
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอภิบาล 

ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
ชื่อแผนงาน   ด้านคุณภาพผู้เรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมแลละจริยธรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  สิ้นสุดโครงการ  เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา 
( เป้าหมายที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒ และ ๓) 

กิจกรรมที่ด าเนินการตามแผน ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติจริง 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมินตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

๑)   กิจกรรมรู้จักออม...ก่อสุขทุก
สถาน 

มิ.ย - ก.พ มิ.ย - ก.พ -นักเรียนรู้จักวาง
แผนการใช้จ่าย
อย่างประหยัด  
ร้อยละ ๘๕ 

-นักเรียนสามารถวาง
แผนการใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด ร้อยละ 
๙๒.๐๘ 

๒)   กิจกรรมน้อมร าลึก เทิดพระ
คุณครู 

๗ มิ.ย ๕๕ ๒๑ มิ.ย ๕๕ -นักเรียนได้
แสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อคุณครู 
ร้อยละ ๘๕ 

-นักเรียนสามารถ
แสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อคุณครู 
ร้อยละ ๙๕.๗๘  

๓)   กิจกรรมเด็กดีกตัญญูรู้คุณแม่
  

๑๐ ส.ค ๕๕ ๑๐ ส.ค ๕๕ -นักเรียนได้
แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
คุณแมร่้อยละ ๘๕ 

-นักเรียนสามารถ
แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อคุณ
แม่ ร้อยละ ๙๕.๒๔ 

๔)   กิจกรรมวันลอยกระทง ๒๘ พ.ย ๕๕ ๒๘ พ.ย ๕๕ -นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทงและเห็น
คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ร้อยละ ๘๕ 

นักเรียนสามารถ
ร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง
และเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ด าเนินการตามแผน ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติจริง 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมินตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

๕)   กิจกรรมวันพุทธรักษาบูชาพ่อ 
 
 
 
 
 

๓ ธ.ค ๕๕ 
 
 
 

 
 

๔ ธ.ค ๕๕ 
 
 
 

 
 

-นักเรียนได้
แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
คุณพ่อ 
ร้อยละ ๘๕ 
 

-นักเรียนได้
แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อ   
คุณพ่อ ๙๗.๐๐ 
 
 

๖)   กิจกรรมมหัศจรรย์วันเด็ก ๑๑ ม.ค ๕๖ ๑๐ ม.ค ๕๖ -นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมให้รู้จัก
หน้าที่และเห็น
ความส าคัญของ
ตนเองต่อสังคม 
ร้อยละ ๘๕ 

-นักเรียนรู้จักหน้าที่
และเห็นความส าคัญ
ของตนเองต่อสังคม 
ร้อยละ ๙๓.๒๐ 

๗)  กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม 
ธรรมะสู่โรงเรียน 

๔- ๑๔ มี.ค 
๕๖ 

๔ - ๑๔ มี.ค 
๕๖ 

-นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จากการอบรม
คุณธรรมได้ 
ร้อยละ ๘๕ 

-นักเรียนเข้าอบรม
ธรรมะเพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรมได้ 
ร้อยละ ๙๖.๔๐ 

สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๗
งบประมาณที่ได้รับ   ๑๐๘,๑๕๐  บาท  งบประมาณที่ใช้จริง   ๑๐๖,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๒,๑๕๐ 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ในกิจกรรมวันพุทธรักษา บูชาพ่อ ระยะเวลาในการซ้อมกิจกรรมน้อยเกินไปท าให้นักเรียนไม่
เรียบร้อยในบางช่วง ท าให้กิจกรรมต่างๆต้องเร่งรีบ นักเรียนได้แสดงออกไม่เต็มที่ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
กิจกรรมการออม...เพื่อชีวิตพอเพียง 
- ควรให้นักเรียนฝากเงินออมตั้งแต่คาบโฮมรูม เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมและส่งธนาคาร

ทันเวลา 
- กิจกรรมค่ายแสงธรรมน าทาง 
- ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป จาก1 วัน ควรเพิ่มเป็น 2วัน 1คืน 
กิจกรรมน้อมร าลึก เทิดทูนพระคุณครู 
- สภานักเรียนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากกว่านี้ 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน 
กิจกรรมเด็กดีกตัญญูรู้คุณแม่ 
- ควรให้นักเรียนร่วมกิจกรรมทุกคน 
- ควรแจกใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อนักเรียนทุกคนจะได้มีส่วน

ร่วมในกิจกรรม 



กิจกรรมวันลอยกระทง 
- ควรมีการท าสถานทีจ่ าลอง เพ่ือให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จริงในการลอยกระทง 
- ควรให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยมีการร้องเพลงลอยกระทง

เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษประกอบกับร าวงมาตรฐาน 
กิจกรรมวันพุทธรักษา บูชาพ่อ 
- ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในพิธีการของกิจกรรมทุกคน 
- ควรมีการซ้อมกิจกรรมให้มากขึ้นในปีต่อไป 
กิจกรรมมหัสจรรย์วันเด็ก 
- ควรเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เพ่ือเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก และคณะครู 
- ควรมีเวทีส าหรับให้นักเรียนแสดงความสามารถ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ   โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
ชื่อแผนงาน   พัฒนาคุณภาพด้านคุณภาพผู้เรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอภิบาล 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕     สิน้สุดโครงการ    เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา 

เป้าหมายที่ ๒   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔     
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ตามแผน 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลาที่ 
ปฏิบัติจริง 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมินตาม  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

๑.กิจกรรมพิธีมิสซา 
    ระลึกถึง พระสังฆราช 
    ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต                              

๑๕  มิ.ย ๕๕ ๑๕  มิ.ย ๕๕ ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน 
ได้เรียนรู้หลักธรรมค าสอน 
ตามแบบอย่างคุณธรรมของ
พระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ 
ลาม็อต และสามารถน าไป 
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักธรรม 
ค าสอน ตามแบบอย่าง
คุณธรรมของ
พระสังฆราช 
ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต 
และสามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
ร้อยละ ๙๓.๒๘ 

๒. กิจกรรมเปลวเทียน 
     แห่งธรรมน าชีวิต       

๑  ส.ค ๕๕ ๑  ส.ค ๕๕ ร้อยละ ๘๕  ของผู้เรียน 
สามารถน าหลักธรรมค าสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง 
มีความสุข              

