
สรุปแผนงานโครงการที่ด าเนินการประสบความส าเร็จในปี 2562 
 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย           
-กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ                
-กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย     
-กิจกรรมบัณฑิตน้อย    
-กิจกรรมหนูน้อยรักการ
ออม                        
-กิจกรรมห้องเรียนแสน
สวย                        
-กิจกรรมพัฒนา/
ปรับปรุง สื่อการเรียนรู้ 

 

 
 
- นักเรียนปฐมวัยได้ร่วม
การแข่งขันทักษะ
วิชาการและได้รับเกียรติ
บัตร 
- นักเรียนปฐมวัยได้
ศึกษาดูงานจากแหล่ง
เรียนรู้ 
-  นักเรียนได้ศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ศึกษาดูงาน 
-  นักเรียนปฐมวัยได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตร 

 
 
-  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
- นักเรียนไปทัศนศึกษา 
- นักเรียนได้เรียนรู้และ
ร่วมประเพณีในท้องถิ่น 
- ครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัด
การศึกษา ระดับปฐมวัย 

 
 
-  ร้อยละ 60 ที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและได้รับ
เกียรติบัตร 
-  ร้อยละ  90  ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
-  ร้อยละ 95 เข้าร่วม
กิจกรรมการออม 
-  ร้อย 100 ของ
นักเรียนที่มีผลงาน 

2. โครงการส่งเสริม
สุขภาพหนูน้อย             
-กิจกรรมหนูน้อยวัยใส 
ใส่ใจสุขภาพ                 
-กิจกรรมกีฬาหนูน้อย   
-กิจกรรมหนูน้อยวิถีพุทธ                              
-กิจกรรมร้องเล่นเต้นร า         
 

 
 
- นักเรียนปฐมวัยมี
สุขภาพกายทีแ่ข็งแรง   
มีสุขภาพจิตที่ดี 
- นักเรียนปฐมวัยรู้จัก
รักษาสุขอนามัยและ
สุขภาพของตนเอง 
-. นักเรียนปฐมวัย
สามารถออกก าลังกาย
หรือเล่นกีฬาที่เหมาะสม
ได้ด้วยตัวเอง 

 
 
-นักเรียนฝึกนั่งสมาธิ
ตอนเช้าก่อนเข้า
ห้องเรียน 
-นักเรียนได้ออกก าลัง
กายก่อนเริ่มท ากิจกรรม
ในห้องเรียน 

 
 
-  ร้อยละ 100 ที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมก าลังกาย
และฝึกสมาธิ 
 -  ร้อยละ  90  ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การดูแลสุขภาพ 
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3. โครงการห้องเรียน
น่าอยู่ 
- กิจกรรมห้องเรียนแสน
สวย 
- กิจกรรมสื่อน้อยร้อยใจ 

 
 
- เพ่ือให้ห้องเรียนเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
-เพ่ือมีสื่อใช้
ประกอบการจัดการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสมกับวัย 
 

 
 
- ครูนักเรียนร่วมกันจัด
ห้องเรียน 
- ครูมีการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 
 
 

 
 
-  ร้อยละ  80  
ห้องเรียนมีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและปลอดภัย
ส าหรับนักเรียน 
-  ร้อยละ  80  มีสื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอน 

4. โครงการส่งเสริมให้
ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัด
ประสบการณ์ 
- กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 
- กิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงสื่อ 

 
 
 
- เพ่ือให้ครูได้รับพัฒนา
อย่างมีศักยภาพ 
- เพ่ือให้ครูมีความรู้ใน
การพัฒนาสร้างสรรค์สื่อ
การเรียนการสอน 

 
 
 
- ครูได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและพัฒนา
ความรู้ในการผลิตสื่อ 

 
 
 
-  ร้อยละ  80  ครูได้เข้า
ร่วมพัฒนาทางวิชาการ
จากหน่วยงานที่จัด
อบรม 

5. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
- กิจกรรมพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้อ่าน
เขียนคล่อง 
- กิจกรรมคณิตคิดสนุก 
- กิจกรรม English is  
fun 

 
 
