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คํานํา 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 

2564 ไดจัดทําสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

และใหครู – อาจารย ผูบริหารโรงเรียน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา รวมท้ังผูเก่ียวของทราบผลการ

ปฏิบัติงาน และพัฒนาโรงเรียนในปท่ีผานมา ซ่ึงแผนปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆนั้น ผลการปฏิบัติจะระบุ

เปนจํานวนและคุณภาพอยางชัดเจน ซ่ึงผูปฏิบัติกิจกรรม/ผูรับผิดชอบโครงการ สามารถนําผลมาปรับปรุง 

พัฒนาการดําเนินงานของแตละกลุม/ฝาย/งาน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในปตอไป 

 ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการประเมินผลโครงการ เสนองานนโยบายและแผน 
ไดดําเนินการจัดทําใหเอกสารฉบับนี้สําเร็จดวยด ี
 
 
 

             ไกรวัลย สังฆะสา 
                                                                                         ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 2 
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สรุปผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 
 จากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 ของฝาย/งาน/กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 22 โครงการ  155  กิจกรรม 
ท่ี โครงการ จํานวนกจิกรรม 
1 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 16 
2 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน-วัดผล 3 
3 โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 7 
4 โครงการคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 8 
5 โครงการหองสมุดมีชีวิต พิชิตการอานดวยระบบดิจิทัล 4.0 3 
6 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 
7 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนหองเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร คณติศาสตร 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
7 

8 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร 5 
9 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 7 
10 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิและพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP 7 
11 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย 9 
12 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิการเรยีนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 
13 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนศิลปะ 6 
14 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 5 
15 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิการเรยีนการงานอาชีพ 1 
16 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 9 
17 โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 5 
18 โครงการสงเสริมคณุธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 4 
19 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 19 
20 โครงการพัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 4 
21 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานนโยบาย แผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา 3 
22 โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรยีน 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 
ของโรงเรียนสวีวิทยากับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม มาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
1 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 1,2,3 

2 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน-วัดผล 2 

3 โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1,2 

4 โครงการคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 1 

5 โครงการหองสมุดมีชีวิต พิชิตการอานดวยระบบดิจิทัล 4.0 1,2 

6 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,2,3 

7 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนหองเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

1,2,3 

8 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร 1,3 

9 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 1,3 

10 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิและพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP 1,3 

11 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย 1,3 

12 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิการเรยีนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1,3 

13 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนศิลปะ 1,2,3 

14 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 1,3 

15 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิการเรยีนการงานอาชีพ 1,3 

16 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 1 

17 โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 2 

18 โครงการสงเสริมคณุธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 1 

19 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 2 

20 โครงการพัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 2 

21 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานนโยบาย แผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา 2 

22 โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรยีน 1,2 



3 
 

สรุปโครงการ/กิจกรรมท่ีสงสรุปผลดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 โครงการพัฒนาผูเรยีนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 นางสุกัญญา   

ศรีรัตนตาป 
 

 
 กิจกรรมท่ี 1 เรียนดีมรีางวัล  
 กิจกรรมท่ี 2 สอนเสรมิในคาบวางทุกระดับช้ัน  
 กิจกรรมท่ี 3 คายวิชาการ ม.3 ,ม.6 และสอบ O-NET  ม.3 ,ม.6  
 กิจกรรมท่ี 4 เปดรั้วโรงเรียน เยือนสวีวิทยา (Open house)  
 กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS)  
 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมปลอด 0, ร, มส, มผ นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและ

หลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมทักษะดานวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด และระดับชาต ิ  
 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมนิเทศภายในช้ันเรียน  
 กิจกรรมท่ี 9 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  
 กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน  
 กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิและติวโอเน็ต ระดับช้ัน ม.6  
 กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสํานักงานบรหิารวิชาการ  
 กิจกรรมท่ี 13 งานรับนักเรยีน  
 กิจกรรมท่ี 14 การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 กิจกรรมท่ี 15 การเตรียมความพรอมและรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 กิจกรรมท่ี 16 การประเมินศูนยการเรยีนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาสูความยั่งยืน 
 

2 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล นางสาวจตุพร  
สิ้นทุกข 

 
 กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนและปรับปรุงงานทะเบียนวัดผล  
 กิจกรรมท่ี 2 จัดทําบัตรนักเรียน  
 กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  

3 โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน นายคฑาวุธ บัวดิษ  
 กิจกรรมท่ี 1 วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ(1 กรกฎาคม ของทุกป)  
 กิจกรรมท่ี 2 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา (25 พฤศจิกายน ของทุกป)  
 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสวนสนามยวุกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมยุวกาชาดจติอาสาบําเพ็ญประโยชน  
 กิจกรรมท่ี 5 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  
 กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  
 กิจกรรมท่ี 7 ทัศนศึกษาเพ่ือการเรยีนรู  

4 โครงการคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน นายคฑาวุธ บัวดิษ  
 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามญัรุนใหญ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามญัรุนใหญ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 

 

 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามญัรุนใหญ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมเนตรนารีสามัญรุนใหญ  
 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมการเขาคายพักแรมยุวกาชาด  
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 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการเขาคายพักแรมผูบําเพ็ญประโยชน นางเพ็ญสวัสดิ์   

เทวบิน 
 

 กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมการเขาคายกลางวันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเขาคายนักศึกษาวิชาทหาร  

5 โครงการหองสมุดมีชีวิต พิชิตการอานดวยระบบดิจิทัล 4.0  
 กิจกรรมท่ี 1 หนังสือ สิ่งพิมพหองสมุด  
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองสมุดและจัดบรรยากาศแหลงเรยีนรู  
 กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมนิสัยรักการอาน  

6 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาวยุพร  
ตักศิลา 

 

 
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
 

 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
 กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมทักษะวิชาการ  
 กิจกรรมท่ี 4 สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  
 กิจกรรมท่ี 5 คายคอมพิวเตอร  
 กิจกรรมท่ี 6 คาย Sci-Tech  

7 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

นางสาวยุพร 
 ตักศิลา 

 

 กิจกรรมท่ี 1 Sci-Tech Camp  
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงหองเรียน STEM Education  
 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุงหองสมุดวิทยาศาสตร  
 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู หองเรียน ESC  
 กิจกรรมท่ี 5 คายฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
 กิจกรรมท่ี 6 ติวเขมเติมเต็มความรูสูมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 กิจกรรมท่ี 7 สรางเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

8 โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร นางกาญจนี  
แกววิจิตร 

 
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนคณติศาสตร  
 กิจกรรมท่ี 2 เกงคณติ คิดเลขเร็ว  
 กิจกรรมท่ี 3 แขงขันคณิตศาสตรสญัจร  
 กิจกรรมท่ี 4 คายอัจฉรยิภาพทางคณิตศาสตร  
 กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมใฝเรยีนรูดวยหองสมุดดจิิตอล  

9 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) นางปุณภัช ไพบูลย  
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศ  
 กิจกรรมท่ี 2 Christmas Day  
 กิจกรรมท่ี 3 English Camp  
 กิจกรรมท่ี 4 English Outdoor  
 กิจกรรมท่ี 5 แขงขันทักษะภายนอกเพ่ือสงเสรมิทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
 กิจกรรมท่ี 6 แขงขันทักษะภายนอกเพ่ือสงเสรมิทักษะการใชภาษาจีน  
 กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมและพัฒนาการเรยีนรูภาษาจีน  

10 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิและพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP นางมณีวรรณ  
วงคลาศ 

 
 กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียน MEP  
 กิจกรรมท่ี 2 MEP Camp  
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 กิจกรรมท่ี 3 MEP จิตอาสา   
 กิจกรรมท่ี 4 ทัศนศึกษาสําหรับหองเรียน MEP  
 กิจกรรมท่ี 5 MEP International Trip  
 กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาครู  
 กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาสื่อ อุปกรณ หองเรียน MEP  

11 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาไทย นางสายพิณ  
นุยสุข 

 
 กิจกรรมท่ี 1 รําลึกสุนทรภู เชิดชูกวีศิลป  
 กิจกรรมท่ี 2 วันภาษาไทยแหงชาติ  
 กิจกรรมท่ี 3 สืบสานอานหนังสือพอ (สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน)  
 กิจกรรมท่ี 4 ภาษาพาเพลิน  
 กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีอานและเขียนไมคลอง  
 กิจกรรมท่ี 6 ภาษาไทยสญัจร  
 กิจกรรมท่ี 7 กวีเยาวชนคนรุนใหม  
 กิจกรรมท่ี 8 เฟซบุก “ภาษาไทย โรงเรียนสวีวิทยา”  
 กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนภาษาไทย  

12 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิการเรยีนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาระกร  
กองยอด 

 
 กิจกรรมท่ี 1 วันอาเซียน  
 กิจกรรมท่ี 2 สืบสานตํานานวัดพระบรมธาตุสวี  
 กิจกรรมท่ี 3 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและบูรณาการสูชุมชน  
 กิจกรรมท่ี 4 แหลงเรียนรูหองพิพิธภัณฑและภูมิปญญาทองถ่ิน  
 กิจกรรมท่ี 5 อบรมมารยาทไทย  
 กิจกรรมท่ี 6 หิ้วปนโตเขาวัดปฏบัิติธรรม  
 กิจกรรมท่ี 7 สอบธรรมศึกษา  
 กิจกรรมท่ี 8 สงเสริมโรงเรียนคณุธรรม สพฐ.  
 กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนสังคมศึกษาฯ  

13 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนศิลปะ นางเบญจพร  
อุชุภาพ 

 
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนทัศนศิลป  
 กิจกรรมท่ี 2 คายศลิปะ  
 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนนาฏศลิป  
 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนดานดนตรไีทย  
 กิจกรรมท่ี 5 แขงขันดนตรไีทยสญัจร  
 กิจกรรมท่ี 6 คายวงโยธวาทิต  

14 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวสมใจ  
ชวงสม 

 
 กิจกรรมท่ี 1 กีฬาส ี  
 กิจกรรมท่ี 2 กีฬาจังหวัด / กีฬามธัยมศึกษา  
 กิจกรรมท่ี 3 กีฬาเพ่ือความเปนเลศิ  
 กิจกรรมท่ี 4 แหลงเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  
 กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  

15 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการงานอาชีพ นางสาวอารีรตัน 
สุขจิตร 

 

 
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนการงานอาชีพ  
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16 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นางสาวศศิธร 
จันทรประเสริฐ 

 
 กิจกรรมท่ี 1 แนะแนวการศึกษาตอ แนะแนวอาชีพ  
 กิจกรรมท่ี 2 เพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counsellor)  
 กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงสภาพแวดลอมหองใหคําปรึกษา  
 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ การเรยีนการสอนแนะแนว  
 กิจกรรมท่ี 5 งานมอบเงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  
 กิจกรรมท่ี 6 งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (มูลนิธิการศึกษา)  
 กิจกรรมท่ี 7 ระบบปองกันและดูแลชวยเหลือนักเรียน  
 กิจกรรมท่ี 8 บริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (Youth Friendly Health 

Services : YFHS) 
 

 กิจกรรมท่ี 9 สงเสริมศักยภาพนักเรียนเรยีนรวม  

17 โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล นางพัลลภา   
ขวัญพะงุน 

 
 กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมศักยภาพครู บุคลากรสูมืออาชีพ  
 กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยา  
 กิจกรรมท่ี 3 เสริมสรางขวัญและกําลังใจ  
 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสํานักงานการบริหารงานบุคคล  
 กิจกรรมท่ี 5 จัดจางลูกจางช่ัวคราว ครูตางชาติ เจาหนาท่ี และนักการภารโรง  
 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ  
 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมพัฒนาสํานักงาน  
 กิจกรรมท่ี 6 จัดจางลูกจางช่ัวคราว ครูตางชาติ เจาหนาท่ี และนักการภารโรง  

18 โครงการสงเสริมคณุธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค นางพัลลภา   
ขวัญพะงุน 

 
 กิจกรรมท่ี 1 วันดีศรคีุณธรรม  
 กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  
 กิจกรรมท่ี 3 จิตอาสาและการมสีวนรวมกับชุมชน  
 กิจกรรมท่ี 4 เสริมสรางอัตลักษณนักเรียนสวีวิทยา  

19 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป นายอุดม หมุนนุย  
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ  
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานสํานักงานผูอํานวยการ  
 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสํานักงานบริหารท่ัวไป  
 กิจกรรมท่ี 4 สมาคมศิษยเกาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา  
 กิจกรรมท่ี 5 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ  
 กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาหองพยาบาล  
 กิจกรรมท่ี 7 ลดหุน ลดโรค  
 กิจกรรมท่ี 8 ตรวจสุขภาพนักเรียน  
 กิจกรรมท่ี 9 ตอบปญหาสุขภาพ  
 กิจกรรมท่ี 10 พัฒนางานโภชนาการ  
 กิจกรรมท่ี 11 สงเสริมโภชนาการดีในโรงเรยีน  
 กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรงุงานหองโสตทัศนูปกรณ  
 กิจกรรมท่ี 13 พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณในหองเรยีน  
 กิจกรรมท่ี 14 พัฒนางานประชาสมัพันธและเสียงตามสาย  
 กิจกรรมท่ี 15 การจัดทําวารสาร  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 กิจกรรมท่ี 16 สื่อประชาสัมพันธ   
 กิจกรรมท่ี 17 อบรมพัฒนาทักษะประชาสมัพันธ (ยุวประชาสมัพันธ) ครั้งท่ี 7  
 กิจกรรมท่ี 18 งานยานพาหนะ  
 กิจกรรมท่ี 19 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร  

20 โครงการพัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม นายอุดม หมุนนุย  
 กิจกรรมท่ี 1 งานจัดซื้อ  
 กิจกรรมท่ี 2 งานกอสราง  
 กิจกรรมท่ี 3 งานปรับปรุง ซอมแซม  
 กิจกรรมท่ี 4 งานปรับปรุงภมูิทัศน  

21 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานนโยบาย แผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา นางพรรณี พรหม
เจริญ 

 
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน  
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือขายและเว็บไซต  

22 โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรยีน นางสาวจุไรรัตน 
ออนมุข 

 
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสํานักงาน งานพัสดุและสินทรัพย  
 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนางานการเงิน การบัญชี  
 กิจกรรมท่ี 3 งานสวัสดิการครูและนักเรียน  
 กิจกรรมท่ี 4 งานตรวจสอบภายใน  
 กิจกรรมท่ี 5 งานควบคุมภายใน  
 กิจกรรมท่ี 6 งานสาธารณูปโภค  
 กิจกรรมท่ี 7 งานสวัสดิการโรงเรยีน  
 กิจกรรมท่ี 8 งานจัดซื้ออุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน  
 กิจกรรมท่ี 9 งานจัดซื้อหนังสือเรยีน  
 กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาหองสํานักงานฝายงบประมาณและแผนงาน  
 กิจกรรมท่ี 11 นักออมดีเดน  
 กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรงุงานธนาคารโรงเรียน  

 



8 
 

สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม มาตรฐานท่ี งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 1,2,3 

 

 นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป  
 กิจกรรมท่ี 1 เรียนดีมรีางวัล -  
 กิจกรรมท่ี 2 สอนเสรมิในคาบวางทุกระดับช้ัน -  
 กิจกรรมท่ี 3 คายวิชาการ ม.3 ,ม.6 และสอบ O-NET  ม.3 ,ม.6 59,000  
 กิจกรรมท่ี 4 เปดรั้วโรงเรียน เยือนสวีวิทยา (Open house) -  
 กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS) -  
 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมปลอด 0, ร, มส, มผ นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
-  

 กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมทักษะดานวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัดและระดับชาต ิ -  
 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมนิเทศภายในช้ันเรียน 2,000  
 กิจกรรมท่ี 9 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู -  
 กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน -  
 กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิและติวโอเน็ต ระดับช้ัน ม.6 80,000  
 กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสํานักงานบรหิารวิชาการ -  
 กิจกรรมท่ี 13 งานรับนักเรยีน -  
 กิจกรรมท่ี 14 การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล -  
 กิจกรรมท่ี 15 การเตรียมความพรอมและรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล -  
 กิจกรรมท่ี 16 การประเมินศูนยการเรยีนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสูความยั่งยืน 5,629  
2 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 2 