ผู้เรียนสามารถน า
หลักธรรมค าสอนของ
ศาสนาที่ตน 
นับถือมาปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีความสุข 
ร้อยละ๙๑.๘๔ 

๓. กิจกรรมวันเกิด 
      แม่พระ  

๗ ก.ย ๕๕ ๗ ก.ย ๕๕ ร้อยละ ๘๕  ของผู้เรียน
สามารถน าแบบอย่างชีวิตของ
แม่พระ     มาเป็น 
แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวันได้ 

ผู้เรียนสามารถน า
แบบอย่างชีวิตของแม่
พระ มาเป็น 
แนวปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิต ประจ าวันได้   
ร้อยละ ๙๓.๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ตามแผน 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลาที่ 
ปฏิบัติจริง 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมินตาม  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

๔.  กิจกรรม  
       Santa  Festival 

๒๑  ธ.ค ๕๕ ๒๑  ธ.ค ๕๕ ร้อยละ ๘๕    ของผู้เรียน 
ได้เข้าร่วมงานวันคริสต์มาส 
ได้ทราบประวัติที่ส าคัญและได้
มีโอกาสแบ่งปันความรักและ
ปัจจัยเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม   

ผู้เรียนได้เข้าร่วมงาน 
วันคริสต์มาส ได้ทราบ
ประวัติที่ส าคัญและได้มี
โอกาสแบ่งปันความรัก
และปัจจัยเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม   
ร้อยละ ๙๖.๒๐     

๕.  กิจกรรมการรณรงค์ 
      จิตตารมณ์มหาพรต 
      ในโรงเรียน 

๑๕  ก.พ ๕๖ ๑๕  ก.พ ๕๖ ร้อยละ ๘๕   ของผู้เรียน 
ได้รู้จักคุณค่าของชีวิตมนุษย์ 
และเข้าใจ จิตตารมณ์ 
มหาพรตสามารถช่วยเหลือ
และแบ่งปันปัจจัยให้กับผู้
ยากไร้และด้อยโอกาส   

ผู้เรียนได้รู้จักคุณค่าของ
ชีวิตมนุษย์ และเข้าใจ จิต
ตารมณ์ 
มหาพรตสามารถ
ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ปัจจัยให้กับ 
ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส   
ร้อยละ ๙๔.๑๒   

 
สรุปผลการประเมินโครงการวันส าคัญทางศาสนา  คิดเป็นร้อยละ   ๙๓.๘๖ 
งบประมาณที่ได้รับ   ๖๗,๔๑๐  บาท      งบประมาณที่ใช้จริง   ๗๐,๕๔๕  บาท     ใช้เกิน   
๓,๑๓๕  บาท 
ปัญหาอุปสรรค 
- โครงการวันส าคัญทางศาสนา ในการด าเนินงานตามโครงการพบว่ามีปัญหาและอุปสรรค

เล็กน้อย เช่น การฝึกซ้อมพิธีการบางกิจกรรมมีเวลาน้อยเกินไปท าให้พิธีการเกิดความผิดพลาด
บางประการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  พบว่ามีข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการทั้งที่เป็นภาพรวมของโครงการและในส่วน     
การด าเนินงาน ดังนี้ 
- ควรมีการจัดพิมพ์ขั้นตอนในพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อให้นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการตอบ

รับในพิธีกรรมด้วยความเข้าใจ 
- ควรให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมน าเทียนและสังฆทานไปถวายที่วัด 
- ควรมีการซ้อมในการตั้งขบวนแห่รูปแม่พระเพ่ือให้เป็นระเบียบและมีความสง่างามใน                  

พิธีเทิดพระเกียรติแม่พระมากขึ้น   
- ควรให้โซนอาหารลงมาอยู่ที่ลานตัวหนอนเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการจับรางวัล 
- ควรพานักเรียนไปเรียนรู้และรับประสบการณ์ตรงจากการไปเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย   



ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ชื่อแผนงาน   พัฒนาคุณภาพด้านคุณภาพผู้เรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอภิบาล 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕     สิน้สุดโครงการ    เดือนมีนาคม ๒๕๕๖                                                
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา 

เป้าหมายที่ ๒   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔     
 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ตามแผน 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลาที่ 

ปฏิบัติจริง 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมินตาม  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

๑.กิจกรรมระเบียบวินัยดี  
เสริมศักดิ์ศรีลูกลัมแบรต์ฯ 

พ.ค ๕๕ – 
มี.ค ๕๖ 

๑๕  มิ.ย ๕๕ ร้อยละ ๘๕     ของผู้เรียน 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร       และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม             
ไปในทิศทางเดียวกัน 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ตามหลักสูตร       
และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมไปใน
ทิศทางเดียวกัน   ร้อยละ   
๙๔.๒๔    

๒. กิจกรรมส่งเสริม 
สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของนักเรียน 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 

ร้อยละ ๘๕    ของผู้เรียน
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ 

กฎจราจรไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
มีความรับผิดชอบในการดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยเมื่ออยู่ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 

ผู้เรียนสามารถน าความรู้
เกี่ยวกับกฎจราจรไป
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้อง มีความ
รับผิดชอบ 

ในการดูแลตนเองให้
ปลอดภัยเมื่ออยู่ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 

ร้อยละ   ๙๖.๒๐   

 
 
 



สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ   
๙๕.๒๒ 
งบประมาณที่ได้รับ   ๒๑,๔๐๐   บาท       งบประมาณที่ใช้จริง   ๒๑,๔๐๐ บาท      
ปัญหาอุปสรรค 

ในการตรวจเครื่องแบบนักเรียนประจ าเดือน  บางครั้งท าได้ไม่สม่ าเสมอ  เนื่องจากมีนักเรียน
บางห้องต้องขึ้นติวเพ่ิมเติมและครูประจ าชั้นบางท่านมีวิชาที่ต้องสอนเพิ่มให้นักเรียนในตอนเช้า   ครู
ประจ าชั้นบางท่านจึงไม่สามารถตรวจระเบียบนักเรียนในห้องของตนได้  ท าให้ผลการติดตามการตรวจ
เครื่องแบบไม่ต่อเนื่อง                            
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา    
 ครูประจ าชั้นควรจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการติดตามตรวจเครื่องแบบนักเรียนให้ห้องของ
ตนเอง 
แต่ไม่ให้เกินระยะเวลา  ๒  วัน หลังจากท่ีฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯก าหนดไว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก 

ชื่อแผนงาน   พัฒนาคุณภาพด้านคุณภาพผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอภิบาล 

ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  สิ้นสุดโครงการ  เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 

สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา 

  เป้าหมายที่ ๑๓  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 

  เป้าหมายที่ ๑๔  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการตามแผน ระยะเวลาที่

ก าหนด 

ระยะเวลาที่

ปฏิบัติจริง 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมินตาม  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

๑)   กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  

ปีการศึกษา 

๒๕๕๕ 

ปีการศึกษา 

๒๕๕๕ 

ร้อยละ ๘๕ ของคณะครู
ได้พัฒนาคุณธรรมตาม
แบบฉบับของ
พระสังฆราช 
ลัมแบรต์เดอลาม็อต 

คณะครูได้พัฒนา
คุณธรรมตามแบบฉบับ
ของพระสังฆราช 
ลัมแบรต์เดอลาม็อต 
ร้อยละ ๙๗.๖๘ 

๒)   กิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศ

ส่งเสริมอัตลักษณ์   

ปีการศึกษา 

 ๒๕๕๕ 

๕  ส.ค ๕๕ 

๑๖  ธ.ค. ๕๕ 

๒๐  ธ.ค. ๕๕ 

ร้อยละ ๘๕ ของคณะครู

และผู้เรียนสร้าง

บรรยากาศในการ 

ด าเนินชีวิตมีคุณธรรม 

คณะครูและผู้เรียน 

สร้างบรรยากาศในการ

ด าเนินชีวิตมีคุณธรรม 

ร้อยละ ๙๔.๓๖ 

๓)   กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

ผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ปีการศึกษา 

๒๕๕๕ 

๑๐  ส.ค ๕๕ 

๑  ธ.ค. ๕๕ 

ร้อยละ ๘๕ ของคณะครู

และผู้เรียนพัฒนา

คุณลักษณะพฤติกรรม

ตามอัตลักษณ์ของ

โรงเรียน  โดยยึดแบบ

คุณธรรมของ

พระสังฆราชลัมแบรต์ฯ 

คณะครูและผู้เรียนพัฒนา

คุณลักษณะพฤติกรรม

ตามอัตลักษณ์ของ

โรงเรียนโดยยึดแบบ

คุณธรรมของ

พระสังฆราชลัมแบรต์ฯ

ร้อยละ ๙๐.๔๘ 



สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก          คิดเป็นร้อยละ   ๙๔.๑๗ 
งบประมาณที่ได้รับ   ๖๙,๕๕๐  บาท  งบประมาณที่ใช้จริง   ๖๗,๕๐๐  บาท   
คงเหลือ  ๒,๐๕๐  บาท  
ปัญหาอุปสรรค 
 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจน้อย  เกี่ยวกับประวัติและคุณธรรมของพระสังฆราชลัมแบรต์  
เดอ ลาม็อต 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑.   ควรมีห้องเรียนหรือห้องค าสอนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและคุณธรรมของ
พระสังฆราชลัมแบรต์  เดอ ลาม็อต 
 ๒.  ควรมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและคุณธรรมของพระสังฆราช 
ลัมแบรต์       เดอ ลาม็อต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
ชื่อแผนงาน   พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕     สิน้สุดโครงการ    เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา 

เป้าหมายที่ ๑๑  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑.๑ 
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการตามแผน 
ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ระยะเวลาที ่
ปฏิบัติจริง ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมิน 

๑.กิจกรรมห้องเรยีน   
   สะอาด บรรยากาศ 
   วิชาการ 

มิ.ย.๕๕ -ก.พ.๕๖ ๒๙มิ.ย.๕๕ 
๒๗ก.ค.๕๕ 
๓๑ส.ค.๕๕ 
๒๘ก.ย.๕๕ 
 ๓๐พ.ย.๕๕ 
๒๑ธ.ค.๕๕ 
๒๕ม.ค.๕๖ 
๒๘ก.พ.๕๖ 

ร้อยละ ๘๕  ของผู้เรียน
ร่วมมือกันในการพัฒนาดูแล
ความสะอาด   ของสถานท่ี
ภายในบริเวณโรงเรียน 

นักเรียนเห็นคุณคา่ ประโยชน์ 
ของการรักษาสภาพแวดล้อม ทรพัย์
สมบัติของโรงเรียน   และห้องเรียน  
มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้    มีนิสัยในเรื่องระเบียบ
การรักษาความสะอาด 
ร้อยละ ๙๑.๑๒  

๒. กิจกรรมซ่อมแซม      
   บ ารุง อาคารสถานท่ี 

มิ.ย.๕๕ -ก.พ.๕๖ มิ.ย.๕๕ - 
ก.พ.๕๖ 

ร้อยละ ๘๕  ของอาคาร
สถานท่ีมีสภาพสมบูรณ์
แข็งแรงและเอื้ออ านวย 
ต่อการใช้งาน 
 

อาคารสถานท่ีที่ใช้เป็นห้องเรียน  
ห้องประกอบการ และห้องต่าง ๆ  
มีความมั่นคงแข็งแรง เอื้อต่อการ 
จัดการเรียนรู้ และบริการชุมชน 
ร้อยละ ๙๐.๐๘ 

 
สรุปผลการประเมิน โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ และภูมิทัศน์  คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐ 
งบประมาณที่ได้รับ  ๓๔๐,๒๖๐  บาท    งบประมาณใช้จริง  ๑,๔๔๑,๒๙๕ บาท  เกิน ๑,๑๐๑,๐๓๕  
บาท   
ปัญหาอุปสรรค         
 ๑.  กิจกรรมห้องเรียนสะอาด บรรยากาศวิชาการ การจัดสรรเนื้อที่ภายในห้องเรียน เนื้อที่
ส่วนมากจะเป็นขวดน้ าและกระดาษ นักเรียนที่นั่งอยู่แถวหลังไม่มีการโยกย้าย เพราะจ ากัดเรื่องพ้ืนที่
ภายในห้องเรียน 
       ๒.  กิจกรรมซ่อมแซม บ ารุง อาคารสถานที่ ขาดแคลนบุคลากรช่างซ่อมบ ารุงประจ าโรงเรียน   

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       
 ๑.   นักเรียนคัดแยกขวดน้ าและกระดาษไปจ าหน่ายที่ห้องธนาคารขยะ ตามวันและเวลาที่
ก าหนดและจัดมุมวิชาการ    เพื่อให้นักเรียนนั่งศึกษาเรียนรู้ในมุมนี้ได้เป็นการเพ่ิมบรรยากาศของ
ห้องเรียน 
 ๒.  ให้บุคลากรครูที่มีความสามารถ  ซ่อมแซมบ ารุงในเบื้องต้นก่อน 



