมอและมีคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาคตรงตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ทั้งหมดได้รับความรู้ใหม่ ๆ 
จากการถ่ายทอดจากครู 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนของโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้    
ซึ่งทำให้เกิดแนวทางในการ
พัฒนาความคิดท่ีสร้างสรรค์
ต่อไป 
2. ผู้เรียนของโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
มีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อ
การพัฒนาตนเองในด้าน
การศึกษาอย่างเต็ม
ความสามารถ 
3. ผู้เรียนของโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ได้รับความรู้อย่างเต็มที่จาก
ครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยต้ม
ชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ได้จัด
กิจกรรม 
การเรียนการสอนอย่าง
สม่ำเสมอและมีคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาคตรงตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ทั้งหมดได้รับความรู้ใหม่ ๆ 
จากการถ่ายทอดจากครู 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนของโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้    
ซึ่งทำให้เกิดแนวทางในการ
พัฒนาความคิดท่ีสร้างสรรค์
ต่อไป 
2. ผู้เรียนของโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
มีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อ
การพัฒนาตนเองในด้าน
การศึกษาอย่างเต็ม
ความสามารถ 
3. ผู้เรียนของโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
ได้รับความรู้อย่างเต็มที่จาก
ครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4
มาตรฐานที่ 
2 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
24 โครงการโครงงาน

คุณธรรม สพฐ. 
  
 

เชิงปริมาณ   
ผู้บริหาร คร ูนักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
จำนวน1,897 คน เป็น ผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมอันดี
งาม  
เชิงคุณภาพ    

ผู้บริหาร คร ูนักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี
งาม  มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์เพ่ิมข้ึน 

เชิงปริมาณ   
ผู้บริหาร คร ูนักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
จำนวน1,897 คน เป็น ผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมอันดี
งาม 
เชิงคุณภาพ    

ผู้บริหาร คร ูนักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี
งาม  มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 1, 
3มาตรฐาน
ที่ 2, 5 

25 โครงการโรงเรียน
ต้นแบบลูกเสือ 
โรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศา
อุปถัมภ์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3   
จำนวน  1,463  คน เป็น
คนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ มี ความสามัคคี 
ในหมู่คณะนำความรู้ที่ได้
เรียนมาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมคีวามสุข 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัย 
มีความรับผิดชอบ มีความ
สามัคคี ในหมู่คณะร้อยละ 
80 
2.  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่
ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและอยู่ใน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวน  
1,463  คน เป็นคนมี
ระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ             มี
ความสามัคคี ในหมู่คณะนำ
ความรู้ที่ได้เรียนมาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมคีวามสุข 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัย 
มีความรับผิดชอบ มีความ
สามัคคี ในหมู่คณะร้อยละ 
80 
2.  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่
ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ใน 

กลยุทธ์ที่ 1, 
3มาตรฐาน
ที่ 2, 5 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 

  
สังคมได้อย่างมคีวามสุข  ร้อย
ละ 80 

ชีวิตประจำวันและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมคีวามสุข  
ร้อยละ 80 

 

26 โครงการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (กิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้) 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ทุกคน 
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่  1  ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 
 
เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนได้ศึกษาหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ที่หลากหลาย ร้อยละ 100  
2.  นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงนอก
ห้องเรียน ร้อยละ 100 
3. นักเรียนเกิดแรงจูงใจ
พัฒนาการเรียนรู้ ใฝ่เรียน 
ใฝ่รู้ ร้อยละ 80 
4.  นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุขเต็มตาม
ศักยภาพ ร้อยละ 90 
5.  นักเรียนมีลักษณะนิสัย
ในการเห็นคุณค่าและการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ร้อยละ 
80 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ทุก
คน ตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1  ถึง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
3 
 
เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนได้ศึกษาหา
ความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ร้อย
ละ 100  
2.  นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงนอก
ห้องเรียน   ร้อยละ 100 
3.  นักเรียนเกิดแรงจูงใจ
พัฒนาการเรียนรู้ ใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ ร้อยละ 80 
4.  นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุขเต็มตาม
ศักยภาพ ร้อยละ 90 
5.  นักเรียนมีลักษณะนิสัย
ในการเห็นคุณค่าและ           
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ร้อยละ 
80 

กลยุทธ์ที่ 3  
มาตรฐานที่ 1, 
3 

 

 

 

 



  35 

 

 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกลยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
27 โครงการกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี) 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้ม
ชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3   จำนวน  
1,465  คน เป็นคนมีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ มี
ความสามัคคี ในหมู่คณะนำ
ความรู้ที่ได้เรียนมาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ มีความ
สามัคคี ในหมู่คณะร้อยละ 80 
2.  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้
เรียนมาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้
อย่างมคีวามสุข  ร้อยละ 80 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศา
อุปถัมภ์  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   
จำนวน  1,465  คน เป็น
คนมีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ มีความ
สามัคคี ในหมู่คณะนำ
ความรู้ที่ได้เรียนมาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมคีวามสุข 
 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ 
มีความสามัคคี ในหมู่
คณะร้อยละ 80 
2.  นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ที่ได้เรียนมาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมคีวามสุข 
ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 3  
มาตรฐานที่ 1, 
3 

28 โครงการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (กิจกรรม
ค่ายบูรณาการ
วิชาการ) 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้ม
ชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ชั้น
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  

จำนวน   1,465   คน  มีเจต 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศา
อุปถัมภ์  ชั้นอนุบาล 1 – 

มัธยมศึกษาปีที่ 3   

กลยุทธ์ที่ 3  
มาตรฐานที่ 1, 
3 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกลยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
28 โครงการกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (กิจกรรม
ค่ายบูรณาการ
วิชาการ) 

คติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  มีทักษะ
กระบวนการด้านต่าง ๆ และ
เสริมสร้างความรู้  ความคิด
สร้างสรรค์ต่าง ๆ การทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  และเป็นการฝึก
ให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้
ตามท่ีด ี นำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 

 2. นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของหลักสูตรฯ 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนา
และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   

 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

 5. นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้
จากแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย                                                        
6. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จำนวน   1,465   คน  มี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
มีทักษะกระบวนการด้าน
ต่าง ๆ และเสริมสร้าง
ความรู้  ความคิด
สร้างสรรค์ต่าง ๆ การ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  และ
เป็นการฝึกให้นักเรียน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  
นำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 

 2. นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
หลักสูตรฯ 
3. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาและเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ   

 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

 5. นักเรียนได้ศึกษาหา
ความรู้จากแหล่งความรู้
ที่หลากหลาย 
6. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3  
มาตรฐานที่ 1, 
3 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกลยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
29 โครงการกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (กิจกรรม
ค่ายคุณธรรม) 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้ม
ชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1–  

มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 

1,465 คน  มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ของทาง
โรงเรียน  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  

และเป็นการฝึกให้นักเรียน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  นำ
ความรู้และประสบการณ์ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตน
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอัน
พึงประสงค์ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศา
อุปถัมภ์  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1–  

มัธยมศึกษาปีที่ 3  

จำนวน 1,465 คน  มี
คุณธรรมจริยธรรม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของทางโรงเรียน  ทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  และเป็น
การฝึกให้นักเรียนเป็น
ผู้นำและผู้ตามท่ีดี  นำ
ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนตระหนักและ
ปฏิบัติตนอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมอันพึง
ประสงค์ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3  
มาตรฐานที่ 1, 
3 

30 โครงการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้) 

เชิงปริมาณ  
1. มีกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ที่แต่ละสายชั้น
เลือกนำไปจัดกิจกรรมแบ่ง
ออกเป็น 4 หมวด หมวดที่ 1 
กิจกรรมหมวด Head 
   - กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 
   - กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
   - กิจกรรมคำศัพท์พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ  
 