- นักเรียนมีทักษะการ
อ่านและการคิดค านวณ
ได้ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
- นักเรียนมีทักษะการ
สื่อสารได้ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมอ่าน
ออก เขียนได้ การคิด
ค านวณ และการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
 

 
 
-  ร้อยละ  100  
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
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6. โครงการ One 
Student One  
Product 

- ให้ผู้เรียนได้มีผลงาน 
1  คน/ 1 ชิ้น ในการ
พัฒนาด้านการคิด
สร้างสรรค์  วิเคราะห์  

- นักเรียนมีผลงานที่
ตนเองสนใจ 1 ชิ้นงาน /
ปีการศึกษา 

-  ร้อยละ  100  
นักเรียนมีผลงานเป็น
ของตนเอง 

7. ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
- ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 
- ค่ายวิชาการ 
- คลังข้อสอบ 

 
 
 
- เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก 
- เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้นทุก
กลุ่มสาระ 
- เพ่ือพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การจัดท าแบบทดสอบ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระทางการ
เรียน 

 
 
 
- ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
- นักเรียนศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่จริง 
- นักเรียนท า
แบบทดสอบที่
หลากหลาย 
- จัดกิจกรรม การเรียนรู้
ที่เป็นการวิเคราะห์ 
- จัดกิจกรรมค่าย
วิชาการอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
 

 
 
 
- ร้อยละ  70  ของ
ผู้เรียนได้รับเกียรติบัตร 
- ร้อยละ  90 ของ
ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้
จากแหล่งการเรียนรู้
ภายนอก 
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
- ร้อยละ  100  ของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิชาการ  

8. โครงการพิชิต NT / 
O-NET 

- เพ่ือเตรียมความพร้อม
และยกระดับผลการ
เรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 
6 

- สอนเสริมเพ่ิมเติม
ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 
6 

- ร้อยละ100 ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
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9. ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 
- ออมทรัพย์ 
- ส่งเสริมค่านิยมหลัก  
12 ประการ 
- โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
- เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักอด
ออม รู้จักวางแผนในการ
จ่ายเงิน 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
มีความซื่อสัตย์ 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบกล้า
แสดงออก มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
- เพ่ือให้ผู้เรียนได้การ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมมีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

 
 
 
-ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ
รู้จักวางแผนด้าน
การนเงินและมีเงินออม
เป็นค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 
- วางแผนค่าใช้จ่ายมี
ความรับผิดชอบ 
- ร่วมกิจกรรมตาม
ค่านิยมหลัก  12  
ประการ 
- นั่งสมาธิตอนเช้าก่อน
เข้าเรียน 
- พระมาอบรมสั่งสอน
ทุกวันศุกร์ 
 

 
 
 
-ร้อยละ  80 ของผู้เรียน
มีเงินออม 
- ร้อยละ  80 ของ
ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมตามค่านิยม
หลัก  12  ประการ 
- ร้อยละ  80  มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตน
นับถือ 
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10. โครงการสัญญา
การอ่านประสาน
ผู้ปกครอง 
 

- เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
อ่าน/ส่งเสริมพัฒนาการ
อ่านของนักเรียนโดยให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม 

- ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การอ่านของนักเรียนโดย
นักเรียนอ่าน          
ผู้ปกครองฟัง 

- ร้อยละ  80  
ผู้ปกครองและนักเรียน
ท ากิจกรรม 
ร่วมกัน 

11.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่อง 

- เพ่ือครูผู้สอนได้คัด
กรองนักเรียนที่มีความ
บกพร่อง และได้จัดการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสมต่อเด็กท่ีมี
ความพิเศษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ครูใช้แบบคัดกรองเด็ก
พิเศษ 

- ร้อยละ 90  ครูจัดการ
เรียนการสอนให้นักเรียน
ที่พิเศษเหมาะสมกับ
ปัญหาและความสามารถ
ของเด็ก 

12. โครงการแนะแนว
ศึกษาต่อ 

- เพ่ือนักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือดูแลใน
การศึกษาต่อ /อาชีพ 

- นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 
ได้รับการแนะแนวและ
ปัจฉิมนิเทศ 