ชื่อโครงการ   โครงการ ล.พ.ล มุ่งเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อแผนงาน   พัฒนาคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕     สิน้สุดโครงการ    เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา 

เป้าหมายที่   ๖  ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๑ – ๖.๔ 
เป้าหมายที่ ๑๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕.๑ - ๑๕.๒ 

 

กิจกรรม 
ที่ด าเนินการตามแผน 

ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ระยะเวลาที ่
ปฏิบัติจริง ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมิน 

๑. กิจกรรมบูรณาการ 
    เสริมสร้างการเรียนรู ้
    อยู่อย่างพอเพียง 

มิ.ย.๕๕ - ก.พ.๕๖ ป.๑ : ๒๙มิ.ย.๕๕ 
ป.๒ : ๑๙มิ.ย.๕๕ 
ป.๓ : ๒๒มิ.ย.๕๕ 
ป.๔ : ๖ก.ค.๕๕ 
ป.๕ : ๑๒มิ.ย.๕๕ 
ป.๖ : ๑๓ก.ค.๕๕ 
ม.๑ : ๒๓ส.ค.๕๕ 
ม.๒ : ๒๘ส.ค.๕๕ 
ม.๓ : ๓๑ส.ค.๕๕ 

ร้อยละ ๘๕  ของเศรษฐกิจ
พอเพียงในของผู้เรียน  
 มคีวามรู ้ ความเข้าใจหลัก
ปรัชญา  รูปแบบของการ 
ปลูกจิตส านึก การปลูกฝัง
นิสัย  ในตัวของผู้เรียน 

ผู้เรยีนสามารถด าเนินชีวิตตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
มีความรู้    ความเข้าใจและรู้จัก
วางแผน  การด าเนินชีวิตให้มคีุณค่า
และรูต้ัวมากขึ้นร้อยละ ๙๒.๑๖ 
 

๒.  กิจกรรมน้อมน า 
    หลักปรัชญา 
    สู่สาระการเรยีนรู ้
       
 

มิ.ย.๕๕ - ก.พ.๕๖ มิ.ย.๕๕ - ก.พ.๕๖ ร้อยละ ๘๕  ของครูและ
ผู้เรยีนมีความรู้  ความเข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  ในรูปแบบ 
ของเอกสาร  และผลงาน
ทางวิชาการ   

ครูและผู้เรียนเห็นความส าคัญของ 
การน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   และเจรญิชีวิต
อย่างผู้มีคณุธรรม 
ร้อยละ ๙๑.๐๔ 

๓. กิจกรรมตลาดนดั 
   ความรัก แบ่งปันความสุข  
   สู่ความพอเพียง 

มิ.ย.๕๕ - ก.พ.๕๖ ๑๔ ก.พ.๕๖ ร้อยละ ๘๕  ของผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีประสบการณ ์
ในการฝึกปฏิบตัิจริง เข้าใจ
ความหมายและคณุค่าของ
การอดออมเพื่อแบ่งปันใน
สิ่งที่ตนมีให้กับผูด้้อยโอกาส
ในสังคม 
 

ผู้เรยีนทุกคนมีความรู ้ ความเข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
เช่น  การรู้จักพ่ึงตนเอง มีความ
รับผิดชอบ    มีเหตุผล   มีคุณธรรม    
และด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดแีก่
ผู้อื่น ฝึกทักษะของ การประกอบ
อาชีพ เข้าใจความหมาย และคุณค่า
ของการอดออม เสียสละ แบ่งปัน   
ร้อยละ ๙๒.๐๘   

สรุปผลการประเมินโครงการ ล.พ.ล มุ่งเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๗๖       งบประมาณท่ีได้รับ ๕๓,๕๐๐  บาท    งบประมาณใช้จริง    ๕๒,๗๓๔ บาท       
คงเหลือ  ๗๖๖   บาท   



 
ปัญหาอุปสรรค         
๑.  กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง การจัดการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้  
     มุ่งเน้นกระบวนการท างานมากกว่าฝึกให้นักเรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียง 
๒.  กิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญาสู่สาระการเรียนรู้ ครูและนักเรียนยังไม่เข้าถึง “พอเพียง”เท่าท่ีควร 
     เพราะครูเน้นเรื่องการจัดท าแผนการเรียนรู้ในด้านทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติ 
๓.  กิจกรรมตลาดนัดความรัก แบ่งปันความสุข สู่ความพอเพียง นักเรียนยังขาดวินัยในการท างาน 
     ร่วมกับผู้อ่ืน เนื่องจากครูยังไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       
๑. หลังจากการปฏิบัติกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ให้ครูประเมินและสรุปการท างานของนักเรียน 
      โดยบูรณาการให้นักเรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียง 
๒.  เชิญวิทยากรจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ ช่วยเหลือด้านการอบรมการออกแบบการเรียนรู้  
     เพ่ือให้นักเรียนเกิด “อุปนิสัยพอเพียง” 
 ๓. ใช้หลักประชาธิปไตยในห้องเรียน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า 
     ที่จะจัดจ าหน่าย หรือครูใช้สถานการณ์จ าลองตลาดนัดในห้องเรียน      เพ่ือให้นักเรียนฝึกนิสัย  
     การมีระเบียบ ความรับผิดชอบ และท างานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   จิตอาสาเพ่ิมคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
ชื่อแผนงาน   พัฒนาคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕     สิน้สุดโครงการ    เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา 

เป้าหมายที่ ๑๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕.๑ – ๑๕.๒ 
 

กิจกรรม 
ที่ด าเนินการตาม

แผน 

ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ระยะเวลาที ่
ปฏิบัติจริง ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมิน 

๑. กิจกรรมปัน
น้ าใจ 
     เพื่อสร้าง
รอยยิ้ม 
     แด่
ผู้ด้อยโอกาส 

มิ.ย.๕๕-ก.พ.๕๖ 
 

๖ - ๗ ธ.ค.๕๕ ร้อยละ ๘๕  ของ
ผู้เรยีนแสดงออกอย่าง
เป็นรูปธรรมในการ
แบ่งปันวัตถุปัจจัย 
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้เรยีนทุกคนได้แสดงออกถึงความ 
เป็นผู้มีน้ าใจดี   มีจิตเมตตา   รู้จกัช่วยเหลือผู้ที่ด้อย
โอกาสกว่า 
โดยไม่หวังผลตอบแทน 
ร้อยละ ๙๑.๐๔   