เชิงปริมาณ  
1. มีกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” ที่แต่
ละสายชั้นเลือกนำไปจัด
กิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 
หมวด  
2.จำนวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ “ ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” 
จำนวน  1,465  คน 
 

กลยุทธ์ที่ 3  
มาตรฐานที่ 1, 
3 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกลยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
  หมวดที่ 2 กิจกรรมหมวด 

Hand  
   - กิจกรรมหนูน้อยนัก
ประดิษฐ์ 
   - กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ 
   - กิจกรรมอาหารเพ่ืออาชีพ 
   - กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์ (STEM) 
   - กิจกรรมพืชผักสวนครัว 
รั้วกินได้ 
   - กิจกรรมขนมไทยแสน
อร่อย 
   - กิจกรรมภูมิทัศน์ของเรา 
   - กิจกรรมนานางาน
ประดิษฐ์ 
   - กิจกรรมนักคิด
ประดิดประดอย 
   - กิจกรรมนักปั้นขั้นเทพ 
หมวดที่ 3 กิจกรรมหมวด 
Health 
   - กิจกรรมกีฬานันทนาการ  
   - กิจกรรมการละเล่น
พ้ืนบ้าน  
   - กิจกรรมอาหาร 5 หมู่เพ่ือ
สุขภาพ  
   - กิจกรรมออกกำลังกายวัน
ละนิด พิชิตโรคร้าย  
   - กิจกรรมรู้โรค รู้ภัย 
ปลอดภัยต่อชีวิต 
   - กิจกรรมร้องเล่นเต้นรำ 
หมวดที่ 4 กิจกรรมหมวด 
Heart 
   - กิจกรรมสวดมนต์สุด
สัปดาห์นำพาความสุขใจ  
    

เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศา
อุปถัมภ์ มีองค์ความรู้
และแสดงออกถึง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
แห่งการเรียนรู้ที่กำหนด 
4 หมวด  
2. นักเรียนมีความพึง
พอใจ ในการเข้าร่วม
โครงการ “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกลยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
     - กิจกรรมบ้าน วัด 

โรงเรียน (บวร) 
   - กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา
ชุมชน 
2.จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ “ ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” จำนวน  1,465  คน 
 
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ มีองค์
ความรู้และแสดงออกถึง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์แห่ง
การเรียนรู้ที่กำหนด 4 หมวด  
2. นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมโครงการ “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 

  

 

 1.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกลยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
1 โครงการจัดจ้าง

บุคลากร
สนับสนุนการ

สอน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคน ทุก
ระดับชั้น ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียนและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา   
2. การจัดการเรียนการ
สอนทุกระดับชั้นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคน ทุก
ระดับชั้น ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียนและมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา   
2. การจัดการเรียนการสอน
ทุกระดับชั้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรฐานที่ 2 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกลยุทธ์/ 
มาตรฐาน 

  เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ทุก
ระดับชั้น ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ตาม
มาตรฐาน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ทุก
ระดับชั้น ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียนและมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา 

 

2 โครงการพฒันา
ระบบงาน
บุคลากร 

เชิงปริมาณ  
ด้านคุณภาพผู้เรียนและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศา
อุปถัมภ์ทุกคน ได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ มีเจตคติท่ีดีต่อ
การพัฒนาตนเองและ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลัง
ความสามารถ 
เชิงคุณภาพ  
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีแรงจูงใจและเจต
คติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
กำลังความสามารถ 

เชิงปริมาณ  
1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยต้ม
ชัยยะวงศาอุปถัมภ์ทุกคน 
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ 
2.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ำเสมอและมี
เจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ 
 
เชิงคุณภาพ  
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีแรงจูงใจและเจตคติ
ที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ 

กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรฐานที่ 2 

3 โครงการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศา
อุปถัมภ์ 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารการศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ
วงศาอุปถัมภ์ทุกคน ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การไปราชการ ทุกคน 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารการศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ
วงศาอุปถัมภ์ทุกคน ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การไปราชการ ทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรฐานที่ 2 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกลยุทธ์/ 

