
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน 
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ การด าเนินงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 75,805 1. ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น  
2. ครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสอนเสริมให้แก่
นัก เรี ยน เพื่ อ เตรี ยมความพร้อมในการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) 

2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 1,130,565 1. กลุ่มบริหารวิชาการส่งเสริม สนับสนุนส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมค่ายพ่ีปันน้อง  กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด าเนินการจัด
กิจกรรมวันพาย (Pi Day)  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด าเนินการจัด
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
ด าเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

3 โรงเรียนคุณธรรม - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
4 พัฒนาสมรรถภาพครูตรงตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
123,920 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
learning) การประเมินผลเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

5 พัฒนางานด้านบริหารงานบุคคล 898,750 ด าเนินการกิจกรรมการวางแผนอัตราก าลัง ส ารวจ
ความต้องการจ าเป็นของครูใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีการจ้างครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 
 



ล าดับ โครงการ งบประมาณ การด าเนินงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

6 จัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ
ศาสตร์สองพระราชา 

3,570 ครูผู้สอนทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียน
การสอนบูรณาการศาสตร์พระราชาในรายวิชาที่สอน
ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรียนรู้ 

7 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 283,931 1. ครทูุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
2. ครทูุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการจัดการ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ Active 
learning ตามธรรมชาติวิชาและบริบทของสถานศึกษา 

8 พัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณและ
สินทรัพย์ 

185,645 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ให้สามารถ
ใช้งานได้ 

9 พัฒนางานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
และชุมชนสัมพันธ์ 

799,783 1. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกคน 
2. ด าเนินกิจกรรมธนาคารความดี “ของหายได้คืน” 
3. จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียน 1 ปี
การศึกษา 2565 
4. ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียนด าเนินการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนในกิจกรรมคาราวานเยี่ยมบ้านครบร้อยละ 
100  
5. ครูด าเนินการคัดกรองนักเรียนและจัดท าข้อมูล
นักเรียนยากจน 
6. ด าเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน 
7. ด าเนินการจัดท าประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน ครู
และบุคลากรทุกคน 
8. โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
นอกจากนี้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
9. แต่งตั้งครูเวรประจ าวัน ในการดูแลความเรียบร้อย
ในแต่ละวัน 
10. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร วันไหว้ครู แห่เทียน



ล าดับ โครงการ งบประมาณ การด าเนินงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

พรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันแม่
แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชินี  
11. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 และ 4 
12. ด าเนินการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนผู้กู้
รายเก่าและนักเรียนที่ประสงค์จะกู้รายใหม่ 

10 พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 1,014,923 1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงานส านักงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป งานสารบรรณ 
2. จัดซื้อยาส าหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ในการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นในงานอนามัย
โรงเรียน 
3. ดูแลอาหารและโภชนาการที่จัดจ าหน่ายแก่นักเรียน
เพ่ือให้ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมกับนักเรียน 
4. ด าเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคระบบ
น้ าประปา ระบบไฟฟ้าให้พร้อม ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่สะดวกต่อการใช้และมีความปลอดภัย 
5. ด าเนินการดูแล รักษา ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ รถตู้
โรงเรียนให้พร้อมใช้งานและปลอดภัย 
6. แต่งตั้ งค าสั่ งครู เวรประจ าวันหยุดและครู เวร
กลางคืนเพื่อดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆที่
อาจเกิดข้ึนในโรงเรียน 
7. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
รับทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2564 ขออนุมัติการด าเนินโครงการ 
กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งเสนอ
นโยบายการบริหารจัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2565 

11 พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ 726,670 1. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
2. ด าเนินการรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2565 
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 



ล าดับ โครงการ งบประมาณ การด าเนินงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

3. ก าหนดปฏิทินการเทศชั้นเรียนโดยครูทุกคนได้รับ
การนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ และนิเทศเยี่ยมชั้น
เรียนโดยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

12 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
สิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม 

1,670,696 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและ
สิ่งแวดล้อม ให้พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยและเป็น
แหล่งเรียนรู้และมีบรรยากาศเอ้ือแก่การเรียนรู้ได้แก่ 
ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานอาคารเรียน 1 
ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สดชื่นร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่น่า
เรียนรู้ 

13 โรงเรียนปลอดภัย สะอาด  สดชื่น ร่ม
รื่น สวยงาม และบรรยากาศเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

142,700 1. นักเรียนดูแลความสะอาด ตกแต่งต้นไม้ดูแล รักษา
ต้นไม้บริเวณเขตพ้ืนที่รับผิดชอบภายในโรงเรียน 
2. ติดตั้งโทรทัศน์ในห้องเรียนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
3. จัดการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

14 ตามนโยบายและจุดเน้น 1,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
15 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
4,000 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การด าเนินกิจกรรม

ต่างของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์www.kpws.ac.th เป็น
ปัจจุบัน ทันสมัยและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน 

16 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 10,000  ยังไม่ด าเนินการ 
17 ศึกษาแหล่งเรียนรู้โคก หนอง นา 7,000 ยังไม่ด าเนินการ 
รวม 17 โครงการ 7,078,958  
 

http://www.kpws.ac.th/