- ร้อยละ 100  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 
ได้รับการแนะแนวและ
ปัจฉิมนิเทศ 

13. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active 
Learning 

 
 
 
-ครูเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการ
สอนแบบ Active 
Learning แล้วน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

 
 
 
-จัดกระบวนการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning  

 
 
 
-ร้อยละ80ของผู้เรียน
ได้รับการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 
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14. ส่งเสริมสมรรภาพ
กายและสุนทรียภาพ
ผู้เรียน 
- สุขกายสบายชีวี 
- สายใยรักครอบครัว
อบอุ่น 
- ส่งเสริมคนดีศรีโคก
หมอ 
 

 
 
 
-  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
-  ผู้เรียนท างานเต็ม
ความสามารถและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
-  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

 
 
 
- ออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 
- รณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก 
ทันตสุขภาพ 
-  ผู้เรียนท างานตามเขต
รับผิดชอบ 
-  รับประทานอาหาร
กลางวันเป็นครอบครัว 
-  นักเรียนร่วมแข่งขัน
กีฬาในระดับอ าเภอและ
จังหวัด 

 
 
 
- นักเรียนร้อยละ 90 มี
สุขภาพแข็งแรง 
 
 
 
- นักเรียนร้อยละ  100  
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
- นักเรียนร้อยละ  70 
ได้รับคัดเลือกเป็น
นักกีฬา 

15. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- การเยี่ยมบ้าน 
- กิจกรรมการดูแลเด็ก
พิเศษ 
 

 
 
- ผู้เรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ/ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพให้
สมบูรณ์อย่างทั่วถึงและ
เป็นระบบ 
- สร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างครูผู้ปกครอง
และนักเรียน 

 
 
- ให้การแนะแนว 
- การเยี่ยมบ้าน 
- จัดหาทุน 

 
 
- ร้อยละ  100 ของ
ผู้เรียนได้รับการ
ช่วยเหลือและการดูแล 
การเยี่ยมบ้าน 

 

 

 



สรุปแผนงานโครงการที่ด าเนินการประสบความส าเร็จในปี 2562 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

16. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพครู 
- สวัสดิการเพือ่บุคลากร 
- ศึกษาดูงาน 

 
 
 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครู/บุคลากรในด้าน
วิชาชีพ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพใน
การท าปฏิบัติงานตาม
ระบบTEPE 
- เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียน 

 
 
 
- ครู/บุคลากรเข้ารับการ
อบรม 

 

 

-ร้อยละ100ของครูได้
เข้าร่วมอบรมTEPE 

 

 

- ร้อยละ100ของครู
ได้รับสวัสดิการ 

17.โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
- จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ปรับปรุง
ระบบเครือข่าย 
- เช่าระบบอินเตอร์เน็ต 
- ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

- เพ่ือพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพด้าน ICT ให้กับ
ครู/นักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
- เช่าระบบอินเตอร์เน็ต 
- ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
- ร้อยละ 90  ครูและ
นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการเรียนการ
สอน 
 

 

 

 

 



สรุปแผนงานโครงการที่ด าเนินการประสบความส าเร็จในปี 2562 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

18. โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

- เพ่ือบุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการจัดท า
แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

- วางแผนการประชุม
จัดท าแผน 
- สรุปการปฏิบัติงานใน
ปีที่ผ่านมา 

- ร้อยละ 90 บุคลากรมี
ความเข้าใจในการจัดท า
แผนปฏิบัติงานและ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน 
- ร้อยละ 90  ของ
บุคลากรสรุปแผน
ประจ าปีงบประมาณ 

19. ระบบประกัน
คุณภาพภายในภายใน
สถานศึกษา 
-ประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
-จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศภายใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 

 
 
 
-เพ่ือให้สถานศึกษามีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
-จัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
-เพ่ือให้สถานศึกษา
จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริการ
จัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 

 
 
 
-จัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
-จัดท าและด าเนินการ
ตามแผน 
 
 
-จัดท าข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ถูกต้อง 
-ท าข้อมูลสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารจัดการ 
 
 
 