 

 นางสาวจตุพร ส้ินทกุข  
 กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนและปรับปรุงงานทะเบียนวัดผล 55,472  
 กิจกรรมท่ี 2 จัดทําบัตรนักเรียน -  
 กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา -  
3 โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1,2  นายคฑาวุธ บัวดิษ  
 กิจกรรมท่ี 1 วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ (1 กรกฎาคม ของทุกป) -  
 กิจกรรมท่ี 2 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา (25 พฤศจิกายน ของทุกป)  -  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม มาตรฐานท่ี งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสวนสนามยวุกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  -  
 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมยุวกาชาดจติอาสาบําเพ็ญประโยชน -  
 กิจกรรมท่ี 5 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู -  
 กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน -  
 กิจกรรมท่ี 7 ทัศนศึกษาเพ่ือการเรยีนรู -  
4 โครงการคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 

 

 นายคฑาวุธ บัวดิษ  
 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามญัรุนใหญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 -  

 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามญัรุนใหญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 -  
 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามญัรุนใหญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 -  
 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมเนตรนารีสามัญรุนใหญ -  
 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมการเขาคายพักแรมยุวกาชาด -  
 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการเขาคายพักแรมผูบําเพ็ญประโยชน -  
 กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมการเขาคายกลางวันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -  
 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเขาคายนักศึกษาวิชาทหาร -  
5 โครงการหองสมุดมีชีวิตพิชิตการอานดวยระบบดิจิทัล 4.0 1,2 

 
 นางเพ็ญสวัสด์ิ เทวบิน  

 กิจกรรมท่ี 1 หนังสือ สิ่งพิมพหองสมุด 30,785  
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองสมุดและจัดบรรยากาศแหลงเรยีนรู 10,900  
 กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมนิสัยรักการอาน 16,000  
6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,2,3  นางสาวยุพร ตักศลิา  
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 9,701  
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร -  
 กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมทักษะวิชาการ -  
 กิจกรรมท่ี 4 สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ -  
 กิจกรรมท่ี 5 คายคอมพิวเตอร -  
 กิจกรรมท่ี 6 คาย Sci-Tech -  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม มาตรฐานท่ี งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี

และสิ่งแวดลอม 
1,2,3  นางสาวยุพร ตักศลิา  

 กิจกรรมท่ี 1 Sci-Tech Camp -  
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงหองเรียน STEM Education 22,000  
 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุงหองสมุดวิทยาศาสตร -  
 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู หองเรียน ESC -  
 กิจกรรมท่ี 5 คายฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  
 กิจกรรมท่ี 6 ติวเขมเติมเต็มความรูสูมัธยมศึกษาตอนปลาย -  
 กิจกรรมท่ี 7 สรางเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 58,108  
8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 1,3  นางกาญจนี แกววิจิตร  
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนคณติศาสตร 12,750  
 กิจกรรมท่ี 2 เกงคณติ คิดเลขเร็ว -  
 กิจกรรมท่ี 3 แขงขันคณิตศาสตรสญัจร -  
 กิจกรรมท่ี 4 คายอัจฉรยิภาพทางคณิตศาสตร -  
 กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมใฝเรยีนรูดวยหองสมุดดจิิตอล 34,000  
9 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตางประเทศ 1,3  นางปุณภัช ไพบูลย  

 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศ 19,903  
 กิจกรรมท่ี 2 Christmas Day 7,995  
 กิจกรรมท่ี 3 English Camp -  
 กิจกรรมท่ี 4 English Outdoor -  
 กิจกรรมท่ี 5 แขงขันทักษะภายนอกเพ่ือสงเสรมิทักษะการใชภาษาอังกฤษ -  
 กิจกรรมท่ี 6 แขงขันทักษะภายนอกเพ่ือสงเสรมิทักษะการใชภาษาจีน -  
 กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมและพัฒนาการเรยีนรูภาษาจีน 3,000  

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP 1,3  นางมณีวรรณ วงคลาศ  
 กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียน MEP 13,089  
 กิจกรรมท่ี 2 MEP Camp -  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม มาตรฐานท่ี งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 กิจกรรมท่ี 3 MEP จิตอาสา  -   
 กิจกรรมท่ี 4 ทัศนศึกษาสําหรับหองเรียน MEP -  
 กิจกรรมท่ี 5 MEP International Trip -  
 กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาครู 12,400  
 กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาสื่อ อุปกรณ หองเรียน MEP -  

11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 1,3  นางสายพิณ นุยสุข 
 

 
 กิจกรรมท่ี 1 รําลึกสุนทรภู เชิดชูกวีศิลป 13,470  

 กิจกรรมท่ี 2 วันภาษาไทยแหงชาติ 14,353  
 กิจกรรมท่ี 3 สืบสานอานหนังสือพอ (สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน) -  
 กิจกรรมท่ี 4 ภาษาพาเพลิน -  
 กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีอานและเขียนไมคลอง -  
 กิจกรรมท่ี 6 ภาษาไทยสญัจร -  
 กิจกรรมท่ี 7 กวีเยาวชนคนรุนใหม -  
 กิจกรรมท่ี 8 เฟซบุก “ภาษาไทย โรงเรียนสวีวิทยา” -  
 กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนภาษาไทย 52,198  

12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1,3  นางวไลภรณ นวลสุวรรณ  
 กิจกรรมท่ี 1 วันอาเซียน -  
 กิจกรรมท่ี 2 สืบสานตํานานวัดพระบรมธาตุสวี -  
 กิจกรรมท่ี 3 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและบูรณาการสูชุมชน -  
 กิจกรรมท่ี 4 แหลงเรียนรูหองพิพิธภัณฑและภูมิปญญาทองถ่ิน -  
 กิจกรรมท่ี 5 อบรมมารยาทไทย -  
 กิจกรรมท่ี 6 หิ้วปนโตเขาวัดปฏบัิติธรรม -  
 กิจกรรมท่ี 7 สอบธรรมศึกษา -  
 กิจกรรมท่ี 8 สงเสริมโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. -  
 กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนสังคมศึกษาฯ 18,670  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม มาตรฐานท่ี งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ 1,2,3  นางเบญจพร อุชุภาพ  
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนทัศนศิลป  -   
 กิจกรรมท่ี 2 คายศลิปะ -  
 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนนาฏศลิป 61,464  
 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนดานดนตรไีทย 12,500  
 กิจกรรมท่ี 5 แขงขันดนตรไีทยสญัจร -  
 กิจกรรมท่ี 6 คายวงโยธวาทิต -  

14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 1,3  นางสาวสมใจ ชวงสม  
 กิจกรรมท่ี 1 กีฬาส ี -  
 กิจกรรมท่ี 2 กีฬาจังหวัด / กีฬามธัยมศึกษา 30,400  
 กิจกรรมท่ี 3 กีฬาเพ่ือความเปนเลศิ -  
 กิจกรรมท่ี 4 แหลงเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา -  
 กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 45,290  

15 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ 1,3  นางสาวอารีรัตน สุขจิตร  
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนการงานอาชีพ 17,710  

16 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 1  นางสาวศศิธร  
จันทรประเสริฐ 

 
 กิจกรรมท่ี 1 แนะแนวการศึกษาตอ แนะแนวอาชีพ 4,800  
 กิจกรรมท่ี 2 เพ่ือนท่ีปรึกษา (YC:Youth Counsellor) -  
 กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงสภาพแวดลอมหองใหคําปรึกษา -  
 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ การเรยีนการสอนแนะแนว 1,100  
 กิจกรรมท่ี 5 งานมอบเงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน -  
 กิจกรรมท่ี 6 งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (มูลนิธิการศึกษา) -  
 กิจกรรมท่ี 7 ระบบปองกันและดูแลชวยเหลือนักเรียน 6,565  
 กิจกรรมท่ี 8 บริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (Youth Friendly Health Services : YFHS) -  
 กิจกรรมท่ี 9 สงเสริมศักยภาพนักเรียนเรยีนรวม -  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม มาตรฐานท่ี งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
17 โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 2  นางพัลลภา ขวัญพะงุน  
 กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมศักยภาพครู บุคลากรสูมืออาชีพ 39,152  
 กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยา  -   
 กิจกรรมท่ี 3 เสริมสรางขวัญและกําลังใจ -  
 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสํานักงานการบริหารงานบุคคล 67,226  
 กิจกรรมท่ี 5 จัดจางลูกจางช่ัวคราว ครูตางชาติ เจาหนาท่ี และนักการภารโรง 2,189,781  

18 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 1  นางพัลลภา ขวัญพะงุน  
 กิจกรรมท่ี 1 วันดีศรคีุณธรรม 21,090  
 กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 2,500  
 กิจกรรมท่ี 3 จิตอาสาและการมสีวนรวมกับชุมชน -  
 กิจกรรมท่ี 4 เสริมสรางอัตลักษณนักเรียนสวีวิทยา -  

19 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 2  นายอุดม หมุนนุย  
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ 76,124  
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานสํานักงานผูอํานวยการ -  
 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสํานักงานบริหารท่ัวไป 21,000  
 กิจกรรมท่ี 4 สมาคมศิษยเกาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา -  
 กิจกรรมท่ี 5 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ -  
 กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาหองพยาบาล 33,005  
 กิจกรรมท่ี 7 ลดหุน ลดโรค -  
 กิจกรรมท่ี 8 ตรวจสุขภาพนักเรียน -  
 กิจกรรมท่ี 9 ตอบปญหาสุขภาพ -  
 กิจกรรมท่ี 10 พัฒนางานโภชนาการ -  
 กิจกรรมท่ี 11 สงเสริมโภชนาการดีในโรงเรยีน -  
 กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรงุงานหองโสตทัศนูปกรณ 30,680  
 กิจกรรมท่ี 13 พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณในหองเรยีน -  
 กิจกรรมท่ี 14 พัฒนางานประชาสมัพันธและเสียงตามสาย -  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม มาตรฐานท่ี งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 กิจกรรมท่ี 15 การจัดทําวารสาร -  
 กิจกรรมท่ี 16 สื่อประชาสัมพันธ -  
 กิจกรรมท่ี 17 อบรมพัฒนาทักษะประชาสมัพันธ (ยุวประชาสมัพันธ) ครั้งท่ี 7  -   
 กิจกรรมท่ี 18 งานยานพาหนะ 106,708.02  
 กิจกรรมท่ี 19 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 400  

20 โครงการพัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 2 
 
 

 นายอุดม หมุนนุย  

 กิจกรรมท่ี 1 งานจัดซื้อ 183,942  
 กิจกรรมท่ี 2 งานกอสราง -  
 กิจกรรมท่ี 3 งานปรับปรุง ซอมแซม 342,545.50  
 กิจกรรมท่ี 4 งานปรับปรุงภมูิทัศน -  

21 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน และงานประกนัคุณภาพการศึกษา 2  นางพรรณี พรหมเจริญ  
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 48,855  
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 2,120  
 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือขายและเว็บไซต 14,816  

22 โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรียน 1,2  นางสาวจุไรรัตน ออนมุข  
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสํานักงาน งานพัสดุและสินทรัพย 30,298  
 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนางานการเงิน การบัญชี -  
 กิจกรรมท่ี 3 งานสวัสดิการครูและนักเรียน -  
 กิจกรรมท่ี 4 งานตรวจสอบภายใน -  
 กิจกรรมท่ี 5 งานควบคุมภายใน -  
 กิจกรรมท่ี 6 งานสาธารณูปโภค 1,678,922.25  
 กิจกรรมท่ี 7 งานสวัสดิการโรงเรยีน -  
 กิจกรรมท่ี 8 งานจัดซื้ออุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 1,794,380  
 กิจกรรมท่ี 9 งานจัดซื้อหนังสือเรยีน 1,790,413.74  
 กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาหองสํานักงานฝายงบประมาณและแผนงาน 6,592  
 กิจกรรมท่ี 11 นักออมดีเดน -  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม มาตรฐานท่ี งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรงุงานธนาคารโรงเรียน -  

ใหม โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2 327,074 นายชาญชัย  ผลอุบัต ิ โครงการใหม 
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โครงการ 1 
โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1) ความสามารถในการอานการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละดับชั้น 
   2) ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   และแกปญหา 
   3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   4) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   6) ความพรอมในการศึกษาตอการฝกงานหรือการทํางาน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมาย 
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3.  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
       กลุมเปาหมาย 
4.  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5.  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
6.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน 

3. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
กิจกรรมท่ี 1 เรียนดีมีรางวัล 
กิจกรรมท่ี 2 สอนเสริมในคาบวางทุกระดับชั้น 
กิจกรรมท่ี 3 คายวิชาการ ม.3 ,ม.6 และสอบ O-NET  ม.3 ,ม.6 
กิจกรรมท่ี 4 เปดรั้วโรงเรียน เยือนสวีวิทยา (Open house) 
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS) 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมปลอด 0, ร, มส, มผ นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
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กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมทักษะดานวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัดและระดับชาติ 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมนิเทศภายในชั้นเรยีน 
กิจกรรมท่ี 9 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และติวโอเน็ต ระดับชั้น ม.6 
กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสํานักงานบริหารวิชาการ 
กิจกรรมท่ี 13 งานรับนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 14 การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมท่ี 15 การเตรียมความพรอมและรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมท่ี 16 การประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสูความยั่งยืน 
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กิจกรรมท่ี 1 เรียนดีมีรางวัล 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนมีผลการทดสอบ O – NET 
สูงข้ึน 
2. นักเรียนภาคภูมิใจในผลการทดสอบ  
O – NET ของตนเอง 
 
 
  
 
 
 

1. จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบ O-NET สูงสุด 4 คน 
รอยละ 1.3 
2. จํานวนนักเรียนท่ีมีผลสอบ O- NET ม.3 รวมทุกกลุมสาระ
สูงสุด 1  คน  รอยละ 0.3 
 
อุปสรรคและการแกไข 
กรอบเวลาในการดําเนินงานไมสอดคลองตามแผนท่ีวางได 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 2 สอนเสริมในคาบวางทุกระดับชั้น 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
ทุกรายวิชา (เทียบกับปการศึกษา 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจํานวน ดังนี้ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รอยละ 0.04 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา         รอยละ 0.12 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร        รอยละ 0.10 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย           รอยละ 0.03 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร        รอยละ 0.30 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา         รอยละ 0.36 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                รอยละ 0.06 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รอยละ 0.21 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 3 จัดคายวิชาการ ม.3, ม.6 และสอบ O - NET ม.3, ม.6 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นัก เรี ยนร อยละ 100  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตาม
เกณฑ 
2. ทุกกลุมสาระการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียน รอยละ 50 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 
 

นักเรียนเขารวมกิจกรรม คิดเปน 95% 

 

อุปสรรคและการแกไข 
1.กรอบเวลาในการดําเนินงานไมสอดคลองตามแผนท่ีวางได 
2. เนื่องดวยสถานการณการ การแพรระบาดของโรคโควิด 19 
จึงทําใหการดําเนินกิจกรรมดําเนินไปไมราบรื่นเทาท่ีควร 
ขอเสนอแนะ 
หากมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม และสถานการณการการแพรระบาด
ของโรคโควิด 19 ลดลง การดําเนินกิจกรรมจะสามารถทําได
เต็มท่ีมากกวานี้ 
 

 

กิจกรรมท่ี 4 เปดรั้วโรงเรียน เยือนสวีวิทยา (Open house) 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม 
2. ชุมชนใหความรวมมือในการเขารวม
กิจกรรม 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS) 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ครูผูสอนวิชา IS ทุกคนสามารถชวยเหลือ
และเปนท่ีปรึกษาใหกับนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนทุกคนสามารถนําความรู ท่ีได 
ไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
3. นักเรียนสามรถสรางชิ้นงานและนําเสนอ
ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
 
 