๒. กิจกรรมให้ด้วย
ใจ    
      ไปด้วยรัก 

มิ.ย.๕๕-ก.พ.๕๖ 
 

๒๐ส.ค. ๕๕ 
๑๓ –๑๔ ธ.ค.
๕๕ 
 
 

ร้อยละ ๘๕  ของ
ผู้เรยีนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงใน
การสัมผัสชีวิต และ
อุทิศตน  เพื่อ
แสดงออกซึ่งความ 
มีน้ าใจ  เสียสละ 
สามารถวางแผนและ
ท างานร่วมกันได้อยา่ง
มีคุณค่า  เกิดความ
ภาคภูมิใจ 

ผู้เรยีนเกิดความภาคภูมิใจ 
ในการเป็นคนดี  มีคณุธรรม 
ในชีวิต  มีจิตใจท่ีเปี่ยมด้วยความเมตตา  ได้พัฒนาทักษะ
ต่างๆ  เช่น  ความเป็นผู้น า  ความรับผิดชอบ ความ
เสียสละ   ความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการท างานเป็น
กลุ่ม   ร้อยละ ๙๒.๑๖  

๓. กิจกรรมรักษ์ 
    สิ่งแวดล้อม    
    พร้อมมีจิต
สาธารณะ 

มิ.ย.๕๕-ก.พ.๕๖ ๑๐ ส.ค.๕๕ 
๔ ธ.ค.๕๕ 

ร้อยละ ๘๕  ของ
ผู้เรยีน 
มีพฤติกรรมในการ
ช่วยเหลือสังคมมี
มุมมองชีวิตที่ดี   มี
ส านึกแห่งความ
เสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

ผู้เรยีนทุกคนมีจิตส านึกแห่งความเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม   
 รักธรรมชาติและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
มากขึ้น 
ร้อยละ ๙๐.๑๖ 
 

 

 

 



สรุปผลการประเมินโครงการจิตอาสา เพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์  คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๒ 
งบประมาณที่ได้รับ   ๔๔๔,๐๕๐   บาท    งบประมาณใช้จริง ๔๔๒,๗๖๘   บาท       คงเหลือ 
๑,๒๘๒  บาท   
ปัญหาอุปสรรค       
 ๑.  กิจกรรมปันน้ าใจเพ่ือสร้างรอยยิ้มให้แด่ผู้ด้อยโอกาส มีข้อจ ากัดในระยะเวลาในการขอรับ 
                ธารน้ าใจจากผู้ปกครองและนักเรียน 
   ๒.  กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรัก จ ากัดเรื่องระยะเวลาในการท าไปนอกสถานที่ 
   ๓.  กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมมีจิตสาธารณะ หน่วยงานที่โรงเรียนให้ความร่วมมือท า 
               กิจกรรมไม่เอ้ืออ านวยเรื่องยานพาหนะ (มารับไปท ากิจกรรมแต่ไม่ได้มาส่งที่โรงเรียน)
   
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา      
          ๑.  มีการประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียน และขยายระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
   ๒. ขยายเวลาในการท ากิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรักตามความเหมาะสม และให้นักเรียน 
                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔ เข้าร่วมด้วย 
         ๓. มีการประสานงานต่อหน่วยงานที่โรงเรียนให้ความร่วมมืออย่างละเอียด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ชื่อโครงการ      สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
ชื่อแผนงาน       ด้านคุณภาพผู้เรียน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายกิจการนักเรียน     
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา   

  เป้าหมายที่ ๑  ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕ 
  

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติจริง 

ตัวบงชี้ความส าเร็จ 
ผลการประเมินตามตัว 

บ่งชี้ความส าเร็จ 

๑. กิจกรรมสื่อสัมพันธ์  
   ล.พ.ล. สู่ชุมชน 

พ.ค. ๕๕-ก.พ. ๕๖    พ.ค. ๕๕-ก.พ. ๕๖    - ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน
และผูเ้กี่ยวข้องที่เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนเกดิ
ความเข้าใจและสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน น ามาซึ่ง
การร่วมมือในการจัด
การศึกษาของโรงเรยีนได้
อย่างมีคุณภาพ 

- เพื่อเกิดความสมัพันธ์    
และความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 
ระหว่าง บ้าน โรงเรียน   
และชุมชน ร้อยละ ๙๔.๗๒ 

๒. กิจกรรมค่ายปัจฉมิ 
    นิเทศ  
 
 
 

๓ ก.พ. ๕๖ ๓ ก.พ. ๕๖ ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้รียนและ
ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจท่ี
ตรงกันเห็นคณุค่าของชีวิต 
และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  

นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม รัก   
และผูกพันในสถาบันของ
ตนเอง   มีความพร้อมใน
การด าเนินชีวิตในสังคม
ปัจจุบันได้   ร้อยละ ๙๐.๙๒ 

 
 
 
 
 
 
    
 



กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติจริง 

ตัวบงชี้ความส าเร็จ 
ผลการประเมินตามตัว 

บ่งชี้ความส าเร็จ 

๓. กิจกรรมยุวบัณฑิต 
 
  

 
 

๒๔ ก.พ. ๕๖   ๒๔ ก.พ. ๕๖ - ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน   
และผูป้กครองที่เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคนมีความ
กระตือรือร้น และเห็น
ความส าคญัของการศึกษา 
เกิดความภาคภมูิใจใน
สถาบัน 

-นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจ ในการศึกษา      
มีความกระตือรือร้น        
ในการศึกษาต่อท่ีสูง        
ขึ้นในระดับต่อไป ผู้ปกครอง 
และโรงเรียน    มีความ
ร่วมมือกัน  ในการจัด
การศึกษา ด้วยความสัมพันธ์
ที่ดีต่อไป ร้อยละ ๙๓.๕๒ 

 
สรุปผลการประเมินโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  คิดเป็น  

ร้อยละ  ๙๓.๔๔ 
งบประมาณที่ได้รับ  ๒๗๘,๒๐๐  บาท งบประมาณที่ใช้จริงบาท  ๒๗๓,๒๕๐  คงเหลือ ๔,๙๕๐ บาท  
ปัญหาอุปสรรค   

