รายงานการติดตาม ประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน
(ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2)
ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน
รายละเอียดงบประมาณ
รหัส
โครงการ
ผลการดำเนิน
งบประมาณ งบประมาณทีไ่ ด้ใช้ไป งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 64) คงเหลือ
101 พัฒนาระบบงาน
งานการเงินและบัญชีมี
การเงินและบัญชี
ศักยภาพในการดำเนินงาน มี
บุคลากรในสถานศึกษาทำงาน
37,047
3,690
33,357
อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร
ภายในและภายนอกได้รับความ
สะดวกได้รับบริการอย่างทั่วถึง
102 พัฒนางานพัสดุและ การให้บริการงานด้านพัสดุกับ
สินทรัพย์
ทุกฝ่ายงานภายในโรงเรียน
36,737
36,737
0
ให้บริการอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
103 พัฒนางานแผนงาน สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี2564 ที่เป็นข้อมูล
สารสนเทศที่จัดเก็บไว้อย่าง
23,108
5,312
17,796
เป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง
รวดเร็วและสะดวกต่อการใช้
งาน
104 ระดมทรัพยากรของ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
สถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
2,160,000
0
2,160,000
ชุมชน องค์กรของรัฐและ
เอกชน
105 ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบงานที่ปฏิบัติใน
โรงเรียนมีความถูกต้องชัดเจน
ทุกชิ้นงาน และผู้ปฏิบัติงาน มี
1,503
0
1,503
ผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ
106 ประกันคุณภาพ
สถานศึกษามีระบบการประกัน
ภายใน
คุณภาพการศึกษาภายใน
1,940
0
1,940
สถานศึกษา เพื่อสร้างความ

107 สหกรณ์โรงเรียนศรี
สำโรงชนูปถัมภ์

มั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียน
ทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพจากสถานศึกษา
นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่อง
สหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง

0

รายงานการติดตาม ประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน
(ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2)
ฝ่ายอำนวยการ
รายละเอียดงบประมาณ
รหัส
โครงการ
ผลการดำเนิน
งบประมาณ งบประมาณที่ได้ใช้ไป งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 64) คงเหลือ
201 โครงการพัฒนางาน จัดการเอกสารในงานสารบรรณ
สารบรรณ
เป็นปัจจุบันและเสร็จทัน
45,300
5,140
40,160
กำหนดเวลา
202 โครงการพัฒนางาน จัดทำเก็บข้อมูลหลักฐานของครู
บุคคล
บุคลากร แสดงรายละเอียด
ประวัติของครู การมาปฏิบัติ
258,290
0
258,290
ราชการ การลา ฯลฯ ของ
บุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็น
ระบบ
203 โครงการพัฒนา
ให้ข้อมูลและประสานงานกับ
ระบบสารสนเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก
โรงเรียนอย่างรวดเร็วเป็น
7,779
0
7,779
ประโยชน์ต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานทั้ง 2 ฝ่าย
204 โครงการ
บุคลากรทั้งในและนอก
ยานพาหนะซ่อม
สถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บำรุง
กับสถานศึกษาได้รับขวัญและ
46,478
10,057
36,421
กำลังใจจากผู้บริหารและเพื่อน
ร่วมงาน
205 โครงการสวัสดิการ นักเรียน ครู และบุคลากรของ
ครู
โรงเรียนได้รับการบริการด้าน
ยานพาหนะ มีความสะดวกและ
38,830
0
38,830
ปลอดภัยในการเดินทางร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้และศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
206 โครงการปรับปรุง สถานศึกษามีระบบจัดเก็บ
ข้อมูล และทะเบียน ข้อมูลประวัติ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16)
2,260
0
2,260
ของข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้าง

207 โครงการงานบริหาร มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง
อัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน
208 โครงการพัฒนา
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มี
เครือข่าย
การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานครบตาม
จำนวนที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด
209 โครงการงานวินัย ข้าราชการครูและบุคลากร
และรักษาวินัย
ทางการศึกษาต้องมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
แบบแผนทางราชการ