1. ครูผูสอนวิชา IS ทุกคนสามารถชวยเหลือและเปนท่ีปรึกษา 
ใหกับนักเรียนได รอยละ 100 
2. นักเรียนทุกคนสามารถนําความรู ท่ี ได ไปประยุกตใช ได 
รอยละ 100 

 

อุปสรรคและการแกไข 
เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ทําใหนักเรียน
ไมไดแสดงผลงานของตนเอง 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมปลอด 0, ร, มส, มผ นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. ครูมีความมุงม่ันและอุทิศตนในการสอน
และพัฒนานักเรียน 
2. ครูแสวงหาความรูและเทคนิคใหม ๆ  
มาใชในการสอน 
3.  ครูสามารถใช เทคโนโลยี ในการจัด 
การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 

1.  ครู มุง ม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 
คิดเปน รอยละ 100 
2.  ครูแสวงหาความรูและเทคนิคใหม ๆ มาใชในการสอน 
คิดเปน รอยละ 100 
3. ครูสามารถใช เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
คิดเปน รอยละ 100 
 
อุปสรรคและการแกไข 
เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 การจัด 
การเรียนการสอนสวนใหญจัดในรูปแบบการสอนออนไลน  
นักเรียนบางสวนไมสามารถเขาเรียนได เนื่องจากระบบ
อินเตอรเน็ตไมเสถียร 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมทักษะดานวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัดและระดับชาติ 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการในระดับชาต ิ
3. นักเรียนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทน
เขารวมการแขงขันระดับชาต ิ
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมนิเทศภายในชั้นเรียน 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
คณะครู รอยละ 97 เขารับการนิเทศ คิดเปน รอยละ 94.17 

 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
 
 



21 
 

กิจกรรมท่ี 9 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
2.ครูมีความสามารถในการจัดกระบวน 
การเรียนรู การวัดผลและประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เนื่องจากสถานการณการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
การจดัประชุมจัดในรูปแบบออนไลน 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. เพ่ือจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
2. เพ่ือจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียน 

งานวิชาการสําเร็จตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ  
รอยละ 100 

 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และติวโอเน็ต ระดับชั้น ม.6 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนรอยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไป 
ตามเกณฑ 
2. ทุกกลุมสาระการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียน รอยละ 50 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 

นักเรียนเขารวมกิจกรรม คิดเปน รอยละ 95 
 
อุปสรรคและการแกไข 
เนื่องดวยสถานการณการ การแพรระบาดของโรคโควิด 19  
จึงทําใหการดําเนินกิจกรรมดําเนินไปไมราบรื่นเทาท่ีควร  
หากสถานการณเขาสูสภาวะปกติการดําเนินงานตาง ๆ 
จะเปนไปอยางราบรื่น 
ขอเสนอแนะ 
หากมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม และสถานการณการ การแพร
ระบาดของโรคโควิด 19 ลดลง การดําเนินกิจกรรมจะสามารถ
ทําไดเต็มท่ีมากกวานี้ 
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กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสํานักงานบริหารวิชาการ 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอตอการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียนอยางเพียงพอ 

งานวิชาการสําเร็จตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 
รอยละ 100 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 13 งานรบันักเรียน 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปฏิบัติตาม
กฎของโรงเรียนไดถูกตอง 

นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนได
ถูกตอง คิดเปนรอยละ 80 

 

อุปสรรคและการแกไข 
มีนักเรียนบางสวนไมเขาสอบเพราะคิดวามีจํานวนนักเรียนท่ี
สมัครไมเกินเลยไมตองสอบคัดเลือก 
ขอเสนอแนะ 
เนนการปดปายประชาสัมพันธปดประกาศใหชัดเจน พรอมเนน
ย้ําดวยวาจาของครูผูรับสมัคร 
 

 
กิจกรรมท่ี 14 การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู
เก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหมีความรู
และคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูเก่ียวกับโรงเรียน
มาตรฐานสากล รอยละ  100 
2. ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียน ใหมีความรูและคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล รอยละ 85 
 
อุปสรรคและการแกไข 
กรอบเวลาในการดําเนินงานไมสอดคลองกับแผนท่ีวางไว 
ขอเสนอแนะ 
ควรจัดกิจกรรมนี้ตอไป เพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางแผน
ไว 
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กิจกรรมท่ี 15 การเตรียมความพรอมและรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู
เก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหมีความรู
และคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูเก่ียวกับโรงเรียน
มาตรฐานสากล รอยละ  100 
2. ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียน ใหมีความรูและคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล รอยละ 85 
 
อุปสรรคและการแกไข 
กรอบเวลาในการดําเนินงานไมสอดคลองกับแผนท่ีวางไว 
ขอเสนอแนะ 
ควรจัดกิจกรรมนี้ตอไป เพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางแผน
ไว 
 

 
กิจกรรมท่ี 16 การประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสูความยั่งยืน 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองใหมีความรู 
ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง 
2. นักเรียนและครูมีความภาคภูมิใจ และ
ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ 

1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง
ใหมีความรู ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง 
รอยละ  100 
2. นักเรียนและครูมีความภาคภูมิใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาตนเอง รอยละ 85 
 
อุปสรรคและการแกไข 
เนื่องดวยสถานการณการ การแพรระบาดของโรคโควิด 19  
จึงทําใหการดําเนินกิจกรรมดําเนินไปไมราบรื่นเทาท่ีควร 
โดยเฉพาะในสวนของการฝกนักเรียนยังทําไดไมเต็มท่ี 
ขอเสนอแนะ 
หากมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม และสถานการณการ การแพร
ระบาดของโรคโควิด - 19 ลดลง การดําเนินกิจกรรมจะ
สามารถทําไดเต็มท่ีมากกวานี้ 
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โครงการ 2 
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 
กิจกรรมท่ี 1  สนับสนุนและปรบัปรุงงานทะเบียน-วัดผล 
กิจกรรมท่ี 2  อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 3  การจัดทําบัตรนักเรียนดิจิทัล 
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กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมสนับสนุนและปรับปรงุงานทะเบียน-วัดผล 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
มีวัสด-ุอุปกรณและครุภัณฑใชอยางเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 

มีวัสด-ุอุปกรณและครุภัณฑใชอยางเพียงพอ คิดเปน 
รอยละ 100 
 
อุปสรรคและการแกไข 
ตองวางแผนจัดซ้ือลวงหนา เพราะมีข้ันตอนในการดําเนินการ
ตามลําดับข้ัน 
ขอเสนอแนะ 
ควรมีการสํารองวัสดุอุปกรณสํานักงานท่ีจําเปนไวในปริมาณท่ี
พอสมควร 
 

 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
คุณครูสงงานไดทันเวลาและขอมูลถูกตอง 
 
 
 
 
 

คุณครูสงงานทันเวลาและขอมูลถูกตอง คิดเปนรอยละ 100 

 

อุปสรรคและการแกไข 
คุณครูอยากเขารวมอบรมทุกคนแตในสถานการณโรคระบาด 
จึงตองใชตัวแทนกลุมสาระการเรียนรู 
ขอเสนอแนะ 
ควรดึงทีมงานพ่ีเลี้ยงของแตละกลุมสาระการเรียนรูเขามาเปน
ทีมงานคุณภาพ 

 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมจัดทําบัตรนักเรียน 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
นักเรียนสามารถยืนยันตัวตนท่ีแทจริงได 
 
 
 
 

นักเรียนสามารถนําบัตรประจําตัวนกัเรียนไปใชใน
ชีวิตประจําวันได คิดเปนรอยละ 100 
 
อุปสรรคและการแกไข 
เปนการจัดการเรียนแบบออนไลนทําใหตองเลื่อนการ
ดําเนินการไปกอน 
ขอเสนอแนะ 
จะสามารถดําเนินการไดในชวงท่ีนักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียน 
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โครงการ 3 
โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมาย 
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  
กิจกรรมท่ี 1 วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ (1 กรกฎาคม ของทุกป) 
กิจกรรมท่ี 2 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา (25 พฤศจิกายน ของทุกป) 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสวนสนามยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
กิจกรรมท่ี 5 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมท่ี 7 ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

กิจกรรมท่ี 1 วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ (1 กรกฎาคม ของทุกป) 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันสวนสนามยุวกาชาด
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2. นักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง มีระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน 
สามารถปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางด ี
4. นักเรียนมีจิตสํานึก จิตอาสา และปฏิบัติตาม
วิถีทางประชาธิปไตย 
5. นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห เปนคนดี และมีความสุข
ดวยกิจกรรม 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 2 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา (25 พฤศจิกายน ของทุกป) 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาเขารวมกิจกรรม
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา จํานวน 8 คน 
2. นักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง มีระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน 
สามารถปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางด ี
4. นักเรียนมีจิตสํานึก จิตอาสา และปฏิบัติตาม
วิถีทางประชาธิปไตย 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสวนสนามยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันสวนสนามยุวกาชาด 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2. นักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง มีระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน 
สามารถปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางด ี
4. นักเรียนมีจิตสํานึก จิตอาสา และปฏิบัติตาม
วิถีทางประชาธิปไตย 
5. นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห เปนคนดี และมีความสุข
ดวยกิจกรรม 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันยุวกาชาดจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
2. นักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง มีระเบียบ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และคานยิมอันพึงประสงค 
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน สามารถปรับตัวเขากับ
สังคมไดเปนอยางดี 
4. นักเรียนมีจิตสํานึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทางประชาธิปไตย 
5. นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห เปนคนดี และมีความสุขดวยกิจกรรม 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวย
สถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 5 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาเขารวมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 
2. นักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง มีระเบียบ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และคานยิมอันพึงประสงค 
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน สามารถปรับตัวเขากับ
สังคมไดเปนอยางดี 
4. นักเรียนมีจิตสํานึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทางประชาธิปไตย 
5. นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห เปนคนดี และมีความสุขดวยกิจกรรม 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวย
สถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและ
การเรียนรู 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวย
สถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 7 ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาเขารวมกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู 
2. นักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง มีระเบียบ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และคานยิมอันพึงประสงค 
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน สามารถปรับตัวเขากับ
สังคมไดเปนอยางดี 
4. นักเรียนมีจิตสํานึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทางประชาธิปไตย 
5. นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห เปนคนดี และมีความสุขดวยกิจกรรม 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวย
สถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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โครงการ 4 
โครงการคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมาย 
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

  
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมเนตรนารีสามัญรุนใหญ 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมการเขาคายพักแรมยุวกาชาด 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการเขาคายพักแรมผูบําเพ็ญประโยชน 

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมการเขาคายกลางวันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเขาคายนักศึกษาวิชาทหาร 
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กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนรวมกิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคาย
พักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 
2. นักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง มีระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน สามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางด ี
4. นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห เปนคนดี และมีความสุข
ดวยกิจกรรม 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนรวมกิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคาย 
พักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
2. นักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง มีระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน สามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางด ี
4. นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห เปนคนดี และมีความสุข
ดวยกิจกรรม 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนรวมกิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคาย 
พักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
2. นักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง มีระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน สามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางด ี
4. นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห เปนคนดี และมีความสุข
ดวยกิจกรรม 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมเนตรนารีสามัญรุนใหญ 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนรวมกิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคาย 
พักแรมเนตรนารีสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1-3 
2. นักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง มีระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน สามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางด ี
4. นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห เปนคนดี และมีความสุข
ดวยกิจกรรม 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมการเขาคายพักแรมยุวกาชาด 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนรวมกิจกรรมการเขาคายพักแรมยุวกาชาด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 
2. นักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง มีระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน สามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางด ี
4. นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห เปนคนดี และมีความสุข
ดวยกิจกรรม 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการเขาคายพักแรมผูบําเพ็ญประโยชน 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนรวมกิจกรรมการเขาคายพักแรมผูบําเพ็ญ
ประโยชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 
2. นักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง มีระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน สามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางด ี
4. นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห เปนคนดี และมีความสุข
ดวยกิจกรรม 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมการเขาคายกลางวันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนรวมกิจกรรมการเขาคายกลางวันระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. นักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง มีระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน สามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางด ี
4. นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห เปนคนดี และมีความสุข
ดวยกิจกรรม 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเขาคายนักศึกษาวิชาทหาร 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนรวมกิจกรรมการเขาคายพักแรมนักศึกษา
วิชาทหาร 
2. นักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง มีระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน สามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางดี 
4. นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห เปนคนดี และมีความสุข
ดวยกิจกรรม 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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โครงการ 5 
โครงการหองสมุดมีชีวิต พิชิตการอานดวยระบบดิจิทัล 4.0 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   และแกปญหา 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  1. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
  กลุมเปาหมาย   
  2. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู   

 
 
กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือหนังสือสิ่งพิมพหองสมุด 

กิจกรรมท่ี 2 บริหารงานหองสมุดและจัดบรรยากาศแหลงเรียนรู 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 
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กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือหนังสือสิ่งพิมพหองสมุด 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

ผู เรียนมีนิสัยรักการอาน และ
แสวงหาความรูดวยตนเองจาก
หองสมุดและแหลงเรียนรูและสื่อ
ตาง ๆ ไมนอยกวารอยละ  80 
 
 
 
 
 

1. คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยาไมมีสื่อ
ท่ีทันสมัยเพ่ือใชในการ คนควาเพ่ิมเติม คิดเปนรอยละ 45 
2. นักเรียนท่ีมาศึกษาคนควาเพ่ิมเติมไมไดเนื้อหาตามท่ีตองการเพราะ
ไมไดรับการอนุมัติ งบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือหรือเทคโนโลยีตาง ๆ 
รอยละ 45 
 
อุปสรรคและการแกไข 
1. ไมมีงบประมาณในการจัดซ้ือสื่อใหม ๆ ท่ีตรงตามความตองการของผู
คนควา 
2. สื่อท่ีมีอยูไมมีความทันสมัยและไมตรงตามความตองการของผูเรียน 
ขอเสนอแนะ 
ควรมีงบประมาณในการจัดซ้ือสื่อท่ีทันสมัยและตรงตามความตองการของ
ผูใชบริการทุกป 

 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการบริหารงานหองสมุดและจัดบรรยากาศแหงการเรียนรู 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1.จัดมุมหนังสือและสื่อประเภท
ตาง ๆ ตามกลุมเปาหมาย 
2 .   มี ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม แ ล ะ
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
ของผูใชบริการ 
3. หองสมุดเปนศูนยกลางการ
เรียนรูและเปนการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
 
 
 
 

1. จัดมุมหนังสือและสื่อประเภทตาง ๆ ตามกลุมเปาหมาย รอยละ 90 
2. มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูใชบริการ 
รอยละ 90 
3.หองสมุดเปนศูนยกลางการเรียนรูและเปนการเรียนรูตลอดชีวิต 
รอยละ 90 
 
อุปสรรคและการแกไข 
1. ในบางวันท่ีนักเรียนเขาใชบริการเวลาท่ีตรงกัน ทําใหพ้ืนท่ีไมเพียงพอ 
2. บรรยากาศชั้นลางนักเรียนตองการใชบริการแตไมมีบุคลากรท่ี
ควบคุมดูแล 
3 .  ด วยสถาน ท่ี ท่ี เปนหองกระจกและตอง มี เครื่ อ งปรับอากาศ 
แตเครื่องปรับอากาศเกาและพังท้ังแอรและพัดลม แตไมไดรับการ
ซอมแซมและปรับ เปลี่ยนทําใหบรรยากาศรอนอบอาว ไมเหมาะกับการ
ใชบริการ 
ขอเสนอแนะ 
1. ครูบรรณารักษไมเพียงพอท่ีจะดูแลพรอมกันท้ัง 2 ชั้นได 
2. ควรไดรับการปรับปรุงดานบรรยากาศโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศซ่ึง
เกาและชํารุดท้ังหมด 
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กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนไดบันทึกการอานจาก
หนังสืออานนอกเวลา ทําใหไดรับ
ความรูท่ีหลากหลาย และเกิดการ
คิด วิเคราะห สังเคราะหจากการ
อาน บันทึก  วาดภาพและสรุป
เปน My map 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผูปกครองของนักเรียนทุกคน 
3. นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น   
รอยละ 100 
 