มาตรฐาน 

  

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ
วงศาอุปถัมภ์ ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ มีความพึง
พอใจ เกิดขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ
วงศาอุปถัมภ์ ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ 
เกิดขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

 

4 โครงการพัฒนา
งานปฏิคม
โรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศา
อุปถัมภ์ 

เชิงปริมาณ 
1. งานปฏิคม มีวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาหาร
ว่าง น้ำดื่มที่อำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ในการบริการและต้อนรับ
แขกของโรงเรียนในโอกาส
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 
เพียงพอ 
2. ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ
วงศาอุปถัมภ์ และแขก
ของโรงเรียนได้รับการ
อำนวยความสะดวก
เกี่ยวกับอาหารว่าง น้ำดื่ม 
ทุกคน 

เชิงปริมาณ 
1. งานปฏิคม มีวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาหาร
ว่าง น้ำดื่มที่อำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานใน
การบริการและต้อนรับแขก
ของโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วน เพียงพอ 
2. ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ
วงศาอุปถัมภ์ และแขกของ
โรงเรียนได้รับการอำนวย
ความสะดวกเกี่ยวกับอาหาร
ว่าง น้ำดื่ม ทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรฐานที่ 2 

5 โครงการพัฒนา
ระบบธุรการ 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนทุกคน
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ของการติดต่อ
ประสานงานทำให้สามารถ
ติดต่องานที่สำคัญ ๆ ได้
อย่างดียิ่ง 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนทุกคน
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ของการติดต่อประสานงาน
ทำให้สามารถติดต่องานที่
สำคัญ ๆ ได้อย่างดียิ่ง 
 

กลยุทธ์ที่ 6  
มาตรฐานที่ 2 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกลยุทธ์/ 
มาตรฐาน 

  เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  และหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมี
ความพึงพอใจในการรับ
บริการของงานธุรการ
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ
วงศาอุปถัมภ์ 

เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  และหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมีความ
พึงพอใจในการรับบริการ
ของงานธุรการโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 

 

 

 1.3 กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกลยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
1 โครงการกิจกรรม

พัฒนางาน
การเงิน 

เชิงปริมาณ  
1.ฝ่ายงานการเงินมีวัสดุ
อุปกรณ์ในงานการเงินและ
ในการจัดเก็บเอกสารของ
งานการเงินได้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 เชิงคุณภาพ  
1.ฝ่ายงานการเงินมีการ
จัดเก็บระบบงานเป็น
ปัจจุบันถูกต้องชัดเจนและ
เป็นระบบง่ายต่อการ
ตรวจสอบ 

เชิงปริมาณ  
1.ฝ่ายงานการเงินมีวัสดุ
อุปกรณ์ในงานการเงินละใน
การจดัเก็บเอกสารของงาน
การเงินได้ครบถ้วนการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่มีความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
ระบบการปฏิบัติงานมีความ
ทันสมัยจึงทำให้ 
การดำเนินงานประสบ
ผลสำเร็จโดยใช้ระยะเวลา
น้อยลง 
 
เชิงคุณภาพ  
1.ฝ่ายงานการเงินมีการ
จัดเก็บระบบงานเป็น
ปัจจุบัน เอกสารงานพัสดุมี
ถูกต้องชัดเจนและเป็นระบบ
ง่ายต่อการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
สพป.ลพ.2 
 
 

กลยุทธ์ที่ 5  
มาตรฐานที่ 2 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกลยุทธ์/ 
มาตรฐาน 

2 โครงการกิจกรรม
พัฒนางานพัสดุ 

เชิงปริมาณ  
1.ฝ่ายงานพัสดุ มีวัสดุ
อุปกรณ์ ในงานพัสดุและ
ในการจัดเก็บเอกสารของ
งานพัสดุได้ครบถ้วน 
 
 
เชิงคุณภาพ  
1.ฝ่ายงานพัสดุ มีการ
จัดเก็บระบบงานเป็น
ปัจจุบันถูกต้องชัดเจนและ
เป็นระบบง่ายต่อการ
ตรวจสอบ 