2,300,697

0

2,300,697

0

0

0

14,513

0

14,513

รายงานการติดตาม ประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน
(ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2)
ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
รายละเอียดงบประมาณ
รหัส
โครงการ
ผลการดำเนิน
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้ใช้ไป งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 64) คงเหลือ
301 พัฒนาระบบสาร พัฒนาระบบสารสนเทศและงาน
บรรณฝ่ายส่งเสริม สารบรรณของฝ่ายส่งเสริม
18,298
300
17,998
พฤติกรรมนักเรียน พฤติกรรมนักเรียนให้เป็นระบบ
และง่ายต่อการค้นหา
302 ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทุกคนได้รับคำปรึกษา
นักเรียน
ดูแล และพัฒนาตนเองอย่างมี
88,403
0
88,403
พัฒนาระบบดูแล ประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ
ช่วยเหลือนักเรียน ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
303 บริหารจัดการด้วย โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศ ระบบดูแลด้วยระบบสารสนเทศ
201,000
0
201,000
และการสื่อสาร
และการสื่อสารในการพัฒนา
ประสิทธิภาพนักเรียน
304 ป้องกันแก้ไข
นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนู
ปัญหายาเสพติด ปถัมภ์มีความรู้และมีทักษะใน
11,500
0
11,500
และโรคเอดส์
การป้องกันตนเองจากยาเสพติด
และโรคเอดส์
305 ป้องกันแก้ไข
ป้องกันมิให้นักเรียนของโรงเรียน
พฤติกรรม
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
3,000
0
3,000
มาตรฐานสังคม
306 งานรักษาความ
นักเรียนมีระบบดูแลความ
ปลอดภัย
ปลอดภัยด้านการจราจรใน
29,885
0
29,885
โรงเรียน
307 ห้องเรียนสีขาว
นักเรียน เกิดกระบวนการร่วม
โรงเรียนศรี
คิด ร่วมปฏิบัติในการดูแลเอาใจ
สำโรงชนูปถัมภ์
ใส่ห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่า
39,281
375
38,906
เรียน และเป็นศูนย์ร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน และปลอดจาก
อุบัติภัย

308 เวรประจำวัน

พัฒนาเวรประจำวันให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
309 พัฒนาคุณธรรม
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คือ
จริยธรรมและ
มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
ค่านิยม มาตรฐาน พระคุณ ตลอดจนมีความศรัทธา
สังคมและชุมชนแก่ และเรียนรู้ เข้าใจหลักธรรมทาง
นักเรียน
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
310 เศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนนำแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิตและพัฒนา
สังคมได้

12,180

8,488

3,692

65,667

0

65,667

4,810

4,810

0

รายงานการติดตาม ประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน
(ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2)
ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธชุมชน
รายละเอียดงบประมาณ
รหัส
โครงการ
ผลการดำเนิน
งบประมาณ งบประมาณที่ได้ใช้ไป งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 64) คงเหลือ
401 งานพัฒนาระบบ
นักเรียนได้รับการส่งเสริมในการ
สารสนเทศ
ทำงานในกิจกรรมต่างๆ ของ
16,711
0
16,711
นักเรียนทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
402 พัฒนาระบบ
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
สารสนเทศของงาน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
80,084
0
80,084
ประชาสัมพันธ์
มีความเข้าใจและมี
ความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน
403 ส่งเสริม
ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ
ประชาธิปไตย
บริหารงาน แก้ปัญหา ด้วย
ภายในโรงเรียน
ระบบประชาธิปไตยส่งเสริม
ลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดีใน
108,199
800
107,399
สังคม ผู้เรียนรู้จักการทำงาน
เป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์
งานเพื่อส่วนรวม
404 สัมพันธ์ชุมชน
นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถของตนเองในการ
ร่วม กิจกรรมของชุมชน
30,000
0
30,000
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
405 พัฒนางานกิจกรรม นักเรียนและบุคลากรใน
ทั่วไปฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
44,506
0
44,506
นักเรียนและ
ทั่วไปของโรงเรียนอย่างทั่วถึง
สัมพันธ์ชุมชน
406 To Be Number
นักเรียน และบุคลากรใน
One
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มี
คุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตที่ดี
26,878
0
26,878
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข

รายงานการติดตาม ประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน
(ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
รายละเอียดงบประมาณ
รหัส
โครงการ
ผลการดำเนิน
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้ใช้ไป งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 64) คงเหลือ
501 พัฒนางาน
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศฝ่าย
สารสนเทศฝ่ายส่งเสริม
21,324
580
20,744
ส่งเสริมการศึกษา
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
502 พัฒนาส่งเสริมการใช้ นักเรียน ครูและบุคลากรของ
นวัตกรรมเพื่อ
โรงเรียนได้รับ ความ
พัฒนาการเรียนรู้
สะดวกสบายในการใช้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ที่โรงเรียนจัดให้
26,972
26,972
0
อย่างมีคุณภาพส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น
503 งานอาคารสถานที่ นักเรียนและบุคลากรทางการ
(พัฒนาอาคาร
ศึกษา ได้รับความสะดวกสบาย
สถานที่)
ในการบริการด้านอาคาร
สถานที่ ส่งผลให้เกิด
105,510
105,510
0
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนพัฒนาได้
เต็มศักยภาพ
504 สาธารณูปโภค
โรงเรียนได้มีการพัฒนาปรับปรุง
สาธารณูปโภคระบบน้ำและ
ไฟฟ้าอยู่เสมอเพื่อให้ นักเรียน /
57,625
52,222
5,403
ครูและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนมีความปลอดภัยในการ
ใช้
505 จัดแต่งภูมิทัศน์
นักเรียน ครู และบุคลากร
ของโรงเรียนมี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับ
15,505
0
15,505
ผู้เรียนที่โรงเรียนจัดให้อย่างมี
คุณภาพ

506 บ้านพักครู(งานดูแล บ้านพักครู และพื้นที่บริเวณ
บ้านพักครู)
บ้านพักครูได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมพัฒนาให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
507 ส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน ครูและบุคลากร
พลานามัยของ
ทางการศึกษาได้รับบริการด้าน
นักเรียนและ
ยา การปฐมพยาบาลอย่าง
บุคลากรในโรงเรียน เพียงพอและพึงพอใจ
508 พัฒนาและปรับปรุง นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูป
โรงอาหาร
ถัมภ์ได้รับการบริการด้าน
โภชนาการเป็นอย่างดี
509 ธนาคารออมสิน
นักเรียนมีนิสัยการประหยัด
โรงเรียน
และรู้จักการออมเงิน มีความรู้
และประสบการณ์ในการทำงาน
สามารนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้
510 ป้องกันโรคระบาด นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่อง
ไวรัส
สหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง มีการวางแผนในการ
ใช้จ่าย และการลงทุน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
511 โครงการพัฒนา
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มี
สิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ สภาพบรรยากาศที่
แหล่งเรียนรู้
เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ
512 โครงการห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart
classroom)

0

0

0

21,262

3,985

17,277

35,160

0

35,160

1,000

0

1,000

16,900

16,900

0

0

2,500

2,500

รายงานการติดตาม ประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน
(ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2)
ฝ่ายวิชาการ
รายละเอียดงบประมาณ
รหัส
โครงการ
ผลการดำเนิน
งบประมาณ งบประมาณที่ได้ใช้ไป งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 64) คงเหลือ
601.1 ปรับปรุงและ
ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
พัฒนาการบริหาร
ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
15,000
0
15,000
จัดการหลักสูตร
เกณฑ์
601.2 พัฒนางานวัดผลและ สถานศึกษามีข้อมูล
ประเมินผลการเรียน สารสนเทศด้าน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
59,757
0
59,757
ที่เป็นข้อมูลสารสนเทศที่
จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว
601.3 พัฒนางานทะเบียน
มีหลักฐานเอกสารทาง
การศึกษาที่ถูกต้องมี
คุณภาพประสิทธิภาพไว้ใช้
16,871
4,480
12,391
เป็นหลักฐานในการขอรับ
ทุนการศึกษาหรือ
ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ
601.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี นักเรียนสามารถสืบค้น
และนวัตกรรมการ
ข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่
เรียน
และมีประสิทธิภาพในการ
ใช้งาน ส่งผลให้นักเรียน
38,800
38,800
0
สามารถเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่ายไร้สาย ลดช่องว่าง
การเรียนรู้
601.5 พัฒนาตามหลักสูตร
ผู้เรียนได้รับความรู้และ
โรงเรียน
ประสบการณ์ในการทำงาน
มาตรฐานสากล
ร่วมกันในสังคม และมี
คุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
17,630
0
17,630
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์

