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รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
จากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2563 ของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 4
โครงการ มีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2563 จานวน 76 กิจกรรม และมีกิจกรรมเพิ่มเติมจานวน 5
กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 81 กิจกรรม ดังนี้
โครงการ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน มีจานวนทั้งสิ้น 32 กิจกรรม ส่งสรุปรายงานจานวน 28 กิจกรรม และส่งบันทึกข้อความจานวน 4
กิจกรรมได้แก่
กิจกรรมที่ 7 เรื่อง พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ 12 เรื่อง ส่งเสริมอัจฉริยภาพภาษาไทย
กิจกรรมที่ 13 เรื่อง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
กิจกรรมที่ 15 เสริมประสบการณ์ สอวน. ชีววิทยา
หมายเหตุ บันทึกข้อความจานวน 2 กิจกรรมย่อยของกิจกรรมที่ 31 เรื่องเสริมวิชาการ Special
Program ได้แก่ 1.English for all 2.พัฒนาศักยภาพชีววิทยา ม.ปลาย
โครงการ 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและ การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
(มฐ.2) มีจานวนทั้งสิ้น 11 กิจกรรม ส่งสรุปรายงานจานวน 10 กิจกรรม และส่งบันทึกข้อความจานวน 1
กิจกรรมได้แก่. กิจกรรมที่ 6 กีฬาสีภายใน
หมายเหตุ บันทึกข้อความจานวน 2 กิจกรรมย่อยของกิจกรรมที่ 9 วันสาคัญของประเทศต่าง ๆ ได้แก่
1.วันชาติฝรั่งเศส 2.วันชาติเยอรมัน
โครงการ 3 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(มฐ.3) มีจานวนทั้งสิ้น 14 กิจกรรม ส่งสรุปรายงานจานวน 13 กิจกรรม และส่งบันทึกข้อความจานวน 1
กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการครู
โครงการ 4 โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมีความเป็นเลิศ มีภาวะผู้นาทางวิชาการ แบบมีส่วนร่วม
โดยใช้หลักการบริหารตามระบบบริหารงานคุณภาพ (มฐ.4) มีจานวนทั้งสิ้น 24 กิจกรรม ส่งสรุปรายงาน
จานวน 23 กิจกรรม และส่งบันทึกข้อความจานวน 1 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมที่ 15 เรื่อง พัฒนาศูนย์
คอมพิวเตอร์
ยอดรวมกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 76 กิจกรรม
และมีกิจกรรมเพิ่มเติมจานวน 5 กิจกรรม ส่งสรุปรายงานจานวน 74 กิจกรรม และส่งบันทึกข้อความ
กิจกรรมจานวน 7 กิจกรรม
ลงชื่อ

ผู้รายงาน
(นายปรีชา เสนานิมิตร)
ตาแหน่ง ครู
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โครงการ1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (มฐ.1)
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
โครงการ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มี
จานวนทั้งสิ้น 32 กิจกรรม ดังนี้
1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
3. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
4. ส่งเสริมงานวิชาการ
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ค่าคะแนนเฉลี่ยในการสอบ O-Net
6. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
7. พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล
8. ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี
9. ส่งเสริมรักการอ่าน
10. วันสาคัญทางภาษาไทย
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11. พัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย
12. ส่งเสริมอัจฉริยภาพภาษาไทย
13. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
14. ส่งเสริมความสามารถในการสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์
15. เสริมประสบการณ์ สอวน. ชีววิทยา
16. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
17. พัฒนาทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน
18. นักสืบน้อยย้อนรอยประวัติศาสตร์พิจิตร
19. ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านทัศนศิลป์
20. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนทางด้านนาฎศิลป์
21. พัฒนางานการงานอาชีพ
22. เสริมความรู้ฯ CROSSWORD GAME
23. พัฒนางานแนะแนว
24. การพัฒนาทักษะความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาวิชาทหาร
25. ส่งเสริมทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด
26. ส่งเสริมการทางานร่วมกัน มีจิตสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม
27. พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ smat ม.ต้น
28. เสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT ม.ต้น)
29. การจัดการเรียนรู้ฯ loT Thailand 4.0
30. พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ smat ม.ปลาย
31. เสริมวิชาการ Special Program
32. สอบวัดความรู้ CEFR ม.1,3,4,6
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1.งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป้าหมาย / นโยบาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1)นักเรียนร้อยละ 90 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
และเห็นค่าของพรรณไม้ในโรงเรียน
2)โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท้องงานสวน
พฤกษศาสตร์ จานวน 1 ห้องเรียน
3)นักเรียนร้อยละ 90 ร่วมปฏิบัติการเรียนรู้งาน
สวนพฤกษศาสตร์ และมีผลงานหรือชิ้นงานที่เกิด
จากศึกษาพรรณไม้ไทยในโรงเรียนและเผยแพร่สู่
ชุมชน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และเห็น
คุณค่าของพรรณไม้ไทยในโรงเรียน มีผลงานหรือ
ขึ้นงานที่เกิดจกการศึกษาพรรณไม้ไทยในโรงเรียน
นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี ในการสืบค้น
ข้อมูล
พรรณไม้ไทยในโรงเรียนและสามารถเผยแพร่สู่
ชุมชนได้ รวมทั้งโรงเรียนมีห้องงานสวน
พฤกษศาสตร์
ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถไปศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองได้

ผลการปฏิบัติงาน
อุปสรรคและการแก้ไข
เนื่องด้วยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพิจิตร
พิทยาคม ได้รับมอบหมายให้ย้ายไปอยู่ที่อาคาร 5
มีความจาเป็นต้องปรับอาคารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อให้บริการนักเรียนในด้านการศึกษา ค้นคว้า
ข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงนางบด้านกาดาเนินการ 5
องค์ประกอบและ 3 สาระทั้งหมดมาปรับอาคารเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป และด้วยสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในหลาย
ประเทศทั่วโลก และโรงเรียนเป็นสถานที่มีนักเรียนและ
ครูจานวนมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
สถานที่ศึกษาจึงมีการลดกิจกรรมกลุ่มน้อยลง และปรับ
กิจกรรมต่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเวลา
ข้อเสนอแนะ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ได้มี
การปรับเวลาและเนื้อหาด้านองค์ประกอบต่างให้มี
ความเหมาะสม

2.การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
เป้าหมาย / นโยบาย
เป้าหมายเชิงประมาณ
1)ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน
1,312 คน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด
ผู้บาเพ็ญประโยชน์
เป้าหมายเซิงคุณภาพ
1)ร้อยละ95 ของนักเรียนมีคุณลักษณะค่านิยมที่ดี

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับ ดี
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-
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ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2)ร้อยละ95 ของนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
บนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
และนาความรู้ที่ได้รับนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
1)ร้อยละ95 ของนักเรียนมีคุณลักษณะค่านิยมที่ดี
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับ ดี
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
อุปสรรคและการแก้ไข
2)ร้อยละ95 ของนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย ข้อเสนอแนะ
และนาความรู้ที่ได้รับนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ 4.ส่งเสริมงานวิชาการ (ปรับพื้นฐาน,วันรักโรงเรียน,ศิลปหัตถกรรม)
เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
1)นักเรียนได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้จากแหล่ง
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับ ดี
เรียนรู้ที่หลากหลาย
อุปสรรคและการแก้ไข
2) นักเรียนวางตัวเหมาะสมเมื่ออยู่นอกสถานที่
3) นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คิดเป็น ทา
ข้อเสนอแนะ
เป็น แก้ไขปัญหาเป็น
5.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ค่าคะแนนเฉลี่ยในการสอบ O-Net
เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์
บรรลุวัตถุประสงค์
ทางการเรียนเฉลี่ย GPA สูงขึ้น และมีผลคะแนน
อุปสรรคและการแก้ไข
เฉลี่ยการสอบระดับชาติ O-Netสูงกว่าปีการศึกษา
2561
ข้อเสนอแนะ
-
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6.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เป้าหมาย / นโยบาย
1)นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
2)นักเรียนนาความรู้จากการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถนากิจกรรมสะเต็มศึกษาไปใช้ในการเรียน
ได้และสนุกกับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสะเต็มนานักเรียนเข้าร่วม
ประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ และได้รับรางวัลเกือบ
ทุกรายการ
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

7. พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล
บันทึกข้อความ ชี้แจงไม่สามารถดาเนินกิจกรรมได้
8. ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี
เป้าหมาย / นโยบาย
1)ร้อยละ 90 ของนักเรียนในโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
เครื่องดนตรี วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ จัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ จากการได้ฝึกปฏิบัติงาน
เครื่องดนตรี วัสดุ อุปกรณ์ที่มีประโยชน์และได้
มาตรฐาน
2)ร้อยละ 90 ของนักเรียนความสามารถพิเศษวิชา
ดนตรีสากลในโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมได้รับ
การฝึกซ้อมดนตรีสากล อย่างเป็นระบบ

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับ ดี
- นักเรียนมีพัฒนาการเรียนดนตรีสากล อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการได้ปฏิบัติจากเครื่องตนตรี
วัสดุอุปกรณ์ที่มีประโยชน์และได้มาตรฐาน
- นักเรียนสามารถแข่งขันวงดนตรีได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
- นักเรียนมีความสามัคคี และความเสียสละ
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้
- ระยะเวลาในการทากิจกรรมค่อนข้างจากัดทาให้
การฝึกซ้อมไม่ค่อยเต็มที่
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
- เนื่องจากเครื่องดนตรี วัสดุ อุปกรณ์ดนตรีสากล
มีรดาค่อนข้างสูง จึงอยากให้สนับสนุนงบประมาณ
ดนตรีสากล ให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐาน
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9.ส่งเสริมรักการอ่าน
เป้าหมาย / นโยบาย
ห้องสมุดมีชีวิต
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เข้าใช้
ห้องสมุดเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20
2) ห้องสมุดโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
เป็นแหล่งค้นคว้า และใช้เป็นสื่อเรียนการสอนของ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใต้เรียน และมีทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2) ท้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านอย่างหลากหลายตลอดปีการศึกษา
3)ระบบห้องสมุดมีความคล่องตัว
สะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพ
พัฒนาห้องสมุด
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1)ห้องสมุดมีสื่อสารสนเทศเหมาะสมกับวัสดุ
2) ห้องสมุดมีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 20
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ห้องสมุดมีสื่อและอุปกรณ์ในการ
บริการที่มีคุณภาพ
วัสดุสารสนเทศและวารสารห้องสมุด
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1)ห้องสมุดมีสื่อวารสารนิเทศสาหรับบริการ
ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20
2)นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
เข้ามาอ่านหนังสือ อ่านวารสาร หนังสือพิมพ์
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1)ห้องสมุดมีวัสดุสารนิเทศที่เพียงพอต่อ

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-
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ความต้องการ
2)นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้วิธีการที่แสวงหาความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และ
จากวัสดุสารนิเทศหลากหลายประเภท
10.วันสาคัญทางภาษาไทย (คาขวัญต่อต้านยาเสพติด,สัปดาห์สุนทรภู่,วันภาษาไทยแห่งชาติ,การเขียน
พรรณนาพระคุณแม่)
เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บริหาร คณะครูให้ความร่วมมือในการจัด
เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
กิจกรรมวันสาคัญทางภายาไทยเป็นอย่างดี
ภาษาไทย
นักเรียนสนใจกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมให้ความ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร่วมมือในการแข่งขันทักษะด้นวิชาการในวันสาคัญ
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสังเคราะห์
ทางภาษาไทย ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
ความรู้ แสวงหาความรู้ให้กับตนเองและทางานร่วมกับ ภาษาไทย เป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณและ
ผู้อื่น
คุณภาพ
อุปสรรคและการแก้ไข
การจัดกิจกรรมของโครงการ ไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ครบทุกกิจกรรมสาเหตุเพราะช่วงสถานการณ์
โควิด -19 จึงต้องปรับลดกิจกรรมในโครงการให้
เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
11.พัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย
เป้าหมาย / นโยบาย
1) เพื่อจัดซื้อสื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
ภาษาไทย
2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยทั้ง
ในสถานศึกษาและระดับชาติ

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อุปสรรคและการแก้ไข
- สื่อที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ
- ควรจัดซื้อสื่อเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มเติม
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12.ส่งเสริมอัจฉริยภาพภาษาไทย
บันทึกข้อความ ชี้แจงไม่สามารถดาเนินกิจกรรมได้
13.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
บันทึกข้อความ ชี้แจงไม่สามารถดาเนินกิจกรรมได้
14.ส่งเสริมความสามารถในการสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์
เป้าหมาย / นโยบาย
1)ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลงานหรือชิ้นงานจากการ
ทางานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิดขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของ
การทางานได้

ผลการปฏิบัติงาน
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลงานหรือชิ้นงานจากการ
ทางานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบาย
หลักการแนวคิดขั้นตอนการทางาน และปัญหา
อุปสรรคของการทางานได้
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

15. เสริมประสบการณ์ สอวน. ชีววิทยา
บันทึกข้อความ ชี้แจงไม่สามารถดาเนินกิจกรรมได้
16.เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เป้าหมาย / นโยบาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) นักเรียนชุมนุมทั้งหมด 31 คน ได้ฝึกทาการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2) นักเรียนชุมนุมทั้งหมด 31 คน ได้ใช้อุปกรณ์
สารเคมี ในการฝึกฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจริง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) นักเรียนชุมนุมร้อยละ 90 มีผลงานการเพาะเลี้ยง

ผลการปฏิบัติงาน
อุปสรรคและการแก้ไข
เวลาที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ตามตารางเรียนมีจากัดและไม่เพียงพอ ดังนั้น
นักเรียนและครูที่ปรึกษาชุมนุม จึงต้องเสียสละเวลา
นอกเวลาเรียน มาฝึกปฏิบัติ เพื่อให้การเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติทักษะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างต่อเนื่อง
นักเรียนที่เลือกเรียนชุมนุมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
บางส่วนไม่ได้ตั้งใจเลือกชุมนุม แต่ต้องเลือกเพราะ
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เนื้อเยื่อพืชในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
2) นักเรียนชุมนุมร้อยละ 100 มีทักษะกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์ในการทาปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชุมนุมอื่นเต็ม ทาให้นักเรียนขาดความสนใจและ
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติการ ดังนั้นการ
เลือกชุมนุมควรคัดเฉพาะที่นักเรียนที่สนใจจริง ๆ
กิจกรรมชุมนุมใช้ดาบเรียนที่ 7 ซึ่งเป็นคาบสุดท้าย
และเวลาชั่วโมงเดียว ซึ่งเวลาไม่เพียงพอต่อการฝึก
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมื่อต่อคาบที่ 8 มี
นักเรียนบางส่วนต้องกลับบ้านโดยรถรับส่งนักเรียน
และต้องเรียนพิเศษทาให้การฝึกปฏิบัติหรือการ
เรียนการสอนเป็นไปไม่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
กระตุ้นให้นักเรียนฝึกทักษะการคิด การปฏิบัติ
เสียสละ มีความกระตือรือร้น และทุ่มเท ในการ
เรียนรู้ เพื่อให้การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ควรปรับปรุงเรื่องเวลาในการฝึกปฏิบัติกิจกรรม
ชุมนุม โดยเพิ่มเวลาในการทากิจกรรมจาก 1
ชั่วโมงเป็น 2 ชั่วโมง เพื่อให้การจัดการเรียนรู้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

17.พัฒนาทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน
เป้าหมาย / นโยบาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สนใจในอากาศ
ยาน นักเรียนที่เรียนในวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
และนักเรียนที่เรียนชุมนุมนักบินอยสมารถวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาในการออกแบบ สร้าง และ
ทดสอบอากาศยานแบบต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์อากาศยาน
2) นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สนใจในอากาศ
ยาน นักเรียนที่เรียนในวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
และนักเรียนที่เรียนชุมนุมนักบินน้อยสามารถสร้าง