ผู้ปกครองในแต่ระดับชั้นมีส่วนร่วมน้อยเกินไป    
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ปกครองรับรู้กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และควรเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพ่ือเป็นการให้
ความส าคัญ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนร่วมกัน 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ     ส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยในสถานศึกษา  
ชื่อแผนงาน       ด้านคุณภาพผู้เรียน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายกิจการนักเรียน     
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา       

  เป้าหมายที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
     เป้าหมายที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่๑,๓   
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
จริง 

ตัวบงชี้ความส าเร็จ 
ผลการประเมินตามตัว 

บ่งชี้ความส าเร็จ 

๑.กิจกรรมการส่งเสริม  
   และปลูกฝัง 
   ประชาธิปไตยใน 
    สถานศึกษา 

พ.ค. ๕๕-ก.พ. ๕๖    พ.ค. ๕๕-ก.พ. ๕๖    -ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน      
มีความเข้าใจสิทธิหน้าท่ี    
ในสังคมประชาธิปไตย      
มีโอกาสฝึกการเป็นผู้น า     
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

นักเรียนมีความรู้         
ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ี  
รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการ
ออกเสียงเลือกตั้งและ
เชื่อมั่นในการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย  มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้องและภูมิใจในผลงาน
ของตนรู้จักการวางแผน
ท างาน และไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน 
ร้อยละ ๙๔.๔๔ 

 
สรุปผลการประเมินโครงการการส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยในสถานศึกษา   คิดเป็น

ร้อยละ  ๙๔.๔๔ 
งบประมาณที่ได้รับ  ๕,๓๕๐  บาท  งบประมาณท่ีใช้จริง  ๕,๖๒๘๐ บาท เกิน ๙๓๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหาอุปสรรค  
ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์นโยบายของแต่ละพรรคมีน้อยและรวบรัดเกินไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  -  ควรเพิ่มระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์นโยบายของแต่ละพรรคให้มากข้ึน เพ่ือนักเรียนจะ
ได้ชัดเจนและรู้จักนโยบายของแต่ละพรรคชันเจนขึ้น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง ในการตัดสินใจเลือกพรรคมา           
ท าหน้าสภาที่นักนักเรียน 

  -  ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เน้นถึงความส าคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งและสอนวิธีการปฏิบัติ    
ในการกากบาทบัตรที่ถูกต้อง เพ่ือจะได้มีบัตรเสียน้อยลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ      แนะแนวและทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนและด้อยโอกาส 
ชื่อแผนงาน       ด้านคุณภาพผู้เรียน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายกิจการนักเรียน     
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา  

เป้าหมายที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
               เป้าหมายที่ ๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๑         
   

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง ตัวบงชี้ความส าเร็จ 
ผลการประเมินตามตัว 

บ่งชี้ความส าเร็จ 

๑.กิจกรรมทุนการศึกษา 
เพื่อเด็กยากจนและด้อย
โอกาส  

 
   
 
 

ปีการศึกษา    
๒๕๕๕ 

 

มิ.ย. ๕๕ -  ก.พ. ๕๖    -ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน
ได้รับความช่วยเหลือ        
ในด้านทุนการศึกษา       
เพื่อเป็น การแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัว และเป็น   
การส่งเสริมให้นักเรียนได้   
มีโอกาสทางการศึกษา   
มากขึ้น 

นักเรียนท่ียากจน            
และด้อยโอกาสไดร้ับ   
ความช่วยเหลือใหม้ีโอกาส
ได้รับการศึกษาต่อ         
ร้อยละ ๘๙.๒๐    
 
 

๒. กิจกรรมการแนะแนว
การศึกษา   
 
 
  

ปีการศึกษา    
๒๕๕๕ 

 

๓๑ ม.ค. ๕๖ ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้รียนรู้จัก
และเข้าใจตนเองในทุกด้าน
รู้จักพัฒนาตนเองน าความรู้
ความสามารถหรือศักยภาพ
มาใช้ในการศึกษาต่อ     
และประกอบอาชีพได ้

นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจ
ตนเองในทุกด้านรู้จักพัฒนา
ตนเองน าความรู้
ความสามารถหรือศักยภาพ
มาใช้ในการศึกษาต่อ     
และประกอบอาชีพได ้   
ร้อยละ  ๘๗.๕๖ 

 
สรุปผลการประเมินโครงการแนะแนวและทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนและด้อยโอกาส   

คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๘ 
งบประมาณที่ได้รับ  ๔๒๘,๑๔๗  บาท  งบประมาณที่ใช้จริง  ๔๓๕,๔๔๗  บาท เกิน ๗,๓๐๐ บาท  
 
 
 



ปัญหาอุปสรรค     
ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทราบข้อมูลด้านการศึกษาต่อของโรงเรียนรัฐบาลยังมีน้อย 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
  ควรน าข้อมูลด้านการศึกษาต่อของโรงเรียนรัฐบาลมาประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทราบ
มากกว่านี้ เพราะส่วนใหญ่ที่เข้ามาประชาสัมพันธ์นั้นจะเป็นโรงเรียนเอกชน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ      รณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา 
ชื่อแผนงาน       ด้านคุณภาพผู้เรียน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายกิจการนักเรียน     
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา        

เป้าหมายที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓       

โครงการที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติจริง 

ตัวบงชี้ความส าเร็จ 
ผลการประเมินตามตัว 

บ่งชี้ความส าเร็จ 

๑. โครงการรณรงค์
ป้องกันสิ่งเสพติดใน
สถานศึกษา 

 
   
 
 

๒๐-๒๙ มิ.ย. ๕๕ ๒๐-๒๙ มิ.ย. ๕๕ -ร้อยละ ๘๕ สามารถ
ป้องกันตนเอง           
จากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเอง  
จากที่สภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรงและปัญหา
ทางเพศได้อย่าปลอดภัย 

- นักเรียนป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเอง  
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรงและปัญหา
ทางเพศ เพื่อให้ผู้เรียน  
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่อต้านอบายมุข  
สิ่งมอมเมา ความรุนแรง      
และปัญหาทางเพศ   
ร้อยละ ๙๒.๐๘ 

  
สรุปผลการประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๘  

งบประมาณที่ได้รับ  ๒๑,๔๐๐  บาท งบประมาณท่ีใช้จริง  ๒๓,๔๐๐  บาท เกิน  ๑,๘๓๐ บาท 
ปัญหาอุปสรรค     