เชิงปริมาณ  
1.ฝ่ายงานพัสดุ มีวัสดุ
อุปกรณ์ในงานพัสดุและใน
การจัดเก็บเอกสารของงาน
พัสดุได้ครบถ้วน การทำงาน
ของเจ้าหน้าที่มีความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ระบบ
การปฏิบัติงานมีความ
ทันสมัยจึงทำให้ 
การดำเนินงานประสบ
ผลสำเร็จโดยใช้ระยะเวลา
น้อยลง 
เชิงคุณภาพ  
1.ฝ่ายงานพัสดุ มีการจัดเก็บ
ระบบงานเป็นปัจจุบัน 
เอกสารงานพัสดุมีถูกต้อง
ชัดเจนและเป็นระบบ 

กลยุทธ์ที่ 5  
มาตรฐานที่ 2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดจ้าง
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศา
อุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่าง
สม่ำเสมอและมีคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
ตรงตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
ทั้งหมดได้รับความรู้ใหม่ ๆ 
จากการถ่ายทอดจากครู 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนภายในโรงเรียน
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศา 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยต้ม
ชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างสม่ำเสมอและมี
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาคตรงตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
ทั้งหมดได้รับความรู้ใหม่ ๆ 
จากการถ่ายทอดจากครู 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนภายในโรงเรียน
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศา
อุปถัมภ์ ได้รับการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 5  
มาตรฐานที่ 2 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 

  

อุปถัมภ์ ได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่าง สม่ำเสมอและ
สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้    ซึ่งทำ
ให้เกิดแนวทางในการ
พัฒนาความคิดท่ี
สร้างสรรค์ต่อไป 
2. ผู้เรียนมีแรงจูงใจและ
เจตคติที่ดีต่อการพัฒนา
ตนเอง ในด้านการศึกษา
อย่างเต็มความสามารถ 
นักเรียนได้รับความรู้อย่าง
เต็มที่จากครูและบุคลากรที่

มีคุณภาพ 

ตนเองอย่าง สม่ำเสมอและ
สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้    ซึ่งทำ
ให้เกิดแนวทางในการ
พัฒนาความคิดท่ี
สร้างสรรค์ต่อไป 
2. ผู้เรียนมีแรงจูงใจและ
เจตคติที่ดีต่อการพัฒนา
ตนเอง ในด้านการศึกษา
อย่างเต็มความสามารถ 

3. นักเรียนได้รับความรู้
อย่างเต็มที่จากครูและ
บุคลากรที่มีคุณภาพ 

 

4 โครงการปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค 

เชิงปริมาณ  
1.มีระบบน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและปลอดภัย 
2.ระบบไฟฟ้าอาคารได้รับ
การปรับปรุง 
เชิงคุณภาพ  

สาธารณูปโภคได้รับการ
บริหารจัดการอย่าง

เหมาะสมเอ้ือประโยชน์ต่อ
การจัดการศึกษา ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักเรียน

และบุคลากรให้ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย 

เชิงปริมาณ  
1.โรงเรียนมีระบบน้ำเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 
อย่างพอเพียงและ
ปลอดภัย 
2.ระบบไฟฟ้าในอาคาร
เรียนได้รับการปรับปรุง 
เชิงคุณภาพ  
สาธารณูปโภคได้รับการ
บริหารจัดการอย่าง
เหมาะสมเอ้ือประโยชน์ต่อ
การจัดการศึกษา ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักเรียน
และบุคลากรให้ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 5  
มาตรฐานที่ 1 

5 โครงการ การพัฒนา
ระบบบริหารงาน
งบประมาณรายได้
สถานศึกษาปี
การศึกษา 2562 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร   
1,900 คน 
เชิงคุณภาพ 
  

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร   
1,900 คน 
เชิงคุณภาพ 
  

กลยุทธ์ที่ 5  
มาตรฐานที่ 2 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำป ี2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

   

