คานา
แผนปฏิบั ติการประจ าปีง บประมาณ 2565 (1 ตุล าคม 2564 – 30 กั นยายน 2565) ฉบับ นี้
จัด ท าขึ้ น โดยคณะกรรมการจัด ท าแผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปีง บประมาณ 2565 โดยได้ ร่ วมวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อเป็น
กรอบในการปฏิบัติงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยในปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีการบริหารจัดการ
เชิงระบบสู่การปฏิบัติ โดยใช้หลักการบริหาร SAPDEIR หลักการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการคิดวางแผน
ดาเนินการตามแผน ติดตามประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและพัฒนาการดาเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายการศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความเชื่อมั่น
ศรัทธาต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
แผนปฏิบั ติการประจาปีเ ปรีย บเสมือนเข็ม ทิศ และแผนที่ ที่ นานโยบายจัดการศึ กษาไปสู่ ก าร
พัฒ นาคุณ ภาพผู้ เ รี ย นตามความคาดหวั ง ในปี ง บประมาณ 2565 จึ ง เป็ น เครื่ อ งมือ หนึ่ ง ที่โ รงเรี ย นให้
ความสาคัญพยายามทุ่มเทเวลาและการวางแผนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพ
ทางด้านผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะของนักเรียนให้สูงขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดในแต่ละปี
ตลอดทั้งนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่านิยม 12
ประการ จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล โดยโรงเรียนมีความคาดหวังว่า
นักเรียนจะได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน
โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อนักเรียนโดยรวม
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารเป็ น อย่ า งดี ส่ ง ผลให้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี 2565
ฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 ทิศทางการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 3 รายละเอียดงบประมาณโครงการประจาปีงบประมาณ 2565
โครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
- กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการสะเต็มศึกษา
โครงการพัฒนางานแนะแนว
โครงการส่งเสริมการอ่าน (การจัดซื้อวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์)
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคใต้
และระดับชาติ
โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT
โครงการเปิดบ้านวิชาการ (จ.ช. OPEN - HOUSE)
โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ
โครงการส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา
โครงการคัดเลือกนักเรียน/สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โครงการอาเซียน
โครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล
โครงการซิมปันสุข
โครงการห้องเรียนออนไลน์
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
โครงการโรงเรียนคุณภาพ
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
โครงการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
โครงการผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้งในและนอกสถานศึกษา
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ
ตามธรรมชาติ
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
โครงการบริการยานพาหนะ
โครงการการบริหารสานักงานและการบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
สถานศึกษาปลอดภัย
โครงการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
โครงการโรงเรียนสุจริต
โครงการส่งเสริมและสร้างประสบการณ์นักเรียนหอพักประจา
โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
โครงการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์
โครงการบริหารงานสานักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โครงการจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
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