601.6 นิเทศภายใน

601.7 ชุมชนแห่งการเรียนรู้
PLC
601.8 พัฒนาข้อมูลระบบ
สารสนเทศ

601.9 ยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์

601.10 สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้

602.1 พัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

602.2 พัฒนากิจกรรมผู้เรียน
(กิจกรรมแนะแนว)

ครูได้รับการนิเทศอย่าง
ทั่วถึง ต่อเนื่อง และมี
คุณภาพ
ครูได้เข้าร่วมโครงการชุมชน
แห่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
สถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศพร้อมใช้
จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว
และสะดวกต่อการใช้งาน
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อนำมา
เทียบเคียงกับการ
ประเมินผลในระดับชาติ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์มาตรฐานชาติและ
มาตรฐานเขตพื้นที่ มีสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ เอกสารทาง
วิชาการสำหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ
นักเรียนโรงเรียนศรี
สำโรงชนูปถัมภ์ทุกคนมี
ระเบียบวินัยในตนเอง ขยัน
ซื่อสัตย์ประหยัด อดทน
มีความรับผิดชอบและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
นักเรียนที่มีความต้องการ
ความช่วยเหลือได้รับการ
ช่วยเหลือตามความต้องการ
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้
สามารถเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

920

0

920

2,000

0

2,000

58,477

5,570

52,907

69,900

0

69,900

166,420

15,000

151,420

199,321

0

199,321

58,896

0

58,896

603.1

ค่ายรักการอ่าน

นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการ
อ่านอย่างสร้างสรรค์ มี
จินตนาการและหลากหลาย
603.2 การศึกษาเรียนรู้วิถี
ผู้เรียนสามารถที่จะเป็น
ชีวิตทางประวัติศาสตร์ กระบอกเสียงที่สำคัญใน
การเผยแพร่เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ให้ดำรงอยู่ใน
สังคมไทย
603.3 ค่ายคนค้นดาว
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้พื้นฐานด้าน
ดาราศาสตร์และได้ฝึก
ปฏิบัติการการใช้กล้อง
โทรทรรศน์
603.4 พัฒนาศักยภาพทาง
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติดนตรี
ดนตรีสากล
ได้อย่างมีคุณภาพ จากการ
เข้ารวมโครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพทาง ดนตรีสากล
603.6 ค่ายภาษาอังกฤษ
สามารถสื่อสาร เขียนหรือ
นำเสนอด้วยวิธีการต่างๆทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
603.7 ค่ายพัฒนาทักษะการ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
งานอาชีพ
ได้รับความรู้และทักษะ
ทางด้านอาชีพที่ตนเอง
สนใจ ให้ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
603.8 ค่ายวิทยาศาสตร์
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
มีทักษะทางวิทยาศาสตร์
เพื่อการรู้จักประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาและการ
สร้างสรรค์ผลงาน
604.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการการพัฒนา
ภาษาไทย
ทางด้านการเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เต็มตามศักยภาพ