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
  1.  ผู้บริหารสถานศึกษามี

ภาวะผู้นำและมี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 
2.  สถานศึกษามีการจัด
องค์กร  โครงสร้าง  ระบบ
การบริหารงานและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบครบ
วงจร 
3.  สถานศึกษามีการ
บริหารและและจัด
การศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน 
4.  สถานศึกษามีการระดม
ทรัพยากร  เพ่ือพัฒนา
ความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษาโดยสามารถ
บริหารจัดการได้อย่าง
คล่องตัวตามสภาพความ
ต้องการและจำเป็น 
5. สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการตามขั้นตอน
ของ TQA  และผู้บริหาร
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่
เกี่ยวข้อง 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษามี
ภาวะผู้นำและมี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 
2.  สถานศึกษามีการจัด
องค์กร  โครงสร้าง  ระบบ
การบริหารงานและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบครบ
วงจร 
3.  สถานศึกษามีการ
บริหารและและจัด
การศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน 
4.  สถานศึกษามีการระดม
ทรัพยากร  เพ่ือพัฒนา
ความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษาโดยสามารถ
บริหารจัดการได้อย่าง
คล่องตัวตามสภาพความ
ต้องการและจำเป็น 
5. สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการตามขั้นตอน
ของ TQA  และผู้บริหาร
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่
เกี่ยวข้อง 
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 1.4 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
1 โครงการอาคาร

สถานที่ 
เชิงปริมาณ 
1. ปรับปรุงห้องประชุมครู
บาวงศ ์
2. ปูกระเบื้องอาคารเรียน
ชัยยะวงศาประชารัฐ 
3. ตลาดนัดโรงเรียนชุมชน
พอเพียง 
4. ปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 
เชิงคุณภาพ 
สภาพแวดล้อมและสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้มี
ความพร้อมและมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง 

เชิงปริมาณ 
1. ปรับปรุงห้องประชุมครู
บาวงศ ์
2. ปูกระเบื้องอาคารเรียน
ชัยยะวงศาประชารัฐ 
3. ตลาดนัดโรงเรียนชุมชน
พอเพียง 
4. ปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 
เชิงคุณภาพ 
สภาพแวดล้อมและสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้มี
ความพร้อมและมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง 

กลยุทธ์ที่ 1  
มาตรฐานที่ 
2 

2 จัดระบบสิ่งแวดล้อม
อาคารสถานที่และ
ซ่อมบำรุง 

เชิงปริมาณ  
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โรงเรียน ซ่อมแซมอาคาร
ทั่วไป 
เชิงคุณภาพ  
สภาพแวดล้อมและสิ่ง
อำนวยความสะดวกมีความ
พร้อมและเป็นปัจจุบัน 

เชิงปริมาณ  
การดำเนินงานสำเร็จ
ครบถ้วน 
 
เชิงคุณภาพ  
สภาพแวดล้อมมีความ
สะดวกมีความพร้อมและ
ปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 
2,5 
มาตรฐานที ่
2 

3 โครงการ
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ  
จัดทำวารสารโรงเรียน 
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวทางด้าน
วิชาการ และกิจกรรม         
ต่าง ๆ ของโรงเรียนกับ
หน่วยงานอื่น ๆ 

เชิงปริมาณ  
จัดทำวารสารโรงเรียน 
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวทางด้าน
วิชาการ และกิจกรรม            
ต่าง ๆ ของโรงเรียนกับ
หน่วยงานอื่น ๆ 

กลยุทธ์ที่ 
2,5 
มาตรฐานที ่
1 
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
  เชิงคุณภาพ  

โรงเรียนมีการสรุปกิจกรรม
การทำงาน และผลที่เกิด
กับผู้เรียนโดยนำเสนอใน
รูปแบบวารสารรายปี 

เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนมีการสรุปกิจกรรม
การทำงาน และผลที่เกิด
กับผู้เรียนโดยนำเสนอใน
รูปแบบวารสารรายปี 

 