ผลการปฏิบัติงาน
จุดเด่น
นักเรียนมีความสามารถกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน การสร้างและ
ทดสอบอากาศยานแบบต่าง ๆ โดยมีเหตุผล
ประกอบด้วยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อากาศ
ยาน
จุดด้อย
ขาดครูที่มีความชานาญหรือมีความรู้เฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์อากาศยาน ในการให้คาปรึกษา ชี้แนะ
แนวทาง ให้มีผลงานปรากฏต่อสาธารณชน และส่ง
เข้าประกวด

1
0
ผลงานหรือชิ้นงานอากาศยานแบบต่าง ๆ จากการ
ทางานเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว สมารถอธิบายหลักกร
แนวคิดขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของ
การทางาน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนที่สนใจในอกาศยาน, นักเรียนที่เรียนในวิชลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และนักเรียนที่เรียน ชุมนุมนักบิน
น้อยสามารถวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาใน
การออกแบบ สร้าง และทดสอบอากาศยานแบบต่าง
ๆ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อากาศยาน และ
สามารถสร้างผลงานหรือชิ้นงานอากาศยานแบบต่าง ๆ
จากการทางานเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว สามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิดขั้นตอนการทางาน และปัญหา
อุปสรรคของการทางานในระดับดี

อุปสรรคและการแก้ไข
ครูควรเข้ารับการอบรมด้านวิทยาศาสตร์อากาศ
ยาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หากจะดาเนินการต่อไปควรมีการเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ความสมารถด้านด้านวิทยาศาสตร์อากาศ
ยานมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน และโครงการปี
ต่อไปควรเพิ่มงบประมาณเนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์
ในการฝึกซ้อม

18.นักสืบน้อยย้อนรอยประวัติศาสตร์พิจิตร
เป้าหมาย / นโยบาย
1)ร้อยละของผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
2) ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการถ่ายทอด
กระบวนการการเรียนรู้แบบบูรณาการแก่นักเรียน
3. ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าความสาคัญของแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจนม
จิตสานึกรักท้องถิ่น

19.ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านทัศนศิลป์

ผลการปฏิบัติงาน
อุปสรรคและการแก้ไข
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินงานของ
โครงการฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ โควิด19 ที่ส่งผลกระทบให้การดาเนินงานตามแผน
โครงการล่าช้าออกไปและงดการออกนอกพื้นที่ จึง
ปรับให้เป็นรูปแบบการศึกษาแหล่เรียนรู้
ประวัติศาสตร์พิจิตร กิจกรรม นักสืบน้อยย้อนรอย
ประวัติศาสตร์พิจิตร ออนไลน์ รุ่น 2 และเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข้อเสนอแนะ
-
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เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 90 ของนักเรียนในโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมมี บรรลุวัตถุประสงค์ ระดับดีมาก
ความพึงพอใจต่อการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางศิลปะ ในการ อุปสรรคและการแก้ไข
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จากการได้ฝึก
ควรมีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
ปฏิบัติงานจากวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีประโยชน์
เพียงพอต่อการเรียนการสอน
และได้มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะ
วัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีมีราคาสูง
งบประมาณอาจไม่เพียงพอในบางรายการ
20.พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนทางด้านนาฎศิลป์
เป้าหมาย / นโยบาย
นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ร้อยละ 90 ได้รับ
ประโยชนจกการสร้างสรรค์งานทางนาฏศิลป์ที่สวยงาม
มีสุนทรียภาพ เห็นคุณค่าที่เป็นรากฐานของ
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สามารถนาไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนโดยตรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
นักเรียนร้อยละ 90 มีความเชื่อมั่นในตนเองและ
สามารถแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ สามารถพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทางด้านนาฏศิลป์และการแสดงให้
เป็นที่ยอมรับของสังคมได้

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

21.พัฒนางานการงานอาชีพ (พิมพ์ดีด,เกษตร,งานช่าง,งานบ้าน,งานประดิษฐ์,งานธุรกิจ)
เป้าหมาย / นโยบาย
ระดับคุณภาพของการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง
เรียนรู้สาหรับผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก
ร้อยละของผู้เรียน มีผลงานหรือชิ้นงานจาก
การทางานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบาย

ผลการปฏิบัติงาน
ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถอธิบายหลักการ
แนวคิดขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของ
การทางาน และมีผลงานหรือชิ้นงานจากการ
ทางานกลุ่มหรือเดี่ยวได้
ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้
อุปสรรคและการแก้ไข
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หลักการแนวคิดขั้นตอนการทางาน และปัญหา
อุปสรรคของการทางานได้
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลงานหรือชิ้นงานจากการ
ทางานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิดขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของ
การทางานได้
ผู้เรียนร้อยละ 8 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ทาให้การจัดการเรียนการสอนไม่ได้
ภาคปฏิบัติ ทาให้วัสดุอุปกรณ์ไม่ได้
ถูกนามาใช้ทั้งหมด
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรควิด 19
ทารูปแบบการจัดกิจกรมการเรียนการเรียนการ
สอนเปลี่ยนไป กิจกรรมบางอย่างจาเป็นต้องงดไป
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เท่าที่จาเป็นจึงมี
งบประมาณเหลือจ่าย
ข้อเสนอแนะ
ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ใช้สื่อออนไลน์ไห้มากขึ้น

22.เสริมความรู้ฯ CROSSWORD GAME
เป้าหมาย / นโยบาย
1. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมมีวัสดุอุปกรณ์ครอสเวิร์ด
เพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

23.พัฒนางานแนะแนว (ตลาดนัดอาชีพ,ปัจฉิมนิเทศ,พี่พบน้อง,ที่ปรึกษาYC,พัฒนางานแนะแนว,พัฒนา
สื่อฯ)
เป้าหมาย / นโยบาย
1) นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
2) นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3) นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนร้อยละ 95 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษากาหนด
นักเรียนร้อยละ 96.84 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม
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ความหลากหลาย

อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

24.การพัฒนาทักษะความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาวิชาทหาร
เป้าหมาย / นโยบาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยามที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
ความหลากหลาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
ความหลากหลาย

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

25.ส่งเสริมทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด
เป้าหมาย / นโยบาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ยุวกาชาด ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะ ค่านิยม และ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนยุวกาชาดทุกคนได้รู้จักกัน และเข้าร่วมพิธี
ประจาหมู่ยุวกาชาดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม
การบาเพ็ญประโยชน์ มีวินัย ความสามัคคี การรักษา
อนามัยและความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

26.ส่งเสริมการทางานร่วมกัน มีจิตสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม
เป้าหมาย / นโยบาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์
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นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง ทาง
วัฒนธรรมและความหลากหลาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความ
หลากหลาย

อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

27.พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ smat ม.ต้น
เป้าหมาย / นโยบาย
ห้องเรียนพิเศษ smat 1/9 และ 1/10
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1)นักเรียนห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
และ 1/10 จานวน 80 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1)นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
และ 1/10 ร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมและเกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
2)นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
และ 1/10 ร้อยละ 80 ได้พัฒนาศักยภาพทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
3)นักเรียนห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
และ 1/10 ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์สูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อคนิตศาสตร์
ห้องเรียนพิเศษ smat 2/9 และ 2/10
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1)นักเรียนห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุสงค์

บรรลุวัตถุประสงค์
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และเทคโนโลยี (SMAT)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
และ 2/10 จานวน 80 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1)นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
และ 2/10 ร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมและเกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
2)นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
และ 2/10 ร้อยละ 80 ได้พัฒนาศักยภาพทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
3)นักเรียนห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
และ 2/10 ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์สูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อคนิตศาสตร์
ห้องเรียนพิเศษ smat 3/9 และ 3/10
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1)นักเรียนห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
และ 3/10 จานวน 80 คน
เป้าหมายเซิงคุณภาพ
1)นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
และ 3/10 ร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมและเกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
2)นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
และ 3/10 ร้อยละ 80 ได้พัฒนาศักยภาพ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
3)นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
และ 3/10 ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์สูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