22,610

0

22,610

15,469

0

15,469

14,953

0

14,953

9,000

0

9,000

13,523

0

13,523

6,010

0

6,010

12,000

0

12,000

57,857

0

57,857

และตามความสามารถ
604.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นบุคคลที่เป็นคนดี
คณิตศาสตร์
มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและมีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
ในเวทีระดับสูงขึ้นไป
604.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนได้รับการจัด
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
(วิทยาศาสตร์)
วิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
604.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และ
วิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการเพียงพอและ
(เทคโนโลยี)
เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ
604.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ทางการเรียนสูงขึ้นส่งผลให้
การเรียนการสอนสู่นักเรียน
มีประสิทธิภาพ
604.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เรียนทุกวิชาของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาเพิ่มมากขึ้น
604.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ศิลปะ(นาฏศิลป์)
งานนาฏศิลป์สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างมีระบบและมี
คุณภาพ
604.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
อย่างมีระบบ สามารถ
เรียนรู้กับผู้อื่นได้ดี มี
ความสุข แก้ปัญหาได้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สูงขึ้น

47,561

0

47,561

67,410

0

67,410

85,904

0

85,904

37,047

0

37,047

127,158

59,780

67,378

13,240

0

13,240

36,522

0

36,522

604.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ(ดนตรี)

604.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
604.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ
(เกษตร)
604.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ
(อุตสาหกรรม)
604.13 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
(สิ่งประดิษฐ์)

604.14

604.15

605.1

605.2

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติดนตรี
ได้ จากการเรียนรายวิชา
ดนตรีกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม
ดนตรีสากล อย่างมี
ความสุขและมีประสิทธิภาพ
ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้
สมบูรณ์
ครูผู้สอนมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
ครูผู้สอนมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน

นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างเป็นระบบ
สามารถเรียนรู้กับผู้อื่นได้ดี
มีความสุข สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ มีการฝึกฝนอย่าง
ต่อเนื่องจะทำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนได้รับการเรียนรู้
การงานอาชีพ(อาหาร) ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะการปฏิบัติจริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ภาษาต่างประเทศ
ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ที่สูงขึ้น
ทัศนศึกษาระดับชั้น
นักเรียนรู้จักนำวิธีการทาง
มัธยมศึกษาปีที่ 1
แหล่งเรียนรู้ทั่วไป เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
ทัศนศึกษาระดับชั้น
นักเรียนได้รับความรู้และ
มัธยมศึกษาปีที่ 2
เห็นคุณค่าของอุทยาน
แห่งชาติรามคำแหง

73,080

0

73,080

5,196

0

5,196

23,110

200

22,910

34,180

0

34,180

11,822

0

11,822

21,416

0

21,416

40,395

0

40,395

54,950

0

54,950

49,680

0

49,680

605.3

ทัศนศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

605.4 ทัศนศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
605.5 ทัศนศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5

605.6 ทัศนศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6

606.1 พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เรียนร่วม

606.2 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

606.3 หนึ่งปี หนึ่งโครงงาน

นักเรียนรู้จักนำวิธีการทาง
แหล่งเรียนรู้ทั่วไป เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
นักเรียนรู้จักนำวิธีการทาง
แหล่งเรียนรู้ทั่วไป เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
นักเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
นำมาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง
นักเรียนได้รับการพัฒนาให้
มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง เป็นคน
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนได้รับการการพัฒนา
ทางด้านการเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เต็มตามศักยภาพ
และตามความสามารถ
ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข
นักเรียนมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ เห็นความงดงาม
ได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นบรรยากาศสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
นักเรียนสามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปความคิด
รวบยอด คิดอย่างเป็น
ระบบและมีการคิดแบบองค์
รวม

52,600

0

52,600

48,000

0

48,000

51,125

0

51,125

59,820

0

59,820

13,251

0

13,251

5,352

0

5,352

17,775

0

17,775

606.4 งานพัฒนาคุณภาพ
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
โรงเรียน
606.5 สร้างโอกาสการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนตามศักยภาพ

606.6 ห้องเรียนอัจฉริยะ

มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
ห้องสมุด เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความรู้
ความคิดและทักษะ
กระบวนการเต็มตาม
ศักยภาพ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
มีทีวี ลำโพง ไมโครโฟนและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงในห้องเรียน
อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ

138,132

6,935

131,197

415,469

0

415,469

32,400

0

32,400