 
 

1. ครูและนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการอาน รอยละ 90 
2. ครู นักเรียน และผูปกครอง ไดเห็นถึงความตั้งใจและความใสใจในการ
ทํางานของนักเรียนรอยละ 70 

 

อุปสรรคและการแกไข 
1. นักเรียนบางสวนทําสมุดบันทึกการอานหาย ทําใหการบันทึกการอาน
ลาชา 
2. ดวยสถานการณโรคระบาดโควิด19 มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Onsite ทําใหนักเรียนไมคอยทํากิจกรรมการอานเทาท่ีควร 
ขอเสนอแนะ 
นักเรียนตองทําชิ้นงานอยางสมํ่าเสมอจะทําใหงานไมค่ังคางและมี
ความสุขกับการบันทึกการอานมากข้ึน 
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โครงการ 6 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1) ความสามารถในการอานการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละดับชั้น 
   2) ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   และแกปญหา 
   3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   4) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   6) ความพรอมในการศึกษาตอการฝกงานหรือการทํางาน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมาย 
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานการศึกษาท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

       2. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการและการเรียนรู 
มาตรฐานการศึกษาท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
  2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

  3. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมทักษะวิชาการ 
กิจกรรมท่ี 4 สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
กิจกรรมท่ี 5 คายคอมพิวเตอร 
กิจกรรมท่ี 6 คาย Sci-Tech 
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กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1.รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
3. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบ
การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ บูรณา
การและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขาย
ทุกภาคสวน 
 
 
 
 
 

1.รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑ
ในระดับดีข้ึนไป รอยละ 86 
2. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ รอยละ 87 
3. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ
ดวยระบบคุณภาพ บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับ
เครือขายทุกภาคสวน ระดับ 4 
 
อุปสรรคและการแกไข 
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ทําใหไมสามารถดําเนินการตามกิจกรรมได 
100 เปอรเซ็น 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมทักษะวิชาการ 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 4 สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาต ิ
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 5  คายคอมพิวเตอร 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 6  คาย Sci-Tech 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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โครงการ 7 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1) ความสามารถในการอานการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละดับชั้น 
   2) ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   และแกปญหา 
   3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   4) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   6) ความพรอมในการศึกษาตอการฝกงานหรือการทํางาน 
 มาตรฐานการศึกษาท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  1. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 

  2. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการและการเรียนรู 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

  2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

  3. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 
กิจกรรมท่ี 1 Sci-Tech Camp 
กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน STEM Education 
กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาหองสมุดวิทยาศาสตร 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กิจกรรมท่ี 5 คายฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กิจกรรมท่ี 6  ติวเขมเติมเต็มความรูสูมัธยมปลาย 
กิจกรรมท่ี 7 เสริมสรางทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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กิจกรรมท่ี 1 Sci-Tech Camp 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึน 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน STEM Education 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1.ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน 
ห  อ งปฏิบั ติ ก าร  อาคาร เ รี ยน  อาคาร
ประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีเพียงพอและ
พรอมตอการใชงาน 
2. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและ
แหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควาท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียง
และทันสมัย 
3. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบเอ้ือตอความ
ปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ 
แกไข ปรับปรุงตามจุดตาง ๆ ของโรงเรียน
ตั้งแต อาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร 
หองน้ํา ระบบไฟฟา 
 
 
 
 

1.ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
อาคารเรียน อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีเพียงพอและ
พรอมตอการใชงาน รอยละ 80 
2. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับ
ใหนักเรียนคนควาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยาง
พอเพียงและทันสมัย รอยละ 80 
3. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอม
บริเวณโดยรอบเอ้ือตอความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการ
ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงตามจุดตาง ๆ ของโรงเรียนตั้งแต 
อาคารเรียน ห องเรียน โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 
รอยละ 80 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
 
 
 
 
 



42 
 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุงหองสมุดวิทยาศาสตร 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู หองเรียน ESC 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

กิจกรรมท่ี 5  คายฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

กิจกรรมท่ี 6  ติวเขมเติมเต็มความรูสูมัธยมปลาย 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 7  สรางเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. รอยละของผู เรียนมีความรูและคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากลผานเกณฑในระดับดี
ข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ ในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีความพรอมใน
การศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนท่ีมาติด 0 ร มส มผ 
 
 

1. รอยละของผู เรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากลผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป รอยละ 86 
2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ผานเกณฑ ในระดับดีข้ึนไป รอยละ 81 
3. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอการฝกงาน
หรือการทํางาน ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป รอยละ 87 
4. ผูเรียนท่ีมาติด 0 ร มส มผ รอยละ 87 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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โครงการ 8     
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1) ความสามารถในการอานการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละดับชั้น 
   2) ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   และแกปญหา 
   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

3. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่ออุปกรณการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
กิจกรรมท่ี 2 เกงคณิต คิดเลขเร็ว 
กิจกรรมท่ี 3 แขงขันคณิตศาสตรสัญจร 
กิจกรรมท่ี 4 คายอัจฉรยิภาพทางคณิตศาสตร 
กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมใฝเรียนรูดวยหองสมุดดิจิตอล 
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กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่ออุปกรณการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1.  ผลผลิต   ได สื่ อ  – อุปกรณ ท่ี ใช ใน 
การเรียนการสอนคณิตศาสตรอยางเพียงพอ 
2. ครู – นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอน 
ท่ีทันสมัยเพียงพอตอการนําไปใชใหเกิด
ประโยชนอยางแทจรงิ 
 
 
 
 
 
 

1. รอยละ  97  ครูใชสื่อเปนเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การเรียนการสอนไดดีข้ึน 
2. รอยละ 80 นักเรียนมีความรูความเขาใจมีกระบวนการคิด 
วิเคราะห สรางสรรคงานไดตรงเปาหมาย และมีกระบวนการ
ทํางานเพ่ิมข้ึน จากการมีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและ
พรอมตอการใชงาน 
 
อุปสรรคและการแกไข 
1. สื่อบางประเภทไมสามารถหาซ้ือไดตามทองตลาดตองผลิต
เองทําใหเกิดความลาชา 
 2. วัสดุ – อุปกรณบางประเภทมีราคาแพง จัดซ้ือไดนอยไม
เพียงพอตอการบริการนักเรียนและครู 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 2 เกงคณิต คิดเลขเร็ว 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1.นักเรียนมีผลงานและกิจกรรมท่ีแสดงถึง
กระบวนการในการพัฒนาการคิดวิเคราะห 
อยางสรางสรรค 
2. นักเรียนมีความรูความเขาใจ มี
กระบวนการคิด วิเคราะห สรางสรรคงานได
ตรงเปาหมาย และมีกระบวนการทํางาน
เพ่ิมข้ึน 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 3 แขงขันคณิตศาสตรสัญจร 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1.นักเรียนมีผลงาน/กิจกรรมท่ีแสดงถึง
กระบวนการในการพัฒนาการคิดวิเคราะห
สรางสรรค 
2 . นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ  มี
กระบวนการคิด วิเคราะห สรางสรรคงานได
ตรงเปาหมายและมีกระบวนการทํางาน
เพ่ิมข้ึน 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 4 คายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1.มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝเรียนรู 
2.กระบวนการทํางานกลุม 
 
 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการตามแผน เนื่องจากเกิดสถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมใฝเรียนรูดวยหองสมุดดิจิตอล 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1.มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝเรียนรู 
2.กระบวนการทํางานกลุม 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนรอยละ 90 มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงกระบวนการในการ
พัฒนาการคิดวิเคราะหสรางสรรค 
2.นักเรียนรอยละ 90 มีความรูความเขาใจ มีกระบวนการคิด 
วิเคราะห สรางสรรคงานไดตรงเปาหมาย และมีกระบวนการ
ทํางานเพ่ิมข้ึน 
 
อุปสรรคและการแกไข 
สถานท่ีไมกวางขวางพอท่ีจะจัดรวม ม.ตนและม.ปลาย 
ขอเสนอแนะ 
1. อุปกรณคอมพิวเตอรในการสืบคนมีไมเพียงพอ 
2. ความเร็วของอินเตอรเน็ตภายในโรงเรียนคอนขางชา  
ไมเสถียร 
3. กระแสไฟฟาภายในโรงเรียนมีปญหาไมสามารถกระจาย
กําลังไฟฟาใหสมํ่าเสมอทําใหอุปกรณเสียหาย 
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โครงการ 9 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตางประเทศ 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 
   2) ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   และแกปญหา 
   3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   4) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
3. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่ออุปกรณการเรียนการสอน 
กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมสําคัญของเจาของภาษาChristmas Day 
กิจกรรมท่ี 3  คายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
กิจกรรมท่ี 4 สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ (English Outdoor) 
กิจกรรมท่ี 5 การแขงขันทักษะภายนอกภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมท่ี 6 การแขงขันทักษะภายนอกภาษาจีน 
กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูภาษาจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่ออุปกรณการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และผลคะแนน O - net มีผลสูงข้ึน 
 
 

รอยละ 75 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์คาเฉลี่ยรวมวิชา
ภาษาอังกฤษใหเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 
 
อุปสรรคและการแกไข 
โรงเรียนมีการเลือ่นการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site  
ขอเสนอแนะ 
ควรมีความหลากหลายของรานท่ีจะไปซ้ือของ เพ่ือความ
สะดวกในกรณีท่ีของไมมีในรานบางราน 
 

 
กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมสําคัญของเจาของภาษา (Christmas Day) 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา 
2. นักเรียนไดใฝหาความรูและพัฒนาทักษะ
ในการใชภาษาอังกฤษ 
3. นักเรียนมีความม่ันใจในตนเองและกลา
แสดงออกมากยิ่งข้ึน 
 
 
 

1. รอยละ 100 ของนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา 
2. รอยละ 100 ของนักเรียนไดใฝหาความรูและพัฒนาทักษะใน
การใชภาษาอังกฤษ 
3. นักเรียนมีความม่ันใจในตนเองและกลาแสดงออก 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรเพ่ิมเติมระยะเวลาในการแขงขันใหนานกวานี้ 
2. อยากใหมีกิจกรรมแบบนี้ทุกป 

กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา 
2. นักเรียนไดใฝหาความรูและพัฒนาทักษะ
ในการใชภาษาอังกฤษ 
3. นักเรียนมีความม่ันใจในตนเองและกลา
แสดงออกมากยิ่งข้ึน 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 4 สงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (English  Outdoor) 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา 
2. นักเรียนไดใฝหาความรูและพัฒนาทักษะ
ในการใชภาษาอังกฤษ 
3. นักเรียนมีความม่ันใจในตนเองและกลา
แสดงออกมากยิ่งข้ึน 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 5 การแขงขันทักษะภายนอกเพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนไดใฝหาความรูและพัฒนาทักษะ
ในการใชภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนมีความม่ันใจในตนเองและกลา
แสดงออกมากยิ่งข้ึน 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

กิจกรรมท่ี 6 การแขงขันทักษะภายนอกเพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาจีน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนไดใฝหาความรูและพัฒนาทักษะ
ในการใชภาษาจีน 
2. นักเรียนมีความม่ันใจในตนเองและกลา
แสดงออกมากยิ่งข้ึน 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูภาษาจีน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมจีน 
2. นักเรียนไดใฝหาความรูและพัฒนาทักษะ
ในการใชภาษาจีน 
3. นักเรียนมีความม่ันใจในตนเองและกลา
แสดงออกมากยิ่งข้ึน 
 

1. รอยละ 100 ของนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมจีน 
2. รอยละ 100 ของนักเรียนไดใฝหาความรูและพัฒนาทักษะใน
การใชภาษาจีน 
3. นักเรียนมีความม่ันใจในตนเองและกลาแสดงออก 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
1. อยากใหเพ่ิมเติมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้  
2. อยากใหมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม 
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โครงการ 10 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 
   2) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP 
กิจกรรมท่ี 2 MEP Camp 
กิจกรรมท่ี 3 MEP จิตอาสา 
กิจกรรมท่ี 4 ทัศนศึกษาสําหรับหองเรียน MEP 
กิจกรรมท่ี 5 MEP International Trip 
กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาคร ู
กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาสื่อ อุปกรณ หองเรียน MEP 
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กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนท่ีเขารวมการแขงขันทางวิชาการ
ไดรับเหรียญหรือรางวัลจากการเขารวม 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนท่ีเขารวมการแขงขันทางทักษะทางวิชาการไดรับ
เหรียญทอง รอยละ 66.67 
2. นักเรียนท่ีเขารวมการแขงขันทางทักษะทางวิชาการไดรับ
เหรียญเงิน รอยละ 16.76 
3. นักเรียนท่ีเขารวมการแขงขันทางทักษะทางวิชาการไดรับ
เหรียญทองแดง รอยละ 16.67 
 
อุปสรรคและการแกไข  
1. เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  นักเรียนจะตองเขารวมการแขงขันในรูปแบบ
ออนไลน โดยใชโปรแกรม Zoom จึงตองมีการเตรียมระบบ
สัญญาณเพ่ือถายทอดสดในทุกกิจกรรมการแขงขัน ทําใหตองมี
การใชคอมพิวเตอรและกลองถายทอดสัญญาณเปนจํานวนมาก 
อีกท้ังระบบเสียงไมชัดเจนเหมือนการแขงขันแบบออนไซต 
2. ในชวงการแขงขัน ในพ้ืนท่ีอําเภอสวีไดเกิดอุทกภัยในหลาย
พ้ืนท่ี ทําใหนักเรียนบางสวนไมสามารถเดินทางมาโรงเรียน 
เ พ่ือ ทําการฝกซ อมระบบกอนการแข ง ขันได  จึ ง ใหครู
ผูรับผิดชอบแตละทักษะเปนผู เขาทดสอบระบบ และเม่ือ
สถานการณเริ่มดีข้ึนในชวงเย็น ครูผูรับผิดชอบแตละทักษะได
ติดตอประสานและขออนุญาตผูปกครอง เพ่ือนํานักเรียนมาพัก
คางท่ีโรงแรมใกลโรงเรียนเพ่ือความสะดวกในการเขารวม
แขงขันในวันรุงข้ึน โดยมีครูดูแอยางใกลชิด ซ่ึงหากไมมีการ
แกปญหาและเตรียมการอาจทําใหนักเรียนบางคนไมสามารถ
เดินทางออกจากบานได  
ขอเสนอแนะ 
เม่ือมีการซักซอมการแขงขันเสมือนจริงแลวจะตองมีการ
คํานึงถึงหองท่ีใชในการจัดการแขงขัน หากใชหองเรียนบางหอง 
กรรมการจัดการแขงขันแจงวาอาจจะมีเสียงสะทอนทําใหไม
สามารถแขงขันได 
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กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียน MEP (การสอบวัดความรู CEFR) 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนระดับชั้น ม.3 เขารับการทดสอบ
กอนเรยีนจบชั้น ม.3 
 
 
 

นักเรียนจํานวน รอยละ 100 เขารับการทดสอบ 
 
อุปสรรคและการแกไข 
ในชวงแรกยังไม ม่ันใจวาจะสามารถดําเนินการทดสอบได
หรือไม เนื่องจากสถานการณโควิด 19 ทําใหนักเรียนตองเรียน
ออนไลนอยูท่ีบานตลอดภาคเรียน แตเม่ือนักเรียนมาโรงเรียนก็
สามารถดําเนินการจัดสอบได 
ขอเสนอแนะ 
ทางโครงการ MEP ไมสามารถจัดทําโครงการและติดตอสั่งซ้ือ
โปรแกรมไดลวงหนา เพราะหากนักเรียนไมสามารถมาสอบ
ปลายภาคท่ีโรงเรียนได ทําใหตองสูญเสียงบประมาณในเรื่องนี ้

 
กิจกรรมท่ี 2 MEP Camp 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
นักเรียนท่ีเขารวมการกิจกรรม MEP Camp 
มีทักษะการใชภาษาอังกฤษอยางถูกตอง
และคลองแคลว  
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 3 MEP จิตอาสา 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
นักเรียน MEP ทุกคนไดทํากิจกรรม MEP 
จิตอาสา 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 4 ทัศนศึกษาสําหรับหองเรียน MEP 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียน MEP ทุกคนเขารวมกิจกรรม 
ทัศนศึกษา 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 