บรรลุวัตถุประสงค์
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-
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28.เสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT ม.ต้น)
เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
1)นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMAT ม. 1-3 บรรลุวัตถุประสงค์
จานวน 240 คน
อุปสรรคและการแก้ไข
2)นักเรียนเพิ่มพูนความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้
การวางแผนกาหนดการล่วงหน้า มีการ
ต่าง ๆ และเสริมประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริง
เปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการดาเนินกิจกรรม
นอกห้องเรียน มีทักษะชีวิตมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
กาหนดจากแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
29.การจัดการเรียนรู้ฯ loT Thailand 4.0
เป้าหมาย / นโยบาย
1)นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดการบูรณนาการ
ความรู้แบบสะเต็มศึกษาโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
รุ่นที่ทันสมัย ต่อยอด loT เป็นเครื่องมือในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
2)ผู้เรียนมีทักษะการคิดร่วมกัน การแบ่งปันความคิด
เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดประโยชน์จริงและ
ได้เสนอแนวคิดการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาต่าง
ๆ ในชีวิตประจาวัน
3)นักเรียนสามารถเป็นเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มี
ความพร้อมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และมีจริยธรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดการบูรณนาการ
ความรู้แบบสะเต็มศึกษา ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
รุ่นที่ทันสมัย ต่อยอด loTเป็นเครื่องมือในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผู้เรียนมีทักษะการคิดร่วมกัน การแบ่งปัน
ความคิดเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิด
ประโยชน์จริงและได้เสนอแนวคิดการใช้นวัตกรรม
เพื่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
นักเรียนสามารถเป็นเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มี
ความพร้อมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และมีจริยธรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

30.พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ smat ม.ปลาย
เป้าหมาย / นโยบาย
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่มหาวิทยาลัย
1)นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า
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เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมใน
วิชาภาษาอังกฤษ
2)นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการทา
กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่มหาวิทยาลัย อยู่
ในระดับ มาก

หาความรู้เพิ่มเติมในวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนร้อยละ 9 มีความพึงพอใจในการทา
กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่มหาวิทยาลัย
อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.00)

พัฒนาศักยภาพฯ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฯ
1) นักเรียนร้อยละ 90 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฯ ภาคเหนือตอนล่าง
2) นักเรียนร้อยละ 90 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
นาเสนอผลงาน ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฯภาคเหนือ
ตอนล่าง
3.นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายๆ
ภาคเหนือตอนล่าง

1)นักเรียนห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกันร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฯ
ภาคเหนือตอนล่าง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
2)นักเรียนห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฯ ภาคเหนือตอนล่าง
จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม
กิจกรรมของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ฯ
ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฯ ภาคเหนือตอนล่าง
ครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100

เสริมความรู้เชิงลึกมหาวิทยาลัย
1)นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม ในเนื้อหาเชิงลึกมหาวิทยาลัย
2)นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถสรุปความคิดจาก
เรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง ในเนื้อหาเชิงลึกมหาวิทยาลัย
3)นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการทา
กิจกรรม เสริมความรู้เชิงลึกมหาวิทยาลัย อยู่
ในระดับ มาก

1)นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ในเนื้อหาเชิงลึก
มหาวิทยาลัย จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2)นักเรียนห้องเรีนพิเศษวิทยาศาสตร์ มี
ความสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง ในเนื้อหาเชิงลึกมหาวิทยาลัย
จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3)นักเรียนร้อยละ 9 มีความพึงพอใจในการทา
กิจกรรมเสริมความรู้เชิงลึกมหาวิทยาลัย อยู่ใน
ระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.97)

เสริมประสบการณ์ปฏิบัติการฟิสิกส์
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นักเรียนร้อยละ 90 ทักษะการวางแผนการทางานใน
การปฏิบัติการฟิสิกส์และดาเนินการจนสาเร็จ
นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ มีการ
ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจ ใน
ผลงานของตนเอง
นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการทากิจกรรม
เสริมประสบการณ์เพิ่มเติมในมหาวิทยาลัย(เทคนิค
ปฏิบัติการฟิสิกส์) อยู่ในระดับ มาก

พัฒนาศักยภาพ Thailand 4.0ฯ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวตรวจจับ (Sensor) และ
เครื่องมือช่าง ที่สนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ จานวน 25 รายการ
2) นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
จานวน 60 คน ที่เข้าร่วมในชั้นเรียนหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1)ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีทักษะสามารถดารงชีวิต
อยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ในการนา
เทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อบูรณา
การ ระหว่างศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์กับวิชาอื่น ๆ
พัฒนาโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการวิเคราะห์

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.4/10 )
เข้าร่วมกิจกรรมโดยสามารถทากิจกรรมกลุ่ม
ทักษะการวางแผนการทางานในการปฏิบัติการ
ฟิสิกส์และดาเนินการจนสาเร็จ จานวน 30 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.4/10 ) มี
ทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์มีการทางนอย่างมีความสุข
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ ในผลงานของตนเอง
จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม4/10 ) มีมี
ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นได้จานวน 30 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอในการทา
กิจกรรม เสริมประสบการณ์เพิ่มเติมใน
มหาวิทยาลัย (เทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส์) อยู่ใน
ระดับ มาก(ค่าเฉลี่ย 3.95)
อุปสรรคและการแก้ไข
จานวนวันที่ปิดเรียน และมีกิจกรรม มีผลต่อการ
ทากิจกรรมในห้องเรียน ทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติการทดลองได้ครบตามที่ได้วางแผนไว้ และ
ไม่สามารถหาเวลา จัดการเรียนรู้เพิ่มได้เนื่องจาก
ห้องคอมพิวเตอร์ไม่มีชั่วโมง ของทั้งครูและ
นักเรียน ว่างตรงกัน
ข้อเสนอแนะ
จัดซื้อตัวตรวจจับ (Sensor) ให้หลากหลาย
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และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาได้
2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลงานหรือชิ้นงานจากการ
ทางานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิดขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการ
ทางานได้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาได้
2) ผู้เรียนมีผลงานหรือขึ้นงานจากการทางาน
กลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด
ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการทางาน
ได้
พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4/10,ม.5/10
และ ม.6/10
1)นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/10, 5/10 และ 6/10 ได้รับการส่งเสริมและเกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายจากการเข้าร่วม
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
2) นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/10, 5/10 และ 6/10 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
หาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อย
ละ 100
ค่ายดาราศาสตร์
1)นักเรียนร้อยละ 90 สามารถยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
2)นักเรียนร้อยละ 90 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3)นักเรียนร้อยละ 90 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม

1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
2) ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลงานหรือชิ้นงานจาก
การทางานกลุ่ม และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิดขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรค
ของการทางานได้
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาได้
4) ผู้เรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการทางาน
กลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิดขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรค
ของการทางานได้

บรรลุวัตถุประสงค์

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.5/10
และ 6/10 ปีการศึกษา 2563)เข้าร่วมกิจกรรมโดย
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