 
 
 
-ระดับคุณภาพระดับ3 
 
 
 
 
 
-โรงเรียนมีการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศท่ี
ครบถ้วนสมบูรณ์เป็น
ปัจจุบันครอบคลุมงาน
ทั้ง4ด้าน 
 
 
 

 

 

 



สรุปแผนงานโครงการที่ด าเนินการประสบความส าเร็จในปี 2562 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

-ตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 
 
-รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 

-สถานศึกษาได้
ตรวจสอบการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่
ก าหนด 
-เพ่ือให้สถานศึกษา
รายงานผลการประกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะชน 

-ตรวจสอบ 
-ประเมิน 
 
 
 
-รวบรวมข้อมูล 
-จัดท าSAR 
-รายงานผล 
 

-โรงเรียนได้มีการ
ตรวจสอบการประเมิน
ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่
ก าหนด 
 
-สถานศึกษารายงานผล
การประกันต่อหน่วยงาน
และสาธารณะชนได้
ถูกต้อง 
 

20. บริหารการเงินและ
งบประมาณภายใน 
-จัดสรรงบประมาณใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์ 

 
 
-เพ่ือจัดท าแผน
สนับสนุนการบริหาร
งบประมาณของการใช้
เงินของโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการบริหาร
จัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด 
-เพ่ือจัดซื้อ จัดจ้าง 
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ให้
มีสภาพที่ดีปลอดภัยและ
มีความจ าเป็นในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาโรงเรียน 

 
 
-จัดท าแผนใช้
งบประมาณ 
-เบิก-จ่ายเงินตามแผน 
-ท ารายงานการใช้เงิน 
-จัดท าระบบบัญชีต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-ร้อยละ100ของการ
จัดระบบบริหารการเงิน
เบิก-จ่ายด าเนินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
-ร้อยละ90ของครู 
นักเรียน ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์ 



สรุปแผนงานโครงการที่ด าเนินการประสบความส าเร็จในปี 2562 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

21. โครงการจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้สู่
ห้องเรียนคุณภาพ 
-ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 

 

- เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

 
 
 
-จัดภูมิทัศน์ 
-ปลูกต้นไม้ 

 
 
 
-ร้อยละ 100โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 

22. พัฒนาอาชีพ
พื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-เรียนรู้โดยใช้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
 
-เพ่ือต้องการศึกษา
กระบวนการพัฒนาตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
-ศึกษาหาความรู้ 
-ฝึกปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
-ร้อยละ90ของนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

23.สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและวัน
ส าคัญ 
-กิจกรรมวันส าคัญใน
ชาติ 

 
 
 
-ส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้และเข้าใจในการ
สืบสานและเผยแพร่
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
-นักเรียนได้เรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในการสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและวันส าคัญ
ต่างๆ 

 
 
 
-จัดกิจกรรมวันแม่ 

 
 
 
-ร้อยละ100ของนักเรียน
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

 

 

 



สรุปแผนงานโครงการที่ด าเนินการประสบความส าเร็จในปี 2562 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

-กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
-กิจกรรมวันปีใหม่ 

 -จัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 
-นักเรียนร่วมกิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม่ 
-แลกของขวัญ 
-แสดง,ร่ายร า 

-ร้อยละ80ของนักเรียนรู้
และเข้าใจวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นของตน
และเกิดความภูมิใจ 
-ร้อยละ100ของนักเรียน
ร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ 

24.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
- เลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 

 
 
- เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ในกิจกรรม
ประชาธิปไตย 

 
 
-การเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 

 
 
- ร้อยละ 80 นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตย 

25.โครงการกิจกรรม
เพื่อตอบสนองนโยบาย
จุดเน้นตามแนวทาง
ปฏิรูป 
- ทดสอบพัฒนาการอ่าน
ออกการเขียนภาษาไทย 

 

 

- เพ่ือโรงเรียนมีการจัด
การศึกษาได้อย่ามี
ประสิทธิภาพ 

 

 

- การทดสอบ 

 

 

- ร้อยละ 100 นักเรียน
ได้ท าแบบทดสอบ 

 