กิจกรรมท่ี 5 MEP International Trip 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียน MEP ชั้น ม.2/2  ไดไปฝกทักษะ 
ท่ีตางประเทศโดยใชประสบการณตรง  
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาครู (คาตอใบอนุญาตทํางานของครูตางชาติ) 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

ครูตางชาติตอใบอนุญาตการทํางานตรงตาม
กําหนดเวลา 
 
 
 

รอยละ 100 ครูตางชาติทุกคนตอใบอนุญาตการทํางานทุกป 
ตามสัญญาการจางงานของโรงเรียน 

 

อุปสรรคและการแกไข  
การติดตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานจัดหางาน 
ผูดําเนินการตองใชเวลาในการติดตอและรอตรวจเอกสาร 
เปน เวลานานหลายชั่ ว โมง แมว า ไดจัด เตรียมเอกสาร 
ไปครบถวนแลว ทําใหตองใชเวลาในการดําเนินงานเรื่องนี้ 
นานถึง 2 วันจึงจะเสร็จสิ้น 
ขอเสนอแนะ 
ในอนาคตผูเก่ียวของนาจะทําหนังสือขอความรวมมือในการ
จัดทําเอกสารและติดตอประสานงานระหวางสํานักงาน 
จัดหางานและโรงเรียน ซ่ึงเปนหนวยงานราชการ เพ่ือความ
สะดวกในการดําเนินงานครั้งตอไป เนื่องจากโรงเรียนตองจัดทํา
เอกสารเหลานี้เปนประจําทุกป เม่ือเริ่มสัญญาจางครูตางชาต ิ
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กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาสื่อ อุปกรณ หองเรียน MEP 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

พัฒนาสื่อ อุปกรณ หองเรียน MEP  
 
 

ไมสามารถจัดกิจกรรมไดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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โครงการ 11 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแกปญหา    
   3) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 

กิจกรรมท่ี 1 รําลึกสุนทรภูเชิดชูกวีศิลป 
กิจกรรมท่ี 2 วันภาษาไทยแหงชาติ 
กิจกรรมท่ี 3 สืบสานอานหนังสือพอ 
กิจกรรมท่ี 4 ภาษาพาเพลิน 
กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีอานและเขียนไมคลอง 
กิจกรรมท่ี 6 ภาษาไทยสัญจร 
กิจกรรมท่ี 7 กวีเยาวชนคนรุนใหม 

 กิจกรรมท่ี 8 เฟซบุก “ภาษาไทย โรงเรียนสวีวิทยา” 
 กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนภาษาไทย 
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กิจกรรมท่ี 1 รําลึกสุนทรภูเชิดชูกวีศิลป 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนเห็นคุณคา คานิยมความเปนไทย
ของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
2. นักเรียนมีสวนรวมในการเขากิจกรรม
และแสดงความกตัญูตอสุนทรภู ท่ีทาน
เปนผูถายทอดความเปนไทยใหตกทอดมาสู
ปจจุบัน 
3. นักเรียนมีความรูเก่ียวกับประวัติและ
ผลงานของสุนทรภูนอกจากนี้ยังเปนการ
ก ร ะ ตุ น ใ ห นั ก เ รี ย น ไ ด ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสําคัญของวิชาภาษาไทย 
4. นักเรียนไดทราบถึงประวัติและผลงาน
ของสุนทรภู สงผลใหเกิดความรักและชื่นชม
ในความงดงามของภาษาไทยชวยใหการ
เรียนการสอนภาษาไทยดําเนินไปดวยด ี
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนเห็นคุณคา คานิยมความเปนไทยของวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย รอยละ 80 
2. นักเรียนมีสวนรวมในการเขากิจกรรมและแสดงความกตัญู
ตอสุนทรภู ท่ีทานเปนผูถายทอดความเปนไทยใหตกทอดมาสู
ปจจุบัน รอยละ 100 
3. นักเรียนมีความรูเก่ียวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู
นอกจากนี้ยั ง เปนการกระตุนใหนักเรียนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของวิชาภาษาไทย รอยละ 80 
4. นักเรียนไดทราบถึงประวัติและผลงานของสุนทรภู สงผลให
เกิดความรักและชื่นชมในความงดงามของภาษาไทยชวยใหการ
เรียนการสอนภาษาไทยดําเนินไปดวยดี รอยละ 87 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
1. จัดใหมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และปรับเปลี่ยนไปในทุก ๆ  
ปการศึกษา 
2. จัดใหนักเรียนไดมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมดวย
ตัวเอง 
3. จัดใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ใหมากข้ึน 

 
กิจกรรมท่ี 2 วันภาษาไทย 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา เขารวม
กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  ร . 9  
เปนนักปราชญ และนักภาษาไทยรวมท้ัง
นอมรําลึกถึงพระองคทาน 
2. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา ตระหนักถึง
ความสํา คัญ เห็นคุณคาของภาษาไทย
ตลอดจนรวมมือรวมใจสงเสริม และอนุรักษ
ภาษาไทย 
 
 
 
 

1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา รอยละ 80 เขารวมกิจกรรมเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 เปนนักปราชญ และนักภาษาไทยรวมท้ัง
นอมรําลึกถึงพระองคทาน 
2. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา  รอยละ 80  ตระหนักถึง
ความสําคัญ เห็นคุณคาของภาษาไทยตลอดจนรวมมือรวมใจ
สงเสริม และอนุรักษภาษาไทย 
 
อุปสรรคและการแกไข 
เนื่องจากตองจัดกิจกรรมวันภาษาไทยในรูปแบบออนไลน โดย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงทําไดไมดีมากนัก 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 3 สืบสานอานหนังสือพอ 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา ไดผานเกณฑ
ประเมินและมีความสามารถในการอาน 
เขียน การสื่อสาร เหมาะสมตามระดับชั้น 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 การจัดการเรียนการสอน เปนรูปแบบออนไลน ทําให 
ไมสามารถจัดกิจกรรมได  
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 4 ภาษาพาเพลิน 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน  ไดรับ
การพัฒนาความรู ในรายวิชาภาษาไทย  
และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยใหสูงข้ึน 
2.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมของกลุมสาระฯภาษาไทยในระดับ
ดีข้ึนไป 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาภาษาไทยเฉลี่ยสูงข้ึน 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีอานและเขียนไมคลอง 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางดานการอาน 
และเขียนไมคลอง ไดรับการพัฒนาคุณภาพ
อยางจริงจังและตอเนื่องจนสามารถอาน
และเขียนสื่อสารได  
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 6 ภาษาไทยสัญจร 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมของกลุมสาระฯภาษาไทยในระดับ
ดีข้ึนไป    
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาภาษาไทยเฉลี่ยสูงข้ึน 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

กิจกรรมท่ี 7 กวีเยาวชนคนรุนใหม 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนมีความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดี
ตอการแตงคําประพันธ ประเภทตาง ๆ โดย
ไดรับการพัฒนาฝกฝนอยางสมํ่าเสมอและ
สงเสริมตอยอด นําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 8 เฟซบุก “ภาษาไทย โรงเรียนสวีวิทยา” 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา รอยละ 50 เขาถึง
เพจ เฟซบุก “ภาษาไทย โรงเรียน 
สวีวิทยา” 

 
 

1. นักเรียน รอยละ 80 ข้ึนไป พึงพอใจตอเพจเฟซบุก 
“โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร” 
2. นักเรียน รอยละ 20 ข้ึนไป เขารวมกิจกรรมการประกวด
เก่ียวกับภาษาไทย 
 
อุปสรรคและการแกไข 
เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ทําใหนักเรียนจําเปนตองเรียนออนไลน การจัด
กิจกรรมเก่ียวกับภาษาไทยโดยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
จึงทําไดไมมากนัก 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนภาษาไทย 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 .นัก เรี ยน มีความพึงพอใจตอการจั ด
กิจกรรมของกลุมสาระฯภาษาไทยในระดับ
ดีข้ึนไป 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาภาษาไทยเฉลี่ยสูงข้ึน 
 
 

1. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของกลุมสาระฯ
ภาษาไทยในระดับดีข้ึนไป  รอยละ 90 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยเฉลี่ย
สูงข้ึน รอยละ 3.5 
 
อุปสรรคและการแกไข 
เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 จึงมีการดําเนินการจัดการเรียนรูไดไมดีเทาควร 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

โครงการ 12 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1) ความสามารถในการอานการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละดับชั้น 
   2) ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   และแกปญหา 
   3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   4) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   6) ความพรอมในการศึกษาตอการฝกงานหรือการทํางาน 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

1. จดักระบวนการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  
2. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ประเด็นพิจารณาท่ี  
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมวันอาเซียน 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสืบสานตํานานวัดพระบรมธาตุสวี 
กิจกรรมท่ี 3 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและบูรณาการสูชุมชน 
กิจกรรมท่ี 4 แหลงเรียนรูหองพิพิธภัณฑและภูมิปญญาทองถ่ิน 
กิจกรรมท่ี 5 อบรมมารยาทไทย  
กิจกรรมท่ี 6 หิ้วปนโตเขาวัดปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมท่ี 7 สอบธรรมศึกษา 

 กิจกรรมท่ี 8 สงเสริมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ 
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กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมวันอาเซียน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
2. นัก เ รี ยน ท่ี เข า ร วม กิจกรรมมีความ
ตระหนักและเจตคติท่ีดีตออาเซียน 
3. นักเรียนท่ีเขากิจกรรมสามารถใช
ภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร
และสารสนเทศในการสื่อสารได 
 
 
 
 

1. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน รอยละ 80 
2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมมีความตระหนักและเจตคติท่ีดีตอ
อาเซียน รอยละ 80 
3. นักเรียนท่ีเขากิจกรรมสามารถใชภาษาตางประเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศในการสื่อสารได รอยละ 80 
 
อุปสรรคและการแกไข 
มีการแพรโรคระบาด จึงไมเหมาะแกการจัดกิจกรรมตามปกต ิ
ท่ีไดวางแผนไวได จึงไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการโดยใหนักเรียน
เขารวมออนไลน 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

กิจกรรมท่ี 2 สืบสานตํานานวัดพระบรมพระธาตุสวี 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. มีเปนระเบียบรอยของนักเรียน 
2. มีความสะดวกแกผูใชงาน 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

กิจกรรมท่ี 3 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและบูรณาการสูชุมชน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนเกิดการเรียนรูทางประวัติศาสตร
ทองถ่ินท่ีอยูรอบตัวเอง 
2. พัฒนาทักษะการเรียนรูนอกหองเรียน 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาแหลงเรียนรูหองพิพิธภัณฑและภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. มีความสะดวกในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
2. ชิ้นสวนนําแสดงมีความปลอดภัย 
3. มีความเปนระเบียบ สวยงามและสะอาด 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

กิจกรรมท่ี 5 อบรมมารยาทไทย 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติมารยาทไทย 
2 .  นั ก เ รี ยนนํ าความรู ไป ใช ปฏิบั ติ ใ น
ชีวิตประจําวัน 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

กิจกรรมท่ี 6 หิ้วปนโตเขาวัดปฏิบัติธรรม 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนและครูไดรับความรู  ประสบการณ
จ ริ ง   และนํ า ค ว ามรู ท่ี ไ ด รั บ ไป ใช ใ น
ชีวิตประจําวัน 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

กิจกรรมท่ี 7 สอบธรรมศึกษา 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนไดเขารวมการสอบธรรมศึกษา 
2. นักเรียนมีความรูและเขาใจในหลักธรรม 
และนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 8 สงเสริมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนดําเนินการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
2. นักเรียนและครูนําแนวความคิดจาก
โครงงานคุณธรรม สพฐ. ใชใน
ชีวิตประจําวัน 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 .  มี ความสะดวกในการจั ด กิจกรรม 
การเรียนรู 
2. บุคลากรมีความสะดวกในการดําเนินงาน
ตาง ๆ 

1. มีความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู รอยละ 100 
2. บุคลากรมีความสะดวกในการดําเนินงานตาง ๆ รอยละ 100 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
จะตองมีการวางแผนการจัดซ้ือจัดจางใหรอบคอบมากข้ึน
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
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โครงการ 13 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   3) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   4) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนทัศนศิลป 
กิจกรรมท่ี 2 คายศิลปะ 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนนาฏศิลป 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนดานดนตรีไทย 
กิจกรรมท่ี 5 แขงขันดนตรีไทยสัญจร 
กิจกรรมท่ี 6 คายวงโยธวาทิต 
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กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ/อุปกรณการเรียนการสอนทัศนศิลป 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

เ พ่ือใหดํา เนินงานไปตามกิจกรรมของ
โครงการ 
 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 2 คายศิลปะ 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
เ พ่ือใหดํา เนินงานไปตามกิจกรรมของ
โครงการ 
 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนนาฏศิลป 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนรอยละ 50 มีประสบการณทางดาน
นาฏศิลปไทยศิลปะ 
 
 
 
 

นักเรียนรอยละ 50 มีประสบการณทางดานนาฏศิลปไทย  
มีทักษะในการแสดงนาฏศิลปไทย มีชุดการแสดงเผยแพร
ชวยเหลืองานโรงเรียนและชุมชน 
 
อุปสรรคและการแกไข 
1. เนื่องดวยสถานการณการแพรเชื้อไวรัส  COVID-19  ทําให
ดําเนินการตามแผนโครงการไดไมครบท้ังกิจกรรม 
2. การปรับเปลี่ยนอาคารสถานท่ี ทําใหมีอุปสรรคในการ
ดําเนินการตามแผนโครงการ 
ขอเสนอแนะ 
1. สังเกตความสนใจ ความกระตือรือรนและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมควรนํา
นักเรียนท่ีสนใจ เขารวมมากกวานี้ 
2. การพัฒนาทักษะในการแสดงนาฏศิลปของนักเรียน มีมาก
ข้ึนกวา กอนจะเขารวมกิจกรรม ควรมีการจัดกิจกรรมตอเนื่อง 
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กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนดานดนตรีไทย 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนมีความสามารถทางดานศิลปะ 
และพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนเห็นคุณคาทางดานศิลปะ และมี
ความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทย 
3 .  พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห มี
ประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวมจากทุกวิชา
ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 
 
 
 

1. นักเรียนมีความสามารถทางดานศิลปะ และพัฒนาไดอยาง
เต็มศักยภาพ รอยละ 85 
2. นักเรียนเห็นคุณคาทางดานศิลปะ และมีความภาคภูมิใจใน
ศิลปะวัฒนธรรมไทย รอยละ 85 
3. พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เนนการมีสวน
รวมจากทุกวิชาในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ รอยละ 85 
 
อุปสรรคและการแกไข 
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา(COVID-19) ทําใหการดําเนินการตามแผนโครงการมีความ
ลาชา  
ขอเสนอแนะ 
ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมครั้งตอไป ตองขยายเวลาการ
จัดกิจกรรมเพ่ือปองกันการเกิดสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 
กิจกรรมท่ี 5 ดนตรีไทยสัญจร 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนมีความสามารถทางดานศิลปะ 
และพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนเห็นคุณคาทางดานศิลปะ และมี
ความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทย 
3. พัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวมจากทุกวิชา
ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

กิจกรรมท่ี 6 คายวงโยธวาทิต 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1.มีนักเรียนเขารวมโครงการท้ังพ่ีและนอง 
57 คน 
2.ไดนักเรียนท่ีสนใจดานดนตรีท่ีมีความ
พรอมสามารถใหบริการได 

1. มีนักเรียนเขารวมโครงการท้ังพ่ีและนอง 57 คน  
รอยละ 100 
2. ไดนักเรียนท่ีสนใจดานดนตรี 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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โครงการ 14 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1) ความสามารถในการคิดวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
                         แกปญหา 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   1) สุขภาวะของรางกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. จัดกระบวนการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 

กิจกรรมท่ี 1 กีฬาสี 
กิจกรรมท่ี 2 กีฬาจังหวัด / กีฬามัธยมศึกษา 

 กิจกรรมท่ี 3 กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
 กิจกรรมท่ี 4 แหลงเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
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กิจกรรมท่ี 1 กีฬาสี 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
3. นักเรียนมีความสามารถทางดานกีฬา 
ท่ีถนัด 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