สามารถทากิจกรรมกลุ่มและ สามารถยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้ จานวน
61 คน คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.5/10
และ 6/10 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้
ทางดาราศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติจริง
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้และมีศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ โดยการประเมินความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.45
นักเรียนห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ฯ (ม.5/ 10
และ 6/10 )เข้าร่วมกิจกรรมโดยสามารถทา
กิจกรรมกลุ่มและเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
ได้ จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ฟิสิกส์สัประยุทธ์
1)นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะปฏิบัติกิจกรรมฟิสิกส์
สัประยุทธ์มีการทางานอย่างมีความสุข
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
2)นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.
ได้
5/10 ) มีการทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
3)นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการทา
งาน และภูมิใจ ในผลงานของตนเองจานวน 6 คน
กิจกรรม ฟิสิกส์สัประยุทธ์ อยู่ในระดับ มาก
คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.
5/10 )มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นได้จานวน 6
คน คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการทา
กิจกรรม ฟิสิกส์สัประยุทธ์อยู่ในระดับ มาก
แสริมประสบการณ์ปฏิบัติการเคมี
(ค่าเฉลี่ย 4.81)
1)นักเรียนร้อยละ 90 สามารถยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
2)นักเรียนร้อยละ 90 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
บรรลุวัตถุประสงค์
3)นักเรียนร้อยละ 90 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
31.เสริมวิชาการ Special Program
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เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
พัฒนาศักยภาพเคมี ม.ปลาย
บรรลุวัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
(Special Program)
2) เพื่อเตรียมความพร้อมให้วัยนักเรียนในการก้าวสู่
พื้นฐานความรู้ในปีการศึกษาต่อไป
บรรลุจุดประสงค์
พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
1) เพื่อเสริมความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 โครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ(Special Program)
2) เพื่อเตรียมความพร้อมให้วัยนักเรียนในการก้าวสู่
พื้นฐานความรู้ในระดับอุดมศึกษาต่อไป
บรรลุจดุ ประสงค์
พัฒนาศักยภาพฟิสิกส์ ม.ปลาย
1)นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา ความรู้เพิ่มเติม ใน
เนื้อหาเชิงลึกมหาวิทยาลัย
2)นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองใน
เนื้อหาเชิงลึกมหาวิทยาลัย
3)นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก
พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น
1) เพื่อเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
(Special Program)
2) เพื่อเตรียมความพร้อมให้วัยนักเรียนในการก้าวสู่
พื้นฐานความรู้ในปีการศึกษาต่อไป

บรรลุจุดประสงค์

พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

บรรลุจุดประสงค์
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1)นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา ความรู้เพิ่มเติม ใน
เนื้อหาเชิงลึกมหาวิทยาลัย
2)นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองใน
เนื้อหาเชิงลึกมหาวิทยาลัย
3)นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก
พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
บรรลุวัตถุประสงค์
1)นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา ความรู้เพิ่มเติม ใน
เนื้อหาเชิงลึกมหาวิทยาลัย
2)นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองใน
เนื้อหาเชิงลึกมหาวิทยาลัย
3)นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก
พัฒนาศักยภาพชีววิทยา ม.ปลาย
บันทึกข้อความ ชี้แจงไม่สามารถดาเนินการได้
English for all ม.ต้น
บันทึกข้อความ ชี้แจงไม่สามารถดาเนินการได้

32.สอบวัดความรู้ CEFR ม.1,3,4,6
เป้าหมาย / นโยบาย
1)ระดับคุณภาพของกิจกรรมตอบสนองนโยบาย
จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
2)ระดับคุณภาพของผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและนักเรียนมีความพึงพอใจ
3)ความพึงพอใจของนักเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิศษภาษาอังกฤษ
(Special Program) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ม.1/8,
3/8, 4/9,6/9 การศึกษา 2563 จานวน 160 คน
ได้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
และสามารถพัฒนทักษะภาษาอังกฤษและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ รอบตัว
อุปสรรคและการแก้ไข
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ข้อเสนอแนะ
-
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โครงการ 2
โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (มฐ.2)
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
โครงการ 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและ การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (มฐ.2)
มีจานวนทั้งสิ้น 11 กิจกรรม ดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาปลูกฝังให้รักสถาบันชาติฯ
2. งานอนามัย
3. ส่งเสริมการออมกับธนาคารโรงเรียน
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
5. ส่งเสริมประชาธิปไตย
6. กีฬาภายใน
7. ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียง
8. การแข่งขันกีฬา กรีฑาภายนอก
9. วันสาคัญของประเทศต่าง ๆ
10. ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
11. ศึกษาวัฒนธรรมฯ
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1.ส่งเสริมและพัฒนาปลูกฝังให้รักสถาบันชาติฯ
เป้าหมาย / นโยบาย
1)นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรักและ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีจิตสานึก รักสถาบัน
และปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม
2)ผู้เรียนได้รับกาปลูกฝังให้รักษาสาธารณสมบัติ
และใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างประหยัด คุ้มค่า
3)ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้ปฏิบัติตนในเรื่องของ
ความเสียสละ แบ่งปันเป็นที่ยอมรับ ชื่นชอบ ชื่นชม
ของบุคคลอื่น ๆ

ผลการปฏิบัติงาน
อุปสรรคและการแก้ไข
- การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯทั้ง 3
วันนักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั้ง
ม.ต้น ม.ปลาย ไม่ได้ เนื่องจากต้องยืนเว้นระยะห่าง
ติดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด
-19
ข้อเสนอแนะ
-อาจให้นักเรียนลงนามถวายพระพร ในสมุดลงนาม
ออนไลน์ ทางเพจของโรงเรียนได้

2.งานอนามัย
เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
มีจานวนยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐม
บรรลุวัตถุประสงค์
พยาบาล
อุปสรรคและการแก้ไข
ผู้มารับบริการได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลตาม
ข้อเสนอแนะ
หลักการแพทย์
3.ส่งเสริมการออมกับธนาคารโรงเรียน
เป้าหมาย / นโยบาย
1) นักเรียนร้อยละ 100 ข้าร่วมโครงการธนาคาร
โรงเรียนโดยการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน
2) นักเรียนร้อยละ 8 มีเงินออมในบัญชีธนาคาร
โรงเรียน
3) นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 90
มีทักษะการบริหาร การบริกรและการทางานอย่างมี
ขั้นตอน ได้รับประสบการณ์จกกระบวนการทางานของ
ธนาคารโรงเรียน
4) นักเรียนมีการเก็บออมและมีวินัยในการใช้เงิน

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการธนาคาร
โรงเรียน โดยการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
โรงเรียน
นักเรียนร้อยละ 80 มีเงินออมในบัญชีธนาคาร
โรงเรียน
นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน ร้อยละ
91.60 มีทักษะการบริหาร การบริการและการ
ทางานอย่างมีขั้นตอน ได้รับประสบการณ์จาก
กระบวนการทางานของธนาคารโรงเรียน
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รู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด
นักเรียนมีการเก็บออมและมีวินัยในการใช้เงิน
5) นักเรียนดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มี รู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด
เหตุมีผลรอบคอบและมีการวางแผนจัดการด้าน
นักเรียนดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
การเงินและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใชีวิตประจาวันได้ พอเพียง มีเหตุมีผล รอบคอบและมีการวางแผน
อย่างเหมาะสมกับวัย
จัดการด้านการเงินและสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย
อุปสรรคและการแก้ไข
- ขาดบุคลากรในการนายอดเงินฝาก - ถอนของแต่
ละวันนาส่งธนาคารออมสิน สาขาพิจิตร
ข้อเสนอแนะ
- กระตุ้นให้นักเรียนตระหนักเก็บออมและมีวินัย
ในการใช้เงิน ใช้จ่ายอย่างประหยัด
4.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เป้าหมาย / นโยบาย
ไม่สามารถดาเนินการจัดกิจกรรม เนื่องจากเป็นช่วง
ระบาดของไวรัสโควิด -19 และได้ทาการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานฝ่าย

ผลการปฏิบัติงาน
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

5.ส่งเสริมประชาธิปไตย
เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ บรรลุวัตถุประสงค์
ความหลากหลาย เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ อุปสรรคและการแก้ไข
เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์เป็น ข้อเสนอแนะ
ประมุข มีส่วนร่วมในกรพัฒนาสังคมโรงเรียนและภูมิใจ ในสถาบัน
6.กีฬาภายใน
บันทึกข้อความ ชี้แจงไม่สามารถดาเนินกิจกรรมได้
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7.ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียง
เป้าหมาย / นโยบาย
ไม่สามารถดาเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากเป็น
ช่วงระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่ได้ทาบันทึกขอ
เปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต้องใช้ในกิจกรรม
ครอบครัวพอเพียงที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ไม่ได้อนุมัติให้
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้
8.การแข่งขันกีฬา กรีฑาภายนอก
เป้าหมาย / นโยบาย
1) นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านกีฬาและ
กรีฑาตามศักยภาพของตนเอง
2)นักเรียนได้สร้างซื่อเสียงให้กับโรงเรียน ชุมชน
และเกิดความภูมิใจในตนเอง พร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลทั่วไป