4 โครงการอนามัย
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
จำนวน 1,835 คน 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนร้อยละ 80 มีมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ  
และออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ มีน้ำหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
จำนวน 1,835 คน 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนร้อยละ 80 มีมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ  
และออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ มีน้ำหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐานที่ 
1 

5 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทั้งหมดได้รับ
บริการจากการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ร้อยละ 100 
คุณภาพ 
นักเรียนมีความสุขกับการ
มาโรงเรียน ร้อยละ 90 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทั้งหมดได้รับ
บริการจากการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ร้อยละ 100 
คุณภาพ 
นักเรียนมีความสุขกับการ
มาโรงเรียน ร้อยละ 90 

กลยุทธ์ที่ 1  
มาตรฐานที่ 
2 

6 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้ ความใจพ้ืนฐานใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และปฏิบัติ
ตนตามวิถีประชาธิปไตย 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้ ความใจพ้ืนฐานใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และปฏิบัติ
ตนตามวิถีประชาธิปไตย 

กลยุทธ์ที่ 1  
มาตรฐานที่ 
2 
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนองกล
ยุทธ์/ 

มาตรฐาน 
  เชิงคุณภาพ  

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย และปฏิบัติ
ตนตามวิถีประชาธิปไตย 

เชิงคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย และปฏิบัติ
ตนตามวิถีประชาธิปไตย 

 

 
 

๒. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
สนอง 

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

- - - - 
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การประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง 
การพัฒนาในอนาคตและความต้องการ การช่วยเหลือ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
   1. ผู้เรียนมีการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ ่น สามารถผสมผสานให้เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาได ้อย ่างลงต ัวและเป็นผ ู ้ม ีค ุณธรรม 
จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
    2. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
   3. ผู้เรียนมีความสามารถทางทักษะวิชาการในด้าน 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โดยสามารถประยุกต์ใช้ในวิถี
ชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนสามารถแสดงออก
และสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาได้ 
   4. ผู ้เรียนมีน้ำใจ สามารถช่วยเหลือสังคมด้วยจิต
อาสา มีจิตสาธารณะทั ้งงานโรงเรียนและงานของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุ่งม่ัน  ใช้หลักการ
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล สามารถเป็นแบบอย่างที่
ดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติตามหน้าที่   ตาม
บทบาท 
   2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โดยมีการใช้เทคนิควิธีการประชุมที่หลากหลาย  
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่มย่อย 
เพื ่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่สอดคล้องและสามารถยืดหยุ่นเพื่อรองรับ
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
และการจ ัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมา 