กิจกรรมท่ี 2 กีฬาจังหวัด / กีฬามัธยมศึกษา 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
2. นักเรียนมีความสามารถทางดานกีฬาท่ี
ถนัด 
 
 
 
 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนรอยละ 5 
2.นักเรียนมีความสามารถทางดานกีฬาท่ีถนัดรอยละ 5 
 
อุปสรรคและการแกไข 
เนื่องจากการแพรระบาดของโรคไวรัส Covid-19 จึงทําให
หลายกิจกรรมไมสามารถดําเนินการไดตามแผน 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

กิจกรรมท่ี 3 กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
3. นักเรียนมีความสามารถทางดานกีฬาท่ี
ถนัด 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการ เพราะเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 4 แหลงเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
3. นักเรียนมีความสามารถทางดานกีฬาท่ี
ถนัด 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
3. นักเรียนมีความสามารถทางดานกีฬาท่ี
ถนัด 
 
 
 
 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนรอยละ 5 
2.นักเรียนมีความสามารถทางดานกีฬาท่ีถนัดรอยละ 5 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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โครงการ 15 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   2) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนการงานอาชีพ 
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กิจกรรมท่ี  พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการงานอาชีพ 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากลผานเกณฑในระดับดี
ข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
5.  ร  อยละของผู  เ รี ยน ท่ีจบการ ศึกษา 
ภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบ
การบริหารจัดการด  วยระบบคุณภาพ 
บูรณาการและบริหารแบบมีส วนร  วม 
กับเครือขายทุกภาคสวน 
7. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมี 
หองเรียน ห องปฏิบัติการ อาคารเรียน
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอ
และพรอมตอการใชงาน 
 
 
 

1. รอยละของผู เรียนมีความรู และคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากลผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป รอยละ 86 
2. ร อยละของผู  เรียนมีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21  
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป รอยละ 81 
3. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑ
ในระดับดีข้ึนไป รอยละ 86 
4. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ รอยละ 87 
5. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน รอยละ 92 
6. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ 
ดวยระบบคุณภาพบูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับ
เครือขายทุกภาคสวน อยูในระดับ 4 
7. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
อาคารเรียนอาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและ 
พรอมตอการใชงาน อยูในระดับ 4 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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โครงการ 16 
โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
   2) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   3) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

 

กิจกรรมท่ี 1 แนะแนวการศึกษาตอ แนะแนวอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 2 เพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counsellor) 
กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงสภาพแวดลอมหองใหคําปรึกษา 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ การเรียนการสอนแนะแนว 
กิจกรรมท่ี 5 งานมอบเงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
กิจกรรมท่ี 6 งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (มูลนิธิการศึกษา) 
กิจกรรมท่ี 7 ระบบปองกันและดูแลชวยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 8 บริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน  (Youth Friendly Health Services : YFHS) 

 กิจกรรมท่ี 9 สงเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 1 แนะแนวการศึกษาตอ แนะแนวอาชีพ 
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เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนสามารถตัดสินใจศึกษาตอได  
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ตัดสินใจเลือกศึกษาตอโรงเรียนสวีวิทยา 
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  3  
ตัดสินใจเลือกศึกษาตอโรงเรียนสวีวิทยา 

1. นักเรียนสามารถตัดสินใจศึกษาตอได  มากกวารอยละ 90 
2.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป ท่ี  6 ตัดสินใจเลือก 
ศึกษาตอโรงเรียนสวีวิทยา  มากกวารอยละ 80 
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3  ตัดสินใจเลือก 
ศึกษาตอโรงเรียนสวีวิทยา มากกวารอยละ 80 
 
อุปสรรคและการแกไข 
โรงเรียนประถมในอําเภอสวีสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  
มีจํานวนนักเรียนนอย  และนักเรียนสวนใหญเลือกศึกษาตอ
ในโรงเรียนใกลบาน 
ขอเสนอแนะ 
1.เลือกออกแนะแนวในโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนท่ีจะจบ
การศึกษา มากกวา 10 คนข้ึนไป  เพ่ือประหยัดคาใชจายใน
การเดินทาง 
2.ใชการสงหนังสือประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนท่ีอยูหางไกล
แทนการออกแนะแนว 
3. จัดกิจกรรมนันทนาการใหนาสนใจมากข้ึน 

 
กิจกรรมท่ี 2 เพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counsellor) 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
ตัวแทนนักเรียนแกนนํา YC จํานวน 90 คน  
ไดรับการอบรมทักษะการใหคําปรึกษา 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงสภาพแวดลอมหองใหคําปรึกษา 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

โรงเรียนสวีวิทยามีหองใหคําปรึกษาท่ีเอ้ือ
ตอการจัดบริการใหคําปรึกษา 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ การเรียนการสอนแนะแนว 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

หองแนะแนวโรง เรี ยนสวี วิทยา มีวั สดุ
อุปกรณเพ่ือใชในการดําเนินงานแนะแนว
ตามโครงการตาง ๆ 

เพ่ือใหหองแนะแนวโรงเรียนสวีวิทยามีวัสดุอุปกรณเพ่ือใชใน
การดําเนินงานแนะแนวตามโครงการตางๆ ครบ รอยละ 100 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

กิจกรรมท่ี 5 งานมอบเงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาท่ีขาดแคลนทุน
ทรัพยไดรับการชวยเหลือ 
2. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาศึกษาตอใน
ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 

1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยไดรับ 
การชวยเหลือ  รอยละ 100 
2. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาศึกษามีโอกาสตอในระดับชั้น 
ท่ีสูงข้ึน  มากกวา รอยละ 90 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
ควรประชาสัมพันธกิจกรรมสูชุมชนใหมากข้ึน 

กิจกรรมท่ี 6 งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (มูลนิธิการศึกษา) 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาท่ีขาดแคลนทุน
ทรัพยไดรับการชวยเหลือ 
2. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาศึกษาตอใน
ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 7 การปองกันและดูแลชวยเหลือนักเรียน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหาไดรับ
การพัฒนาตามศักยภาพ 

นักเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหาไดรับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ มากกวา รอยละ 90 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 8 บริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (Youth Friendly Health Services : YFHS) 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
ตัวแทนนักเรียนแกนนํา จํานวน  90   คน  
ไดรับการอบรมทักษะการใหคําปรึกษา 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 

กิจกรรมท่ี 9 สงเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหาไดรับ
การพัฒนาตามศักยภาพ 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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โครงการ 17 
โครงการพัฒนาบุคลากรและการบรหิารงานบุคคล 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 

กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมศักยภาพครู บุคลากรสูมืออาชีพ 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยา 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมพัฒนาสํานักงานการบริหารงานบุคคล 

 กิจกรรมท่ี 5 จัดจางลูกจางชั่วคราว ครูตางชาติ เจาหนาท่ี และนักการภารโรง 
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กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมศักยภาพครู บุคลากรสูมืออาชีพ 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 92 
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีสมรรถนะ 
ตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
2 . ครู  ร อ ยละ  92  เน นกระบวนการจั ด 
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
ยกระดับการจัด การเรียนการสอนใหกาวทัน
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใตการบูรณาการ
ทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม 
 

ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรม 
รอยละ 100 
 
อุปสรรคและการแกไข 
เนื่องดวยสถานการณโรคระบาดโควิด 19 สงผลใหบุคลากร
บางสวนอุปกรณสื่อสาร และสัญญาณไมสเถียร มีสัญญาณ
ขัดของและอินเทอรเน็ตหลุดบอย 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยา 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 92 
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีสมรรถนะ 
ตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
2 . ครู  ร อ ยละ  92  เน นกระบวนการจั ด 
การเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ  
และยกระดับการจัด การเรียนการสอนให 
กาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใตการ 
บูรณาการทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษา 
วิถีใหม 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 88  
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็ม
ความสามารถ 
 
 
 

ผูปฏิบัติงานทํางานมีความสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ
ในการทํางาน ท้ังชีวิตสวนตัว ครอบครัว และสังคม
ภายนอก  
รอยละ 100 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสํานักงานการบริหารงานบุคคล 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนสวีวิทยา
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ครูและบุคลากรของโรงเรียน รวมไปถึง
บุคคลภายนอกท่ีมาติดตอราชการ ไดรับการ
อํานวยความสะดวกจากการบริการของระบบ
การบริหารงานของกลุมบริหารงานบุคคลและ
กิจการนักเรียนอยาง ครบวงจร 
3. วัสดุพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 

1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนสวีวิทยาปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ จํานวน 120 คนปฏิบัติ งานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ รอยละ 95 
2. ครูและบุคลากรของโรงเรียน /บุคคลภายนอกท่ีมาติดตอ
ราชการ ไดรับการอํานวยความสะดวกจากการบริการ 
ของระบบการบริหารงานของกลุมบริหารงานบุคคลและ
กิจการนักเรียนรอยละ 98 
3. วัสดุพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รอยละ 100 
 
อุปสรรคและการแกไข 
ดวยสถานการณโคโรนาไวรัส จึงทําใหกิจกรรมในงานตอง
จัดใหลดลงกวาเดิม 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 5 จัดจางลูกจางชั่วคราว ครูตางชาติ เจาหนาท่ี และนักการภารโรง 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนดําเนินการจางลูกจางชั่วคราว จํานวน 
20 คน ประกอบดวย ครูตางชาติ จํานวน 4 คน  
เจาหนาท่ี 5 คน นักการภารโรง 9 คน ครูอัตรา
จาง 2 คน 
 
 
 

โรงเรียนดําเนินการจางลูกจางชั่วคราวครบถวนตามแผน 
ท่ีวางไว รอยละ100 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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โครงการ 18 
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 

กิจกรรมท่ี 1 วันดีศรีคุณธรรม 
กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
กิจกรรมท่ี 3 จิตอาสาและการมีสวนรวมกับชุมชน 
กิจกรรมท่ี 4 เสริมสรางอัตลักษณนักเรียนสวีวิทยา 
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กิจกรรมท่ี 1 วันดีศรีคุณธรรม 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. ครูและนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2 .นั ก เ รี ยน ได ร ว มจั ด กิ จกรรม  ได รั บ
ประสบการณตรง และนําความรูท่ีไดไปใช
ใ นชี วิ ตประจํ า วั น  โ ร ง เ รี ยนสามารถ 
บูรณาการความรูของทุกกลุมสาระวิชา  
ในการปฏิบัติกิจกรรมเกิดคุณลักษณะท่ีดี 
ตอนักเรียน 

1. ครูและนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน รอยละ 80 
2. นักเรียนไดรวมจัดกิจกรรม ไดรับประสบการณตรง และนํา
ความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวัน โรงเรียนสามารถบูรณาการ
ความรู ของ ทุกกลุ มสา ระวิ ช า  ในการปฏิบั ติ กิ จกรรม 
เกิดคุณลักษณะท่ีดีตอนักเรียน รอยละ 80 
 
อุปสรรคและการแกไข 
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID -19 ซ่ึงมีจํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมข้ึน และแพรกระจาย 
ในหลายพ้ืนท่ี เพ่ือเปนการปองกันและควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทําใหโรงเรียนไมสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดตามปกติ สงผลใหตองงดการจัด
กิจกรรมตาง ๆ  
ขอเสนอแนะ 
เนื่องดวยสถานการณไมเหมาะแกการจัดกิจกรรม จึงมีการปรับ
กิจกรรมในรูปแบบออนไลนใหมากข้ึน เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน
ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของวันสําคัญตาง ๆ เพ่ือเกิดให
ประโยชนสูงสุดแกนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 

 
กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. คณะกรรมสภานักเรียนและนักเรียนผูท่ี
สนใจ 
2. ผูบริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียน 
สวีวิทยา ไดเขารวมจัดกิจกรรม ไดรับ
ประสบการณตรง 

1. คณะกรรมการนักเรียน จํานวน 21 คน รอยละ 100 
2. ครูและบุคลากร จํานวน 50 คน รอยละ 50 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง จึงควรปรับ
รูปแบบการจัดกิจกรรมเปนรูปแบบออนไลน เ พ่ือเขากับ  
สถานการณปจจุบัน 
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กิจกรรมท่ี 3 จิตอาสาและการมีสวนรวมกับชุมชน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 .  นั ก เรี ยนและผู ปกครองร วม กัน ทํา
กิจกรรมรวมกันอยางเขาใจ 
2.  ผูบริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียน 
สวีวิทยา ได เขารวมจัดกิจกรรม ไดรับ
ประสบการณตรง 
 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง จึงควรปรับ
รูปแบบการจัดกิจกรรมเปนรูปแบบออนไลน เ พ่ือเขากับ  
สถานการณปจจุบัน 

กิจกรรมท่ี 4 เสริมสรางอัตลักษณนักเรียนสวีวิทยา 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 .  นั ก เรี ยนและผู ปกครองร วม กัน ทํา
กิจกรรมรวมกันอยางเขาใจ 
2.  ผูบริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียน 
สวีวิทยา ได เขารวมจัดกิจกรรม ไดรับ
ประสบการณตรง 
 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง จึงควรปรับ
รูปแบบการจัดกิจกรรมเปนรูปแบบออนไลน เ พ่ือเขากับ  
สถานการณปจจุบัน 
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โครงการ 19 
โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 

 
สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษา ท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
3. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานสํานักงานผูอํานวยการ  
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 
กิจกรรมท่ี 4 สมาคมศิษยเกาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 
กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาหองพยาบาล 
กิจกรรมท่ี 7 ลดหุน ลดโรค 
กิจกรรมท่ี 8 ตรวจสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 9 ตอบปญหาสุขภาพ 
กิจกรรมท่ี 10 พัฒนางานโภชนาการ 
กิจกรรมท่ี 11 สงเสริมโภชนาการดีในโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรุงงานหองโสตทัศนูปกรณ 
กิจกรรมท่ี 13 พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณในหองเรียน 
กิจกรรมท่ี 14 พัฒนางานประชาสัมพันธและเสียงตามสาย 
กิจกรรมท่ี 15 การจัดทําวารสาร 
กิจกรรมท่ี 16 สื่อประชาสัมพันธ 
กิจกรรมท่ี 17 อบรมพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ (ยุวประชาสัมพันธ) ครั้งท่ี 7 
กิจกรรมท่ี 18 งานยานพาหนะ 
กิจกรรมท่ี 19 งานรกัษาความปลอดภยัและจราจร 
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กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนไดรับบริการตาง ๆ ตามสาย
งานการบริหาร ท่ัวไปอยางท่ัว ถึงและมี
ประสิทธิภาพเปนท่ีพึงพอใจของนักเรียน ครู 
ชุมชน และผูมาใชบริการ 
 
 
 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไดรับ
บริการตาง ๆ ตามสายงานการบริหารท่ัวไปอยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพเปนท่ีพึงพอใจของนักเรียน ครู ชุมชน และผูมาใช
บริการ รอยละ 100 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานสํานักงานผูอํานวยการ 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนไดรับบริการตาง ๆ ตามสาย
งานการบริหาร ท่ัวไปอยางท่ัว ถึงและมี
ประสิทธิภาพเปนท่ีพึงพอใจของนักเรียน ครู 
ชุมชน และผูมาใชบริการ 
 

ไมไดดําเนินการ เพราะเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนไดรับบริการตาง ๆ ตามสาย
งานการบริหาร ท่ัวไปอยางท่ัว ถึงและมี
ประสิทธิภาพเปนท่ีพึงพอใจของนักเรียน ครู 
ชุมชน และผูมาใชบริการ 
 
 
 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไดรับ
บริการตาง ๆ ตามสายงานการบริหารท่ัวไปอยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพเปนท่ีพึงพอใจของนักเรียน ครู ชุมชน และผูมาใช
บริการ รอยละ 100 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 4 สมาคมศิษยเกาและกรรมการสถานศึกษา 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนไดรับบริการตาง ๆ ตามสาย
งานการบริหาร ท่ัวไปอยางท่ัว ถึงและมี
ประสิทธิภาพเปนท่ีพึงพอใจของนักเรียน ครู 
ชุมชน และผูมาใชบริการ 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญ
ของสุขภาพตนเอง 
2. เพ่ือเปนแนวทางในการดูแลรักษาปองกัน
แกไขปญหาสุขภาพของตนเอง 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาหองพยาบาล 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
นักเรียน ครูบุคลากร ไดรับการบริการท่ีดี
และมีความพอใจท่ีมาใชบริการ 
 