ผลการปฏิบัติงาน
อุปสรรคและการแก้ไข
- ให้นักเรียนกลุ่มครอบครัวพอเพียงเรียนรู้ทาง
ออนไลน์
ข้อเสนอแนะ
- เมื่ออนุมัติแล้ว ควรได้รับจัดซื้อได้ตามที่อนุมัติ
เพราะทาตามขั้นตอนแล้ว
ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ ระดับดีมาก
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

9.วันสาคัญของประเทศต่าง ๆ
เป้าหมาย / นโยบาย
วันคริสต์มาส
นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างสนุกสนาน

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

วันเทศกาลตรุษจีน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1)นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
ต่าง ๆ ของภาษาต่างประเทศ
2)นักเรียนร้อยละ 80 มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
3)นักเรียนร้อยละ 80 ได้เปิดโลกทัศน์ สร้างเสริมการ
รู้จักยอมรับในความแตกต่าง หลากหลายของ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต มุมมอง ค่านิยมต่าง ๆ อันจะช่วย
ให้นักเรียนมมีทักษะชีวิต
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4)นักเรียนร้อยละ 80ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
ของตนเอง เรียนรู้การทางานเป็นกลุ่ม มีน้าใจ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5)นักเรียนร้อยละ 80 มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วันชาติฝรั่งเศส
ไม่สามารถดาเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากเป็น
ช่วงระบาดของไวรัสโควิด -19

บันทึกข้อความ ไม่สามารถดาเนินการจัดกิจกรรม
ได้ เนื่องจากเป็นช่วงระบาดของไวรัสโควิด -19

วันปีใหม่เกาหลี
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดี
2)ร้อยละ 80 ของนักเรียนวางแผนการดาเนินงาน
และดาเนินการจนเสร็จอยู่ในเกณฑ์ดี
3)ร้อยละ 80 ของนักเรียนทางานอย่างมีความสุข
มุ่งมั่นในการทางานและภูมิใจในผลงานของตนเองอยู่
ในเกณฑ์ดี
4)ร้อยละ 80 ของนักเรียนทางานร่วมกับผู้อื่นอยู่ใน
เกณฑ์ดี
วันชาติเยอรมัน
เทศกาลญี่ปุ่น
1)ร้อยละ 80 ของนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจกล้าแสดงออกเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดี
2)ร้อยละ 80 ของนักเรียนวางแผนการทางาน
และดาเนินการจนสาเร็จอยู่เกณฑ์ดี
3)ร้อยละ 80 ของนักเรียนทางานอย่างมความสุข
มุ่งมั่นในการทางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองอยู่
เกณฑ์ดี
4)ร้อยละ 80 ของนักเรียนทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อยู่ในเกณฑ์ดี
วันทานาบตะ (ไม่ส่งสรุปรายงาน)

บันทึกข้อความ ไม่สามารถดาเนินการจัดกิจกรรม
ได้ เนื่องจากเป็นช่วงระบาดของไวรัสโควิด -19
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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10.ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
เป้าหมาย / นโยบาย
1)นักเรียนร้อยละ 95 สามารถ แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และสื่อต่าง ๆ
รอบตัว
2)นักเรียนร้อยละ 95 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3)นักเรียนร้อยละ 90 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
11.ศึกษาวัฒนธรรมฯ
เป้าหมาย / นโยบาย
1) ระดับความสาเร็จของนักเรียนที่เข้าร่วมศึกษาดู
งานได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ
2) ระดับความสาเร็จของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา
เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองให้กว้างขวางขึ้น

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
(Special Program) ได้ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ความรู้และประสบกรณ์ตรง และศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษ และเปิด
โลกทัศน์มุมมองให้กว้างขวางขึ้น
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

โครงการ 3

3
0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (มฐ.3)
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
**********************************************************************************
โครงการ 3 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (มฐ.3)
มีจานวนทั้งสิ้น 14 กิจกรรม ดังนี้
1. อบรมเชิงปฏิบัติการครู
2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและบุคลากรฯ
3. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
5. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
6. ส่งเสริมพัฒนาครูยุคใหม่
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ฯ
8. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
9. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
10. พัฒนาศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
11. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
12. ขยายผลการจัดการศึกษา (อบรมพัฒนาครูฯ DLIT)
13. พัฒนาการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ
14. ศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพครู

1.อบรมเชิงปฏิบัติการครู
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บันทึกข้อความ ชี้แจงไม่สามารถดาเนินกิจกรรมได้
2.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและบุคลากรฯ
เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม มีหลักสูตรที่เหมาะสม
- บรรลุวัตถุประสงค์
กับผู้เรียนและท้องถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรมที่
อุปสรรคและการแก้ไข
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีการ ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ข้อเสนอแนะ
ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ส่งเสริมและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การ
เรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบการบันทึกการ
รายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ระบบการ
นิเทศการสอนที่นาผลไปปรับปรุงการสอนอย่าง
สม่าเสมอและนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการเรียนการสอน
3.วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย / นโยบาย
1)ครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนร้อยละ 95
2)ผู้บริหาร และครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม มี
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4.พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 95 ของครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมทาวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ผู้บริหาร และครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม มี
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-
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เป้าหมาย / นโยบาย
1)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีวัสดุอุปกรณ์ ใน
การจัดทาสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
2)นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาไทยสูงขึ้น มีความพึงพอใจในการความพร้อมใช้
เหมาะสมกับการใช้งานและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

5.พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
เป้าหมาย / นโยบาย
1)ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงขึ้นร้อย
ละ 3
2)ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ 80
สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิด
และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3)ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์
สูงขึ้น และครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิด และคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ผลการปฏิบัติงาน
- ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงขึ้นร้อย
ละ 3
- ร้อยละของครูที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
เกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

6.ส่งเสริมพัฒนาครูยุคใหม่
เป้าหมาย / นโยบาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ดาเนินกิจกรรมกับนักเรียนของโรงเรียนพิจิตร
พิทยาคม ทุกระดับ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 87 ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีในการ
ปฏิบัติการทดลองพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม

3
3
สารเคมีในการปฏิบัติการทดลอง สาหรับพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นไปตาม
เกณฑ์ มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

เกณฑ์มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์มีผลการทดสอบระดับชาติิ
เป็นไปตามเกณฑ์
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

7.ส่งเสริมและพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ฯ
เป้าหมาย / นโยบาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1)ดาเนินกิจกรรมกับนักเรียนของโรงเรียนพิจิตร
พิทยาคม ทุกระดับ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1)นักเรียนร้อยละ 87 ได้ใช้สื่อประกอบกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาหรับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
สาหรับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์มีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มีผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนได้ใช้สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการ
สอนสาหรับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์มีผลการทดสอบระดับชาติิ
เป็นไปตามเกณฑ์
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

8.พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
เป้าหมาย / นโยบาย
1)ร้อยละของครูที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
เกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ
จริงและสามารถนาไปประยุคตใช้ในชีวิตได้
2)ร้อยละของครูที่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
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สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้

-

9.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
เป้าหมาย / นโยบาย
1)ร้อยละ 90 ของนักเรียนในโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
มีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ จากการได้ฝึกปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ที่
มีประโยชน์และได้มาตรฐาน
2)ร้อยละ 90 ของนักเรียนในโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
มีความพึงพอใจต่อการใช้ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จากการได้ฝึก
ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ที่มีประโยชน์และได้
มาตรฐาน

ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมีพัฒนาการเรียนด้านศิลปะที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- นักเรียนสามารถแข่งขันทักษะศิลปะได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
- นักเรียนมีความสามัคคี และความเสียสละ
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