นกัเรียนต้องการศึกษานอกสถานที่บ้าง หรือการไปดูงานตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายนอก
โรงเรียน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ควรให้มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่                

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ      ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุนทรียศาสตร์ 
ชื่อแผนงาน       ด้านคุณภาพผู้เรียน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายกิจการนักเรียน     
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา    

เป้าหมายที๑่  ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๖ 
       

โครงการที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
จริง 

ตัวบงชี้ความส าเร็จ 
ผลการประเมินตามตัว 

บ่งชี้ความส าเร็จ 

๑. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ด้านสุนทรียศาสตร์ 

พ.ค. ๕๕-ก.พ. ๕๖    พ.ค. ๕๕ -ก.พ. ๕๖    -ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
ได้รับการพัฒนา
ความสามารถด้านต่างๆ 
อย่างเต็มตามศักยภาพ             

-นักเรียนสามารถพัฒนา
คุณภาพ และศักยภาพ
ของตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง   และมีความ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง ร้อยละ ๙๓.๘๘ 

   
  สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุนทรียศาสตร์ คิดเป็น  

ร้อยละ  ๙๓.๘๘ 
งบประมาณที่ได้รับ   ๓๒,๑๐๐  บาท  งบประมาณที่ใช้จริง  ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๑๐๐ บาท  
ปัญหาอุปสรรค  

โอกาสที่นักเรียนจะได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ภายนอกโรงเรียน   
ยังมีน้อย  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถนอกโรงเรียน เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ      รวมพลัง สร้างสรรค์สุขภาพ 
ชื่อแผนงาน       ด้านคุณภาพผู้เรียน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายกิจการนักเรียน     
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา       

 เป้าหมายที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑,๒,๖ 
     เป้าหมายที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติจริง 

ตัวบงชี้ความส าเร็จ 
ผลการประเมินตามตัว 

บ่งชี้ความส าเร็จ 

๑. กิจกรรมเด็กไทย 
อนามัยด ี

ปีการศึกษา    
๒๕๕๕ 

มิ.ย. ๕๕-ก.พ. ๕๖    -ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน     
มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ 
ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ มี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

- นักเรียนสามารถป้องกัน
ดูแลสุขภาพร่างกาย        
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ ออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์กรมอนามัย และ
มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ กรมพลศึกษา               
ร้อยละ ๙๐.๕๒ 

๒.กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
   ด้านกีฬา 

ปีการศึกษา    
๒๕๕๕ 

๒๙ ต.ค. – ๒ พ.ย. ๕๕ 

 

- ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนได้
แสดงออกทางด้านกีฬา  
และนันทนาการ เห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมั่นใจและ
มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี   

นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ
สนับสนุนทางด้านกีฬา และ
นันทนาการอย่างเต็มที่ และ
ได้แสดงออกอย่างเหมาะสม 
เห็นคุณคา่ในตนเอง 
มีมนุษยสมัพันธ์    
ให้เกียรตผิู้อื่น                 
ร้อยละ ๘๙.๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ตามแผน 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
จริง 

ตัวบงชี้ความส าเร็จ 
ผลการประเมินตามตัว 

บ่งช้ีความส าเร็จ 

๓.กิจกรรมตา้นภัย 
ไขเ้ลือดออกไร้ยุงลาย 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๕   

มิ.ย. ๕๕-ก.พ. ๕๖    -ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน
สามารถป้องกันตนเอง และ
หลีกเลียงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรคภัย ไข้เจ็บ  ได้
อย่างถูกต้อง 

นักเรียนรูจ้ักวิธีดูแลป้องกัน
ตนเองให้ปลอดภยัจากโรค
ไข้เลือดออก สามารถ
เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับ
วิธีการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค
ไข้เลือดออกได ้              
ร้อยละ ๙๒.๗๒ 

 

 
สรุปผลการประเมินโครงการรวมพลัง สร้างสรรค์สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑   

งบประมาณที่ได้รับ  ๘๕,๖๐๐ บาท  งบประมาณท่ีใช้จริง  ๘๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖๐๐ บาท 
ปัญหาอุปสรรค    

๑.  ในการจัดกิจกรรมเด็ก ไทยอนามัยดี นักเรียนได้รับข้อมูลด้านสุขบัญญัติยังมีไม่มาก
เท่าท่ีควร 

๒.   ในกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา โอกาสที่นักเรียนจะได้แสดงศักยภาพ   ทางด้าน
กีฬาภายนอกโรงเรียนยังมีน้อย     
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  ควรจัดให้มีบอร์ดข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงเรียน และจัดหากิจกรรม การ
แข่งขัน     ที่สามารถให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬา ภายนอกโรงเรียนให้แก่นักเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



ฝ่ายวิชาการ 
 

ชื่อโครงการ   เด็กยุคใหม่ ใส่ใจรักการอ่าน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา 
    เป้าหมายที่ ๒    ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑ - ๒.๓   
    เป้าหมายที่ ๓    ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓   
    เป้าหมายที่ ๔    ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓   
    เป้าหมายที่ ๖    ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๑ - ๖.๓  

 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่ก าหนด ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมินตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

๑. กิจกรรมสัปดาห ์
    ห้องสมุดและ 
    วันรักษ์ภาษาไทย 

๑ พ.ค. ๕๕ - ๑ ส.ค. ๕๕ 
 

๓๐ ก.ค. - ๑ ส.ค. ๕๕ 
 

   ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรยีน  
มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  ใช้ห้องสมุดและ
สิ่งต่างๆรอบตัวเป็นแหล่ง
เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน  
การเขียนคดิวิเคราะห์มากข้ึน 

ผู้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  ใช้ห้องสมุดและสิ่ง
ต่างๆรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ มี
นิสัยรักการอ่าน การเขียน คดิ
วิเคราะหม์ากขึ้น 
ร้อยละ ๙๐.๖๘ 

๒. กิจกรรม 
   ยอดนักอ่าน 

๑ พ.ค. ๕๕ - ๓๑ม.ค.๕๖ 
 

๑ พ.ค. ๕๕ - ๓๑ม.ค.๕๖ 
 

- ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  ใช้ห้องสมุดและ
สิ่งต่างๆรอบตัวเป็นแหล่ง
เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน  
การเขียนคดิวิเคราะห์มากข้ึน 

ผู้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  ใช้ห้องสมุดและสิ่ง
ต่างๆรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ มี
นิสัยรักการอ่าน การเขียน คดิ
วิเคราะหม์ากขึ้น 
ร้อยละ ๘๖.๔๘ 