 
 

นักเรียนรอยละ 90 มีความพึงพอใจตอการใชบริการหอง
พยาบาล และไดรับการบริการท่ีด ี
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 7 ลดหุน ลดโรค 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. ครูและนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2 .นั ก เ รี ยน ได ร ว มจั ด กิ จกรรม  ได รั บ
ประสบการณตรง และนําความรูท่ีไดไปใช
ในชีวิตประจําวัน โรงเรียนสามารถบูรณา
การความรูของทุกกลุมสาระวิชา ในการ
ปฏิบัติ กิ จกรรมเ กิด คุณลักษณะท่ีดีต อ
นักเรียน 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

กิจกรรมท่ี 8 ตรวจสุขภาพนักเรียน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนท่ีมีปญหาในเรื่องสุขภาพไดรับการ
สงตอขอมูล เพ่ือนําไปแกไขปญหาสุขภาพ
ตอไป 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 9 ตอบปญหาสุขภาพ 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง 
2. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ปองกันโรคติดตอรายแรง 

 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 10 พัฒนางานโภชนาการ 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
ท่ีดีผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผู เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชา 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
3. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการ 
บริหารและการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ระบบสนับสนุน : งาน
การเงินและบัญชี/งานพัสดุ/งานสวัสดิการ/งานมูลนิธิการศึกษา/งาน 
โสตทัศนูปกรณ/งานอนามัยโรงเรียน/งานยานพาหนะฯ) 
4. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณ
โดยรอบเอ้ือตอความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข 
ปรับปรุงตามจุดตางๆ ของโรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน 
โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวย
สถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 11 สงเสริมโภชนาการดีในโรงเรียน 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
ท่ีดีผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผู เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชา 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
3. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการ 
บริหารและการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ระบบสนับสนุน : งาน
การเงินและบัญชี/งานพัสดุ/งานสวัสดิการ/งานมูลนิธิการศึกษา/งาน 
โสตทัศนูปกรณ/งานอนามัยโรงเรียน/งานยานพาหนะฯ) 
4. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณ
โดยรอบเอ้ือตอความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข 
ปรับปรุงตามจุดตางๆ ของโรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน 
โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวย
สถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรุงหองโสตฯ 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. ประสิทธิภาพระบบเครื่องเสียงและภาพ
ในหองโสตทัศนูปกรณดีข้ึน 
2. ครูและบุคลากรมีความสะดวกในการจัด
กิจกรรมในหองโสตฯมากข้ึน 
 
 
 
 

1. ระบบเครื่องเสียงและภาพดีข้ึน รอยละ 80 
2.  ครูและบุคคลากรมีความสะดวกในการจัด กิจกรรม  
รอยละ 100 
 
อุปสรรคและการแกไข 
เนื่องจากมีสถานการณการระบาดโรคโควิด – 19 ดังนั้น
อุปกรณตาง ๆ ไมคอยไดมีการใชงานเพราะไมมีการเรียน 
การสอนตามปกติ จึงไมไดดําเนินการตามท่ีไดวางแผนไว 
ขอเสนอแนะ 
หาชางฝ มือท่ีดี ในการทําระบบเครื่ องเสียงและมีความ
รับผิดชอบในงานท่ีทํา 

 
กิจกรรมท่ี 13 การพัฒนางานโสตทัศนูปกรณในหองเรียน 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ทุกหองเรียนมีอุปกรณโสตทัศนูปกรณใน
การเรียนการสอน 
2. ครูและบุคลากรสามารถมีความสะดวกใน
การใชอุปกรณโสตในการเรียนการสอน 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
1. งบประมาณท่ีประมาณการไวไมสอดคลองกับคาใชจายจริง
หลั งดํ า เนินการแล ว  ทํ า ให มีค า ใช จ ายสู งกว าและเ กิน
งบประมาณท่ีวางไว 
2. อุปกรณบางตัวมีอายุการใชงานนานแลว ทําใหเกิดการ
เสียหายโดยไมไดวางแผนงบประมาณรองรับไว ทําใหเกิดผล
กระทบตองบประมาณในการพัฒนาสวนอ่ืน ๆ 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีงบประมาณในการดําเนินการท่ีสอดคลองกับการใช
จายจริง 
2. ควรมีการสอบถามรายละเอียดกอนตกลงดําเนินการพัฒนา 
3. ควรมีงบประมาณสวนเพ่ือใชในการซอมแซมอุปกรณ 
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กิจกรรมท่ี 14 พัฒนางานประชาสัมพันธและเสียงตามสาย 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนจํานวน 10 คน สามารถจัดรายการ
เสียงตามสายได 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
1. โรงเรียนไมสามารถเปดเรียน On site ได 
2. โรงเรียนมีเวลาในการเปดเรียน On Site นอย 
ขอเสนอแนะ 
ครูผูรับผิดชอบตองประชุมนักเรียนท่ีจัดรายการเสียงตามสาย
ใหมีความรับผิดชอบ จัดรายการเสียงตามสายตามตาราง 
ท่ีกําหนด และมีสคริปตรายการทุกครั้ง (ในกรณีท่ีโรงเรียน 
เปดเรียน On Site ปกติ) 

 
กิจกรรมท่ี 15 จัดทําวารสาร 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
แจกวารสารใหหนวยงานและผูปกครอง
นักเรียนจํานวน 1,931 คน 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
ไมไดจัดทํา เนื่องจากสถานการณ Covid-19 ขาวและภาพ
กิจกรรมตาง ๆ จึงเปลี่ยนเปนการสื่อสารเปนจดหมายขาว  
ผานชองทางออนไลนตาง ๆ เชน ไลนกลุมโรงเรียน ไลนกลุม
ผูปกครองนักเรียน เว็บไซตโรงเรียน www.sawi.ac.th  เฟซบุก
แฟนเพจ เพจ : โรงเรียนสวีวิทยา และ เพจ : SawiPRNews  
ขอเสนอแนะ 
ครูท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพันธของแตละกลุมสาระ รวบรวม
งานตั้งแตตนปการศึกษา และพรอมสงเม่ือถึงกําหนดเวลาสงใน
ปการศึกษาตอไป 
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กิจกรรมท่ี 16 สื่อประชาสัมพันธ 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

ไดจัดบอรดวันสําคัญตาง ๆ ตามประเพณี 
ในรูปแบบไวนิล และบอรดความรู  เ พ่ือ
ประชาสั ม พันธ ให ครู และนั ก เ รี ยน ได 
รับทราบ 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
ไมไดจัดทํา เนื่องจากสถานการณ Covid-19 ขาวและภาพ
กิจกรรมตางๆ จึงเปลี่ยนเปนการสื่อสารเปนจดหมายขาว  
ผานชองทางออนไลนตางๆ เชน ไลนกลุมโรงเรียน ไลนกลุม
ผูปกครองนักเรียน เว็บไซตโรงเรียน www.sawi.ac.th เฟซบุก
แฟนเพจ เพจ : โรงเรียนสวีวิทยา และ เพจ : SawiPRNews  
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 17 อบรมพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ ยุวประชาสัมพันธ ครั้งท่ี 7 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
นั ก เ รี ย น  ม . 2  – ม . 5  มี ทั ก ษ ะ ก า ร
ประชาสัมพันธท่ีถูกตอง เหมาะสม 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 18 งานยานพาหนะ 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบ
สนับสนุน ท่ี เ อ้ือตอการบริหารและการ
จั ดกา ร เ รี ยนรู อย า ง มี คุณภาพ( ระบบ
สนับสนุน : งานยานพาหนะ) คาเปาหมาย 
ระดับ 5 
 
 
 

นักเรียน และครู โรงเรียนสววีิทยารอยละ 100 มีความพึงพอใจ 
ในการไดรับบริการของกลุมบริหารท่ัวไป 
 
อุปสรรคและการแกไข 
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 โรงเรียนปดการเรียนการสอนใน ภาคเรียนท่ี 1 และ  
ภาคเรียนท่ี 2 จึงทําใหการดําเนินการไมเต็มท่ี 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 19 งานรกัษาความปลอดภยัและจราจร 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนไดรับบริการตาง ๆ ตามสาย
งานการบริหารท่ัวไปอย าง ท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพเปนท่ีพ่ึงพอใจของนักเรียน ครู 
ชุมชน และผูมาใชบริการ 
 
 
 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไดรับ
บริการตาง ๆ ตามสายงานการบริหารท่ัวไปอยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพเปนท่ีพ่ึงพอใจของนักเรียน ครู ชุมชน และผูมาใช
บริการ รอยละ 75 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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โครงการ 20 
โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ   

3. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดกาและการจัดการเรียนรู 

 
กิจกรรมท่ี 1 งานจัดซ้ือ 
กิจกรรมท่ี 2 งานกอสราง 
กิจกรรมท่ี 3 งานปรับปรุง ซอมแซม 
กิจกรรมท่ี 4 งานปรับปรุงภมิูทัศน 
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กิจกรรมท่ี 1 งานจัดซ้ือ 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ พัฒนาสถานท่ีภายใน
โรงเรียน  
 
 
 

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ พัฒนาสถานท่ีภายในโรงเรียน 
รอยละ 70 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 2 งานกอสราง 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
กอสรางสถานท่ีภายในโรงเรียน 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงซอมแซม 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
ปรับปรุ ง  ซอมแซมและพัฒนาสถานท่ี
ภายในโรงเรียน  
 
 
 

ปรับปรุ ง  ซอมแซมและพัฒนาสถานท่ีภายในโรงเรียน 
รอยละ 70 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

กิจกรรมท่ี 4 งานปรับปรงุภูมิทัศน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีภายในโรงเรียน 
 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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โครงการ 21 
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  3. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 
 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือขายและเว็บไซต 
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กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 
2. โครงการของกลุมบริหาร 4 กลุม 
3. งานควบคุมงบประมาณมีการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบ ถูกตอง โปรงใสและ
ตรวจสอบได 
4. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบ
การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพบูรณา
การและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขาย
ทุกภาคสวน 
5. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมี
เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีชัดเจน 
สามารถปฏิบัติและประเมินผลได 
 
 

1. มีแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 รอยละ 100 
2. มีโครงการของกลุมบริหาร 4 กลุม รอยละ 100 
3. งานควบคุมงบประมาณมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
ถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบได มีความพึงพอใจระดับมาก 
4. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ
ดวยระบบคุณภาพบูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับ
เครือขายทุกภาคสวน อยูในระดับ 4  
5. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และ
พันธกิจท่ีชัดเจนสามารถปฏิบัติและประเมินผลได อยู ใน 
ระดับ 4 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบ
การประกันคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน 
2. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการนิเทศกํากับ ติดตาม  

1. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพท่ี
ไดมาตรฐาน อยูในระดับ 4 
2. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การนิเทศกํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาท่ีชัดเจนและตอเนื่อง อยูในระดับ 4 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือขายและเว็บไซต 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

นักเรียนและผูเก่ียวของรอยละ 90 ใชขอมูล 
สารสนเทศของโรงเรียนในการบริหาร 
จัดการเรียนการสอนหรือประกอบการ
ตัดสินใจ 
 
 

นักเรียนและผูเก่ียวของรอยละ 100 ใชขอมูล สารสนเทศของ
โรงเรียนในการบริหาร จัดการเรียนการสอนหรือประกอบการ
ตัดสินใจ 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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โครงการ 22 
โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรียน 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
  3. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสํานักงาน งานพัสดุและสินทรัพย 
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนางานการเงิน การบัญชี 
กิจกรรมท่ี 3 งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 4 งานตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมท่ี 5 งานควบคุมภายใน 
กิจกรรมท่ี 6 งานสาธารณูปโภค 
กิจกรรมท่ี 7 งานสวัสดิการโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 8 งานจัดซ้ืออุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 9 งานจัดซ้ือหนังสือเรียน 

 กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาระบบสํานักงานฝายงบประมาณและแผนงาน 
 กิจกรรมท่ี 11 นักออมดีเดน 
 กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรุงงานธนาคารโรงเรียน 
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กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสํานักงาน งานพัสดุและสินทรัพย 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. ครูและเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
อยางสะดวกราบรื่น และปลอดภัย 
2.  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ไดรับบริการและอํานวยความสะดวก 
 
 
 
 

1. รอยละ 100 ครูและเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
สะดวกราบรื่น และปลอดภัย 
2. รอยละ 90 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดรับ
บริการและอํานวยความสะดวก 
 
อุปสรรคและการแกไข 
1. ระบบอินเตอรเน็ตมีปญหาทําใหการลงขอมูลมีความลาชา 
2.สภาพหองสํานักงานมีความคับแคบเนื่องจากจะตองเก็บ
เอกสารหลักฐาน วัสดุกองกลาง 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนางานการเงิน การบัญชี 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ครูและเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
อยางสะดวกราบรื่น และปลอดภัย 
2.  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ไดรับบริการและอํานวยความสะดวก 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 3 งานสวัสดิการครูและนักเรียน 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ครูและเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
อยางสะดวกราบรื่น และปลอดภัย 
2.  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ไดรับบริการและอํานวยความสะดวก 
 
 
 
 

1. รอยละ 100 ครูและเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
สะดวกราบรื่น และปลอดภัย 
2. รอยละ 95 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดรับ
บริการและอํานวยความสะดวก 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 4 งานตรวจสอบภายใน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1.   งานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ให
เปนไปตามระบบและระเบียบของทาง
ราชการ โปรงใส ตรวจสอบได 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

1. รอยละ 100 ครูและเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีตาม
ระบบและระเบียบของทางราชการ โปรงใสตรวจสอบได 
2. รอยละ 100 รอยละ 90 ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนไดรับบริการและอํานวยความสะดวก 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

กิจกรรมท่ี 5 งานควบคุมภายใน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. งานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ให
เปนไปตามระบบและระเบียบของทาง
ราชการ โปรงใส ตรวจสอบได 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

1. รอยละ 100 ครูและเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีตาม
ระบบและระเบียบของทางราชการ โปรงใสตรวจสอบได 
2. รอยละ 100 รอยละ 90 ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนไดรับบริการและอํานวยความสะดวก 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 6 งานสาธารณูปโภค 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1 .  ไม มีการค า งชํ าระค า ใช จ ายระบบ
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 
2. การบริหารจัดการศึกษาเปนระบบและ
สามารถตรวจสอบได 
 

1. รอยละ 100 ของคาใชจายระบบสาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียนชําระแลว 
2. รอยละ 95 ของผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจตอโครงการ 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 7  งานสวัสดิการโรงเรียน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. รายงานผลรายรับ - รายจาย 
2.  ระบบบริหารจัดการงานสวัส ดิการ
โรงเรียนเปนไปดวยความราบรื่น เรียบรอย 
 
 
 
 
 
 

1. รอยละ 100 ครูและเจาหนาท่ีรายงานผลรายรับ - รายจาย
ของสวัสดิการโรงเรียน 
2. รอยละ 95 ของผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจตอโครงการ 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

กิจกรรมท่ี 8 งานจัดซ้ืออุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1.  นักเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความ
เสมอภาคในการเข า ถึงการ ศึกษา ท่ี มี
คุณภาพ 
2.  นักเรียนทุกคนไดรับคาอุปกรณการเรียน
และคาเครื่องแบบนักเรียน 
 
 
 
 

1. รอยละ 100 นักเรียนไดรับคาอุปกรณการเรียนและคา
เครื่องแบบนักเรียน 
2. รอยละ 95 ของผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจตอโครงการ 
   
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

กิจกรรมท่ี 9 งานจัดซ้ือหนังสือเรียน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1.  นักเรียนทุกคนมีหนังสือเรียน 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
บริหารจัดการศึกษาไดดียิ่งข้ึน 
 
 
 
 

1. รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับหนังสือเรียน 
2. รอยละ 95 ของผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจตอโครงการ 
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาระบบสํานกังานฝายงบประมาณและแผนงาน 
เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. ครูและเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
อยางสะดวกราบรื่น และปลอดภัย 
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ไดรับบริการและอํานวยความสะดวก 
 
 
 
 

1. รอยละ 100 ครูและเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
สะดวกราบรื่น และปลอดภัย 
2. รอยละ 90 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดรับ
บริการและอํานวยความสะดวก  
 
อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
 

 
กิจกรรมท่ี 11 นักออมดีเดน 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ครูและเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
อยางสะดวกราบรื่น และปลอดภัย 
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ไดรับบริการและอํานวยความสะดวก 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 

 
กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรุงงานธนาคารโรงเรยีน 

เปาหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ครูและเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
อยางสะดวกราบรื่น และปลอดภัย 
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ไดรับบริการและอํานวยความสะดวก 
 
 
 

ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม เนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

อุปสรรคและการแกไข 
-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 
-ไมมี- 
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รายงานผลการดําเนินงาน สถานะการดําเนินงานของโครงการ ปการศึกษา 2564 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ 
ไมได

ดําเนินการ 
1 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21   
 กิจกรรมท่ี 1 เรียนดีมีรางวัล   
 กิจกรรมท่ี 2 สอนเสริมในคาบวางทุกระดับชั้น   
 กิจกรรมท่ี 3 คายวิชาการ ม.3 ,ม.6 และสอบ O-NET  ม.3 ,ม.6   
 กิจกรรมท่ี 4 เปดรั้วโรงเรียน เยือนสวีวิทยา (Open house)   

 กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาคนควาและสรางองค
ความรู (IS) 

  

 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมปลอด 0, ร, มส, มผ นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาค
บังคับและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  

 กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมทักษะดานวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด และ
ระดับชาติ 

  

 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมนิเทศภายในชั้นเรียน   
 กิจกรรมท่ี 9 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู   
 กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
 กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และติวโอเน็ต ระดับชั้น ม.6   
 กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสํานักงานบริหารวิชาการ   
 กิจกรรมท่ี 13 งานรบันกัเรียน   
 กิจกรรมท่ี 14 การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 กิจกรรมท่ี 15 การเตรียมความพรอมและรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 กิจกรรมท่ี 16 การประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษาสูความยั่งยืน 
  

2 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล   
 กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนและปรับปรงุงานทะเบยีนวัดผล   
 กิจกรรมท่ี 2 จัดทําบัตรนักเรียน   

 กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา   
3 โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
 กิจกรรมท่ี 1 วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ (1 กรกฎาคมของทุกป)   

 กิจกรรมท่ี 2 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา (25 พฤศจิกายน ของทุกป)   
 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสวนสนามยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 
  

 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน   

 กิจกรรมท่ี 5 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู   

 กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
 กิจกรรมท่ี 7 ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู   
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ 
ไมได

ดําเนินการ 
4 โครงการคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  

 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

  

 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  

 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมเนตรนารีสามัญรุนใหญ   

 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมการเขาคายพักแรมยุวกาชาด   

 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการเขาคายพักแรมผูบําเพ็ญประโยชน   

 กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมการเขาคายกลางวันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเขาคายนักศึกษาวิชาทหาร   

5 โครงการหองสมุดมีชีวิตพิชิตการอานดวยระบบดิจิทัล 4.0   
 กิจกรรมท่ี 1 หนังสือ สิ่งพิมพหองสมุด   
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองสมุดและจัดบรรยากาศแหลงเรียนรู   
 กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมนิสัยรักการอาน   
6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร

แลเทคโนโลย ี
  

 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   

 กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมทักษะวิชาการ   

 กิจกรรมท่ี 4 สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาต ิ   
 กิจกรรมท่ี 5 คายคอมพิวเตอร   

 กิจกรรมท่ี 6 คาย Sci-Tech   

7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

  

 กิจกรรมท่ี 1 Sci-Tech Camp   

 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงหองเรียน STEM Education   
 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุงหองสมุดวิทยาศาสตร   
 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู หองเรียน ESC   

 กิจกรรมท่ี 5 คายฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

 กิจกรรมท่ี 6 ติวเขมเติมเต็มความรูสูมัธยมศึกษาตอนปลาย   

 กิจกรรมท่ี 7 สรางเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   
8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนคณิตศาสตร   
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 กิจกรรมท่ี 2 เกงคณิต คิดเลขเร็ว   

 กิจกรรมท่ี 3 แขงขันคณิตศาสตรสัญจร   
 กิจกรรมท่ี 4 คายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร   

 กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมใฝเรียนรูดวยหองสมุดดิจิตอล   
9 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตางประเทศ   
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ   
 กิจกรรมท่ี 2 Christmas Day   

 กิจกรรมท่ี 3 English Camp   
 กิจกรรมท่ี 4 English Outdoor   

 กิจกรรมท่ี 5 แขงขันทักษะภายนอกเพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ   

 กิจกรรมท่ี 6 แขงขันทักษะภายนอกเพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาจีน   

 กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูภาษาจีน   
10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP   
 กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียน MEP   
 กิจกรรมท่ี 2 MEP Camp   

 กิจกรรมท่ี 3 MEP จิตอาสา   

 กิจกรรมท่ี 4 ทัศนศึกษาสําหรับหองเรียน MEP   

 กิจกรรมท่ี 5 MEP International Trip   

 กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาคร ู   
 กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาสื่อ อุปกรณ หองเรียน MEP   
11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย   
 กิจกรรมท่ี 1 รําลึกสุนทรภู เชิดชูกวีศิลป   
 กิจกรรมท่ี 2 วันภาษาไทยแหงชาต ิ   
 กิจกรรมท่ี 3 สืบสานอานหนังสือพอ (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน)   

 กิจกรรมท่ี 4 ภาษาพาเพลิน   

 กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีอานและเขียนไมคลอง   
 กิจกรรมท่ี 6 ภาษาไทยสัญจร   

 กิจกรรมท่ี 7 กวีเยาวชนคนรุนใหม   

 กิจกรรมท่ี 8 เฟซบุก “ภาษาไทย โรงเรียนสวีวิทยา”   
 กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนภาษาไทย   
12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
 กิจกรรมท่ี 1 วันอาเซียน   
 กิจกรรมท่ี 2 สืบสานตํานานวัดพระบรมธาตุสว ี   

 กิจกรรมท่ี 3 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและบูรณาการสูชุมชน   

 กิจกรรมท่ี 4 แหลงเรียนรูหองพิพิธภัณฑและภูมิปญญาทองถ่ิน   
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 กิจกรรมท่ี 5 อบรมมารยาทไทย   

 กิจกรรมท่ี 6 หิ้วปนโตเขาวัดปฏิบัติธรรม   
 กิจกรรมท่ี 7 สอบธรรมศึกษา   

 กิจกรรมท่ี 8 สงเสริมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   

 กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ   
13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ   
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนทัศนศิลป   

 กิจกรรมท่ี 2 คายศิลปะ   
 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนนาฏศิลป   
 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนดานดนตรีไทย   
 กิจกรรมท่ี 5 แขงขันดนตรีไทยสัญจร   

 กิจกรรมท่ี 6 คายวงโยธวาทิต   
14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา   
 กิจกรรมท่ี 1 กีฬาสี   
 กิจกรรมท่ี 2 กีฬาจังหวัด / กีฬามัธยมศึกษา   
 กิจกรรมท่ี 3 กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ   

 กิจกรรมท่ี 4 แหลงเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   

 กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา   
15 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ   
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนการงานอาชีพ   
16 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   
 กิจกรรมท่ี 1 แนะแนวการศึกษาตอ แนะแนวอาชีพ   
 กิจกรรมท่ี 2 เพ่ือนท่ีปรึกษา (YC:Youth Counsellor)   

 กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงสภาพแวดลอมหองใหคําปรึกษา   

 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ การเรียนการสอนแนะแนว   
 กิจกรรมท่ี 5 งานมอบเงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน   
 กิจกรรมท่ี 6 งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (มูลนิธิการศึกษา)   

 กิจกรรมท่ี 7 ระบบปองกันและดูแลชวยเหลือนักเรียน   
 กิจกรรมท่ี 8 บริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (Youth 

Friendly Health Services : YFHS) 
  

 กิจกรรมท่ี 9 สงเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม   
17 โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล   
 กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมศักยภาพครู บุคลากรสูมืออาชีพ   
 กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยา   

 กิจกรรมท่ี 3 เสริมสรางขวัญและกําลังใจ   
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 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสํานักงานการบริหารงานบุคคล   
 กิจกรรมท่ี 5 จัดจางลูกจางชั่วคราว ครูตางชาติ เจาหนาท่ี และนักการภารโรง   
18 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค   
 กิจกรรมท่ี 1 วันดีศรีคุณธรรม   
 กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน   
 กิจกรรมท่ี 3 จิตอาสาและการมีสวนรวมกับชุมชน   

 กิจกรรมท่ี 4 เสริมสรางอัตลักษณนักเรียนสวีวิทยา   

19 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป   
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ   
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานสํานักงานผูอํานวยการ   

 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสํานักงานบริหารท่ัวไป   
 กิจกรรมท่ี 4 สมาคมศิษยเกาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสวีวิทยา 
  

 กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ   

 กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาหองพยาบาล   
 กิจกรรมท่ี 7 ลดหุน ลดโรค   

 กิจกรรมท่ี 8 ตรวจสุขภาพนักเรียน   

 กิจกรรมท่ี 9 ตอบปญหาสุขภาพ   

 กิจกรรมท่ี 10 พัฒนางานโภชนาการ   
 กิจกรรมท่ี 11 สงเสริมโภชนาการดีในโรงเรียน   

 กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรุงงานหองโสตทัศนูปกรณ   
 กิจกรรมท่ี 13 พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณในหองเรียน   

 กิจกรรมท่ี 14 พัฒนางานประชาสัมพันธและเสียงตามสาย   

 กิจกรรมท่ี 15 การจัดทําวารสาร   

 กิจกรรมท่ี 16 สื่อประชาสัมพันธ   
 กิจกรรมท่ี 17 อบรมพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ (ยุวประชาสัมพันธ) ครั้งท่ี 7   

 กิจกรรมท่ี 18 งานยานพาหนะ   

 กิจกรรมท่ี 19 งานรกัษาความปลอดภัยและจราจร   
20 โครงการพัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม   
 กิจกรรมท่ี 1 งานจัดซ้ือ   
 กิจกรรมท่ี 2 งานกอสราง   

 กิจกรรมท่ี 3 งานปรับปรงุ ซอมแซม   
 กิจกรรมท่ี 4 งานปรับปรงุภูมิทัศน   

21 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน และงานประกนัคุณภาพการศึกษา   
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน   
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 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา   
 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือขายและเว็บไซต   
22 โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรียน   
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสํานักงาน งานพัสดุและสินทรัพย   
 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนางานการเงิน การบัญชี   

 กิจกรรมท่ี 3 งานสวัสดิการครูและนักเรียน   
 กิจกรรมท่ี 4 งานตรวจสอบภายใน   
 กิจกรรมท่ี 5 งานควบคุมภายใน   
 กิจกรรมท่ี 6 งานสาธารณูปโภค   
 กิจกรรมท่ี 7 งานสวัสดิการโรงเรียน   
 กิจกรรมท่ี 8 งานจัดซ้ืออุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน   
 กิจกรรมท่ี 9 งานจัดซ้ือหนังสือเรียน   
 กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาหองสํานักงานฝายงบประมาณและแผนงาน   
 กิจกรรมท่ี 11 นักออมดีเดน   
 กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรุงงานธนาคารโรงเรียน   

 

โครงการปการศึกษา 2564 จํานวน 22 โครงการ 155 กิจกรรม 

ดําเนินกิจกรรม 71 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 45.80 

ไมไดดําเนินกิจกรรม 84 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 54.20 

 

 

สรุปการดําเนินโครงการโรงเรียนสวีวิทยา ปการศึกษา 2564  

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 
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คําสั่งโรงเรียนสวีวิทยา 
ท่ี  65/๒๕๖5 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๖4 
--------------------------------------------------------- 

 ตามท่ีโรงเรียนสวีวิทยาไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖4 โดยจัดใหมีการดําเนินโครงการ 
กิจกรรม ท่ีสอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานของผูเรียน มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 
ปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖1 และกลยุทธของโรงเรียนสวีวิทยา เพ่ือใหการดําเนินโครงการ กิจกรรม เปนไปดวย
ความเรียบรอยตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว จึงตองมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม จึงได
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๖
4 ดังตอไปนี้ 

 
 ๑. คณะกรรมการฝายอํานวยการ  มีหนาท่ี อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา ปรึกษา ชวยเหลือและ
แกปญหาใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ประกอบดวย 
  ๑. นายไกรวัลย สังฆะสา    ประธานกรรมการ 
  ๒. นายทนง ชีวประไพ    กรรมการ 
  ๓. นายชาญชัย ผลอุบัต ิ    กรรมการ 
  ๔. นายกําพล ชุมจันทร    กรรมการ 
  ๕. นางสาวจุไรรัตน ออนมุข   กรรมการ 
  ๖. นางพรรณี  พรหมเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๒. คณะกรรมการฝายจัดเก็บ รวบรวม ขอมูลการดําเนินงานของโครงการ มีหนาท่ีจัดเก็บ รวบรวม ขอมูล
การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖4 ประกอบดวย 
  ๑. นางพรรณี  พรหมเจริญ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวจุไรรัตน ออนมุข   กรรมการ 
  ๓. นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป   กรรมการ 
  4. นางสาวจตุพร  สิ้นทุกข   กรรมการ 
  5. นางสายพิณ  นุยสุข    กรรมการ 
  6. นางสาระกร กองยอด    กรรมการ 
  7. นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน    กรรมการ 
  8. นางสาวยุพร  ตักศิลา    กรรมการ 
  9. นางกาญจนี  แกววิจิตร   กรรมการ 

10. นางปุณภัช ไพบูลย    กรรมการ     
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  11. นางเบญจพร อุชุภาพ   กรรมการ 
12. นางสาวสมใจ  ชวงสม   กรรมการ 
13. นางสาวอารีรัตน สุขจิตร   กรรมการ 

   14. นางจุฑารัตน  เจริญสุข   กรรมการ 
  15. นางมณีวรรณ วงคลาศ   กรรมการ 

16. นายจกัรพันธ เสนีย    กรรมการ 
  17. นายอุดม หมุนนุย    กรรมการ 
  18. นายวิชัย  ดีสมุทร    กรรมการ 
  19. นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ   กรรมการ 
  20. นายนัทธี  เกตุอักษร    กรรมการ 
  21. นายคฑาวุธ บัวดิษ    กรรมการ 
  22. นางสาวเนมิกา   กังวานสุระ   กรรมการ 
  23. นางสาวนลินี  เรืองสุข   กรรมการ 
  24. นางสาวมาริสา  มณีใส   กรรมการและเลขานุการ 

25. นางสาวสุพรรณี  ตระหงาน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  

 ๓. คณะกรรมการฝายพิมพและจัดทํารูปเลมรายงานสรุปแผนปฏิบัติการ  มีหนาท่ีพิมพและจัดทํารูปเลม  
สรุปแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๖4 ประกอบดวย 
  ๑. นางพรรณี  พรหมเจริญ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายอนุวัตร  ทองชางเหล็ก   กรรมการ 
  ๓. นางสาวนลินี  เรืองสุข    กรรมการ 
  ๔. นางพรรณธิรา  ใจสมคม   กรรมการ 
  ๕. นางสาวลักขณา  ยองเสง   กรรมการ 
  ๖. นางสาวมาริสา  มณีใส    กรรมการ 
  ๗. นางสาวสุพรรณี  ตระหงาน   กรรมการและเลขานุการ 
  ๘. นายธนา เทพวารนิทร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

      
 ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งทุกทานไดปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบและเสียสละ 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนผลดีตอราชการสืบไป 
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี  25   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 
 
 

         (นายไกรวัลย สังฆะสา) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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