10.พัฒนาศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
เป้าหมาย / นโยบาย
นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในการเรียนเพียงพอ

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมกรเรียนการสอน ทั้งมีทักษะ ความรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่ง
สถานศึกษาสามารถผลิตเยาวชนที่มีทักษะด้านกีฬา
กรีทา และสุขศึกษา ซึ่งตัวแทนของโรงเรียนไปร่วม
แข่งขัน และกิจกรรม ในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนได้ทางานร่วมกัน รู้จักการ
วางเผน การบริหารจัดการ การดาเนินการเป็น
ขั้นตอน มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างมาก ให้
เกียรติผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และ
ผู้อื่น
อุปสรรคและการแก้ไข
-

11.พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
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เป้าหมาย / นโยบาย
1)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีวัสิดุ
อุปกรณ์ใช้เพียงพอในการด้านการเรียน การสอน
2)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีวัสดุใช้
สาหรับทาสื่ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอน รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีเพียงพอต่อนักเรียน
12.ขยายผลการจัดการศึกษา (อบรมพัฒนาครูฯ DLIT)
เป้าหมาย / นโยบาย
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ มีทักษะ
สามารถผลิตสื่อ สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ได้ด้วยตนเอง และประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศทางไกล (DLIT) สอดคล้อง
กับการพัฒนาครูผู้สอนให้เข้าสู่การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

13.พัฒนาการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ
เป้าหมาย / นโยบาย
ระดับความสาเร็จของนักเรียนที่เข้าร่วม ได้รับความรู้
จากประสบการณ์ตรงด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับความสาเร็จของนักเรียนที่เข้าร่วม ศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์ มุมมองให้
กว้างขวางขึ้น

14.ศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพครู

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
ผลการปฏิบัติงาน
ครูผู้สอนให้มีความรู้ มีทักษะสามารถผลิตสื่อ
สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
และประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางไกล (DLIT) สอดคล้องกับการ
พัฒนาครูผู้สอนให้เข้าสู่การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิศษภาษอังกฤษ
(Special Program) เพิ่มความรู้และประสบการณ์
ตรงจากครูต่างชาติ และศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษ และเปิดโลก
ทัศน์ มุมมองให้
กว้างขวางขึ้น
อุปสรรคและการแก้ไข
-
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เป้าหมาย / นโยบาย
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพครูในโครงการห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ (SPECIAL PROGRAM)
2. ครูในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษร้อยละ
90 มีความพึงพอใจในการทากิจกรรมศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพครูในโครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ มาก

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์
อุปสรรคและการแก้ไข
-

โครงการที่ 4
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โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมีความเป็นเลิศ มีภาวะผู้นาทางวิชาการ แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ
บริหารตามระบบบริหารงานคุณภาพ (มฐ.2)
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
2.1 โรงเรียนกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA
2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
**********************************************************************************
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมีความเป็นเลิศ มีภาวะผู้นาทางวิชาการ แบบมีส่วนร่วม
โดยใช้หลักการบริหารตามระบบบริหารงานคุณภาพ (มฐ.4) มีจานวนทั้งสิ้น 24 กิจกรรม ดังนี้
1. พัฒนางานบริหารงบประมาณ
2. จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา
3. บารุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ
4. งานประชาสัมพันธ์
5. พัฒนาหอสมุดโรงเรียน
6. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
7. งานประชุมผู้ปกครอง
8. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. ปรับปรุงพัฒนาห้องนอนเวรยาม
10. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
11. พัฒนาประสิทธิภาพงานทะเบียนและงานวัดผลและประเมินผล
12. พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
13. พัฒนางานบริหารวิชาการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มฯ
14. พัฒนากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15. พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์
16. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี (ปรับปรุงห้องเรียนป.โทฯ)
17. การปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
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18. สนับสนุนและบริการนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ
19. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมห้องเรียนพิเศษ Special
20. โครงการทาสีภายนอกอาคารหอประชุมโรงอาหาร (เพิ่มเติม)
21. โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลสสาหรับโรงอาหารโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม (เพิ่มเติม)
22. โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคโรงอาหาร (เพิ่มเติม)
23. การจัดการเรียนการสอนทางไกลช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา
2019 COVID 19 (เพิ่มเติม)
24. โครงการติดตั้งพัดลมเพดาน และโปรเจคเตอร์ (เพิ่มเติม)

1.พัฒนางานบริหารงบประมาณ
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เป้าหมาย / นโยบาย
1)ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ
2)สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการงานบริหาร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

2.จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา
เป้าหมาย / นโยบาย
ครุภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด

3.บารุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ
เป้าหมาย / นโยบาย
1) ซ่อมบารุงยานพาหนะ พร้อมใช้งาน
2) ปรับปรุงห้องประชุมเวทีกลางแจ้งพร้อมใช้งาน
3) ป้ายชื่ออาคารเรียน โรงเรียน พร้อมใช้งานสะดวกใน
การติดต่อสื่อสาร
4) ซ่อมและปรับปรุงประตูหน้าต่าง อาคารเรียนอาคาร
ประกอบพร้อมใช้อานวยความสะดวกในการเรียนการ
สอน
5) ซ่อมและปรับปรุงหอประชุมโรงอาหารพร้อมใช้
ส่งเสริมการเรียนการสอน
6) ระบบไฟฟ้าและประปาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการกลุ่มริหารงนบประมาณมี
คุณภาพ สามารถสนับสนุน และส่งเสริมการ
บริหารงานในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี
งานทุกงานในกลุ่มบริหารงนงบประมาณมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม
ตรวจสอบทาให้การดาเนินงานถูกต้องตามระเบียบ
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ระดับดีมาก
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการปฏิบัติงาน
อุปสรรคและการแก้ไข
งบประมาณไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีภาระกิจเข้ามา ไม่ได้เขียนแผน ฯ
การใช้ไว้ แต่มีความจาเป็นต้องใช้ เช่น ป้าย
การป้องกันโรคโควิด-19 ต่าง ๆ เป็นต้น
การแก้ไข คือ ควรเขียนแผนฯ รองรับไว้
เป็นเงินสารองจ่าย
ข้อเสนอแนะ
เขียนแผนโครงการพิเศษ รองรับ
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7) งานโสตและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนพร้อมใช้
อานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
8) เครือ่ งปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน
4.งานประชาสัมพันธ์
เป้าหมาย / นโยบาย
1)นักเรียนปัจจุบันและศิษย์กาได้รับการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
2)กิจกรรมสดุดีครูผู้เกษียณได้รับการประชาสัมพันธ์
ที่ดีทั้งในและนอกโรงเรียน

5.พัฒนาหอสมุดโรงเรียน
เป้าหมาย / นโยบาย
มีอาคารหอสมุด จานวน 1 หลัง ขนาด 70X16
เมตร พร้อมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ศึกษาค้นคว้าของนักเรียนครู และบุคลากรโรงเรียน
พิจิตรพิทยาคมและชุมชน ซึ่งผู้รับบริการ มีความพึง
พอใจในความพร้อมใช้เหมาะสมกับการใช้งานและเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพนักเรียนเกิด
กระบวนการคิด และคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
6.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
เป้าหมาย / นโยบาย

ผลการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 94 ของนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่า
ได้รับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการจัด
กิจกรรมสดุดีครูผู้เกษียณได้รับการประชาสัมพันธ์
ที่ดีทั้งในและนอกโรงเรียน
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อจากัดในเรื่องของวัน เวลา สถานที่ในการจัด
กิจกรรมสดุดีครูผู้เกษียณ ซึ่งได้บริหารจัดการจนลง
ตัว
ข้อเสนอแนะ
ควรสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม
งานประชาสัมพันธ์และสดุดีครูผู้เกษียณอย่าง
ต่อเนื่อง และบริหารจัดการเวลาในการจัด
กิจกรรมให้เหมาะสม ไม่เป็นการสิ้นเปลืองเวลา
จนเกินไป
ผลการปฏิบัติงาน
อุปสรรคและการแก้ไข
(30 กันยายน 2563) ยังดาเนินการก่อสร้าง
ไม่แล้วเสร็จ แต่ผู้รับเหมายินดีชดใช้ค่าปรับตามที่
กาหนดในสัญญาการก่อสร้าง แก้ไข โดยดาเนินการ
ตามสัญญา
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการควบคุมงานได้เร่งรัด ติดตาม
การดาเนินการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา
ผลการปฏิบัติงาน
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บุคคลลากรได้รับการบริการที่ดีและมีความพอใจจาก บรรลุวัตถุประสงค์ระดับดีมาก
ผู้ใช้บริการ
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
7.งานประชุมผู้ปกครอง
เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
โรงเรียนและผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครู บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิด อุปสรรคและการแก้ไข
เกี่ยวกับนักเรียนร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ
8.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป้าหมาย / นโยบาย
การดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียน
ทุกคนได้รับ การช่วยเหลือตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางโรงเรียน ใช้งบ
สนับสนุนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
9.ปรับปรุงพัฒนาห้องนอนเวรยาม
เป้าหมาย / นโยบาย
ครู นักการภารโรง และยาม ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษา
ความปลอดภัย และรักษาทรัพย์สินของราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

10.พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เป้าหมาย / นโยบาย

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการปฏิบัติงาน
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการปฏิบัติงาน
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1)ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและครูสมารถนาข้อมูล
สารสนเทศไปใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
2)ผู้บริหารและครูสามารถนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้

จุดเด่น
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในสถานศึกษาด้าน
ต่าง ๆ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ใน
สถานศึกษาค้นต่าง ๆ ทั้งงานวิชการ งานกิจการ
นักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน พัสดุ
และครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ และงานชุมชนแต่
ละงานจะเกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษาครบถ้วน
จุดด้อย
- ขาดครูที่มีความชานาญหรือมีความรู้เฉพาะด้าน
สาระสนเทศ
- ความร่วมมือจากครู,บุคลกรทางการศึกษา และ
นักเรียน ในการเก็บรวมรวบข้อมูล
- บุคลากรที่ใช้ในการลงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(DMC) มีจานวนน้อย
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

11.พัฒนาประสิทธิภาพงานทะเบียนและงานวัดผลและประเมินผล
เป้าหมาย / นโยบาย
1) พัฒนางานทะเบียนวัดผล จานวน 2 งาน ได้แก่
งานทะเบียน และงานวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับดีมาก
2)พัฒนางานวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับดีมาก

12.พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
เป้าหมาย / นโยบาย

ผลการปฏิบัติงาน
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
- งบประมาณไม่เพียงพอ

ผลการปฏิบัติงาน
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1) มีรายงานกาปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2562
จานวน 30เล่มเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์
2)มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานอย่างเพียงพอ

มีรายงานกาปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2562
จานวน 30เล่มเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์
มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานอย่างเพียงพอ
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

13.พัฒนางานบริหารวิชาการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มฯ
เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
1)มีการสนับสนุนส่งเสริม อานวยความสะดวกให้การ บรรลุวัตถุประสงค์ ระดับดีมาก
บริหารงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อุปสรรคและการแก้ไข
2)มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการ
ดาเนินงานฝ่ายบริหารวิชาการ
ข้อเสนอแนะ
14.พัฒนากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
บรรลุวัตถุประสงค์
1) ครูร้อยละ 80 สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ อุปสรรคและการแก้ไข
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
2) ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) ครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2) การดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
15.พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์
บันทึกข้อความ ชี้แจงไม่สามารถดาเนินกิจกรรมได้
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16.ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี (ปรับปรุงห้องเรียนป.โทฯ)
เป้าหมาย / นโยบาย
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างที่
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดีมาก

ผลการปฏิบัติงาน
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

17.การปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน มีห้องเรียนที่สามารถใช้งานได้อย่างมี
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในระดับมาก
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
18.สนับสนุนและบริการนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ
เป้าหมาย / นโยบาย

ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้สื่อและนวัตกรรมสาหรับพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

ผลการ
ปฏิบัติงา
น
ผู้เรียน
ร้อยละ
100 ได้ใช้
สื่อและ
นวัตกรรม
สาหรับ
พัฒนาการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์
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ทางการ
เรียนเฉลี่ย
ของกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาส
ตร์เป็นไป
ตามเกณฑ์
อุปสรรค
และการ
แก้ไข
ข้อเสนอแ
นะ
-

19.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมห้องเรียนพิเศษ Special
เป้าหมาย / นโยบาย
ร้อยละของครูและนักเรียนมีความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องพักครู และสื่ออุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนและครู Special Program มีอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์
ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนและครู
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

20.โครงการทาสีภายนอกอาคารหอประชุมโรงอาหาร (เพิ่มเติม)
เป้าหมาย / นโยบาย
อาคารหอประชุมโรงอาหาร มีสีสันสวยงาม

ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์
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บรรยากาศภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งนักเรียน มี อุปสรรคและการแก้ไข
ความพึงพอใจในการความพร้อมใช้เหมาะสมกับการ
ใช้งานของนักเรียนสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
อย่างมีคุณภาพ
21.โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลสสาหรับโรงอาหารโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม (เพิ่มเติม)
เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
มีโต๊ะอาหารสแตนเลสสาหรับนั่งรับประทานอาหาร
บรรลุวัตถุประสงค์
ในโรงอาหารโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก 30 ตัว ซึ่งนักเรียน มี อุปสรรคและการแก้ไข
ความพึงพอใจในการความพร้อมใช้เหมาะสมกับการใช้ งานของนักเรียนสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่าง ข้อเสนอแนะ
มีคุณภาพ
-

22.โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคโรงอาหาร (เพิ่มเติม)
เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
มีมิเตอร์ไฟฟ้า (Viewsonic P503X) ที่มีมาตรฐาน
บรรลุวัตถุประสงค์
จานวน 14 ตัว อยู่ด้านหน้าร้าน มีการปรับเปลี่ยน
อุปสรรคและการแก้ไข
เบรกเกอร์และแป้นมิเตอร์ไฟฟ้า และแป้น
เบรกเกอร์จานวน 20 ซึงนักเรียนมีความพึงพอใจใน
ข้อเสนอแนะ
การความพร้อมใช้เหมาะสมกับการใช้งานของนักเรียน เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
23.การจัดการเรียนการสอนทางไกลช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019
COVID 19 (เพิ่มเติม)
เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
งานบริหารบุคคล
ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางโรงเรียน ใช้
การดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งบประมาณสนับสนุนของสานักงานคณะกรรมการ
เป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่
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ทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
งานบริหารวิชาการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อยู่ในระหว่างดาเนินการ
อุปสรรคและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
-

24.โครงการติดตั้งพัดลมเพดาน และโปรเจคเตอร์ (เพิ่มเติม)
เป้าหมาย / นโยบาย
ผลการปฏิบัติงาน
ร้อยละของผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจในสถานที่ที่
บรรลุวัตถุประสงค์
เอื้อต่อความสะดวกในการเรียนรู้ที่มีพัดลมเพดานใน อุปสรรคและการแก้ไข
ห้องที่กาหนด ใช้งานได้จริง และ มีเครื่องโปรเจคเตอร์ (Projector) ที่มีคุณภาพใช้งานได้จริง
ข้อเสนอแนะ
รายชื่อคณะกรรมการจัดทาการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี 2563
1.คณะกรรมการปรึกษา ประกอบด้วย
1.) ดร.มานิตย์ นาคเมือง
2.) นางสาวศิรินาฏ เจาะจง
3.) นายชัยพร ชมประเสริฐ
2.คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1.) นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
2.) นายปรีชา เสนานิมิตร
3.) นางสาวจิตติมา ศิริวัฒนากุล
4.) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
5.) ครูทุกกลุ่มสาระ

ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
และรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
และรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หัวหน้างานแผนงาน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
กรรมการ
กรรมการ