คุณภาพของผู้เรียน 
   1. ควรพัฒนานักเรียนในด้านของการอ่านออก 
เขียนได้ การอ่านคล่องเขียนคล่องให้มีพัฒนา     
การทางด้านภาษาไทยที่สูงขึ ้นอันเนื ่องจากตัว
ผู้เรียนใช้ภาษาถ่ินมากกว่าภาษาไทย 
   2. ควรร ักษาระดับและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางด้านผลการสอบ O-NET และ NT ของชั้น
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้อย่างต่อเนื่อง 
   3. ควรส่งเสริมและเน้นให้เห็นความสำคัญของ
โอกาสทางการศึกษาทางด้านการศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น 
   2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง   มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ใช ้ เป ็นฐานในการวางแผนการพ ัฒนาค ุณภาพ
สถานศึกษา 
3. ส ่งเสร ิมให ้คร ูผ ู ้สอนได ้ใช ้กระบวนการเร ียน            
การสอนด้วยเทคนิคกระบวนการที่หลากหลาย เน้น
การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื ่อสร้างองค์ความรู้
ให้กับนักเรียน  พร้อมปลูกฝังค่านิยมอันดีงามของ
ความเป็นไทยและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
   4. สร ้างขว ัญกำล ังใจให ้คร ูและบ ุคลากรทาง    
การศึกษาพัฒนาตนเองในการประกอบวิชาชีพครูด้วย
การส่งเสริมทางด้านการยกระดับความรู้ความสามารถ
ของตนในการศึกษาต่อ  การอบรมสัมมนา การร่วมกัน
จัดหาสื่อและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน และ
สนับสนุนการเลื่อนวิทยฐานะของตน 
   5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเน้นที่ตัวผู้เรียน
เป็นฐาน อีกทั ้งยังได้นำแนวนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการลงสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรม  
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
   ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สามารถจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การบูรณาการ
เนื้อหา การจัดการเรียนรู้เพ่ือเน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ โดยฝึกทำโครงงานในรูปแบบต่าง สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ
ผู้เรียน  ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง
พัฒนาการของผู้เรียน เช่น มอบหมายงานเดี่ยวและ
งานกลุ่ม ประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานที่
มอบหมายในระหว่างเรียน และทดสอบหลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการจัดการเร ียนการสอนที ่ เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีบูรณาการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้แก่ผู้เรียน 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการพัฒนางานวิชาการ 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการพัฒนาวิชาการการเรียนการสอน 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการงานทะเบียน วัดผล 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตร 
แผนปฏิบัติงานที่ 5 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้อสมุดมีชีวิตสู่มาตรฐาน 3 D 
แผนปฏิบัติงานที่ 6 โครงการมัคคุเทศก์น้อย 
แผนปฏิบัติงานที่ 7 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานแนะแนว ปัจฉิม  ปฐมนิเทศ 
แผนปฏิบัติงานที่ 8 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 
แผนปฏิบัติงานที่ 9 โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
แผนปฏิบัติงานที่ 10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET/NT) 
แผนปฏิบัติงานที่ 11 โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง 
แผนปฏิบัติงานที่ 12 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
แผนปฏิบัติงานที่ 13 โครงการพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา 
แผนปฏิบัติงานที่ 14 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติงานที่ 15 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนสายชั้น 
แผนปฏิบัติงานที่ 16 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน 
แผนปฏิบัติงานที่ 17 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
แผนปฏิบัติงานที่ 18 โครงการเปิดบ้านแสดงผลงาน ลูกหลานครูบาวงศ์ 
แผนปฏิบัติงานที่ 19 โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และแก้ปัญหาการออกกลางคัน 
แผนปฏิบัติงานที่ 20 โครงการโครงงานคุณธรรม สพฐ. 
แผนปฏิบัติงานที่ 21 โครงการโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
แผนปฏิบัติงานที่ 22 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้, 

      กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี, กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ, กิจกรรม    
      ค่ายคุณธรรม, กิจกรรมลดเวลาเพิ่มเรียนรู้ 

แผนปฏิบัติงานที่ 23 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 
แผนปฏิบัติงานที่ 24 โครงการงานอนามัยโรงเรียน 
แผนปฏิบัติงานที่ 25 โครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. เพ่ิมกระบวนการพัฒนาและต่อยอดกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพ่ือ
เป็นการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1. การจัดแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีในโรงเรียนให้มีความทันสมัย และเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน  พัฒนาครูผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning 

2. เปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและสะท้อนผลในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

3. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การจัดการอบรมการจัดทำสื่อ นวัตกรรม ที่สนองตอบผู้เรียนรายบบุคคล เช่น สื่อ BBL PBL 

หรือสื่อตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ซึ่ง

ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มีแนวโน้มจะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนแห่งนี้เพิ่มมากข้ึนในปีต่อ ๆ ไป 
2. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนในปัจจุบัน 
3. โรงเรียนมีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและจบการศึกษาตรงตามความถนัด 
4. งบประมาณด้านการเรียนการสอนที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในโรงเรียน  เช่น  

การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการไม่มีเงินงบประมาณในด้านของรางวัลให้กับนักเรียน และ
งบประมาณในการตกแต่งห้องเรียน 

5. โรงเรียนขาดงบประมาณในด้านการบริหาร  โดยเฉพาะงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร
การสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 

6. โรงเรียนขาดงบประมาณในการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 
 
 