 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่ก าหนด ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมินตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
๓. กิจกรรมหนังสือ 
   ความรู้ท ามือ 

๑ พ.ค. ๕๕ - ๓๑ม.ค.๕๖ 
 

๑ พ.ค. ๕๕ - ๓๑ม.ค.๕๖ 
 

- ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  ใช้ห้องสมุดและ
สิ่งต่างๆรอบตัวเป็นแหล่ง
เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน  
การเขียนคดิวิเคราะห์มากข้ึน 

ผู้เรยีนมคีวามรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  ใช้
ห้องสมุดและสิ่งต่างๆรอบตัว
เป็นแหล่งเรียนรู้ มีนสิัยรัก
การอ่าน การเขียน คดิ
วิเคราะหม์ากขึ้น  
ร้อยละ ๙๑.๗๒ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการเด็กยุคใหม่ ใส่ใจรักการอ่าน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๙.๖๒ 
งบประมาณท่ีได้รับ   ๘๙,๒๘๐   บาท         งบประมาณที่ใช้จริง   ๙๐,๒๙๕  บาท   
คงเหลือ  -   บาท   ใช้งบประมาณเกิน   ๑,๐๑๕    บาท 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ในการจัดโครงการ เด็กยคุใหม่ ใส่ใจรักการอ่าน ส่วนใหญ่จะพบปัญหาที่แตกต่างกันของ 
แต่ละกิจกรรม ซึ่งจะพบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้คือ 

๑. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวันรักษ์ภาษาไทย 
 - ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวันรักษ์ภาษาไทยสถานที่แคบและไม่เอ้ืออ านวย 

ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ค่อยมีความหลากหลายอาจท าให้ผู้เรียนสนใจน้อย 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม  

๒. กิจกรรมยอดนักอ่าน  
 -  ยังขาดนักเรียนแกนน าในการช่วยกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เพราะนักเรียนไม่มีความ
มั่นใจและไม่ค่อยกล้าแสดงออก 
   ๓. กิจกรรมหนังสือความรู้มือท า  
 - เวลาในการท าหนังสือท ามือไม่เพียงพอ  เพราะมีกิจกรรมอ่ืน ๆ จากฝ่ายต่างๆ จึงท าให้
ผู้เรียนมีระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการท าหนังสือท ามือน้อย  

 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวันรักษ์ภาษาไทย 
  - ควรมีการจัดกิจกรรมให้เกิดความหลากหลาย มีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ผู้เรียนเกิดอยากเรียนรู้

และท ากิจกรรมได้อย่างเพลิดเพลินและมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๒. กิจกรรมยอดนักอ่าน 

  - ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการเป็นนักเรียนแกนน าประจ า
ห้องสมุด ควรมีการจัดมุมหนังสือให้มาก เพ่ือส่งเสริมและจูงใจให้นักเรียนสนใจอ่านหนังสือมากข้ึน
        
   ๓. กิจกรรมหนังสือความรู้มือท า 
 - ควรจะมีการจัดหัวข้อในการจัดท าหนังสือท ามือให้สอดคล้องกับกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือจะได้
เชื่อมโยงในการศึกษาข้อมูลของผู้เรียนและยังช่วยลดภาระงานของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา 
    เป้าหมายที่ ๕    ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๑ - ๕.๔   
    เป้าหมายที่ ๗    ยุทธศาสตร์ที่ ๗.๑ - ๗.๙  
    เป้าหมายที่ ๑๐    ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๖   

 
 
สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน  สู่การเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๒๕ 
งบประมาณท่ีได้รับ   ๑๐,๐๐๐   บาท         งบประมาณที่ใช้จริง   ๑๐,๓๒๖  บาท   
คงเหลือ  -   บาท   ใช้งบประมาณเกิน   ๓๒๖    บาท 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ในการจัดโครงการ พัฒนาผู้เรียน  สู่การเรียนรู้ ส่วนใหญ่จะพบปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละ
กิจกรรม ซึ่งจะพบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้คือ 
 ๑. กิจกรรม ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 มีนักเรียนบางคนพิมพ์ไม่คล่อง จึงท าให้การท างานแต่ละครั้งจะช้ากว่าผู้อ่ืน 
 ๒. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  
   สถานที่ดูงานคับแคบไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนท าให้นักเรียนศึกษาดูงานได้ไม่ทั่วถึง
และบางสถานที่ศึกษาดูงานไม่ตรงตามเป้าหมายเท่าที่ควร 
 ๓. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -  เนตรนารี 

การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ส่วนใหญ่จะพบปัญหาคือระยะเวลาในการเข้ 
ร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติไม่เพียงพอ เพราะบางฐานลูกเสือ - เนตรนารีจะปฏิบัติไม่ทันเวลา ลูกเสือ - 
เนตรนารี (สามัญ) จะมีอุปสรรคในวันที่ปิดค่าย เนื่องจากมีฝนตกหนักจึงต้องเปลี่ยนสถานที่ในการปิด

กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่ก าหนด ระยะเวลาที ่
ปฏิบัติจริง 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมินตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

๑. กิจกรรม พัฒนา   
   หลักสูตรสถานศึกษา 
   ตามหลักสตูรแกนกลาง 
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

 
๑ มิ.ย.๕๕ 
๑ มี.ค.๕๖ 

 

 
๑ มิ.ย.๕๕ 
๑ ม.ีค.๕๖ 

 

   ร้อยละ ๘๕ ของโรงเรยีนมี
หลักสตูรสถานศึกษาท่ีผ่านการ
พัฒนาพัฒนาและปรับปรุง
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ผ่านการพัฒนาพัฒนาและ
ปรับปรุงครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ร้อยละ ๙๘.๕๐ 

๒. กิจกรรมพัฒนา 
    หลักสูตรท้องถิ่น  
    “จังหวัดจันทบุรี” 
 

ก.ค. - ก.ย. ๕๕ 
 

ก.ค. - ก.ย. ๕๕ 
  

- ร้อยละ ๘๕ ของมีหลักสูตร
ท้องถิ่น “จันทบุรี” มีคุณภาพ
เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 

มีหลักสูตรท้องถิ่น “จันทบุรี”  
มีคุณภาพเหมาะสมกับผูเ้รียน
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 



ค่ายของการเข้าค่ายลูกเสือ ลูกเสือ - เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่) จะพบอุปสรรคในการเดินทาง เนื่องจาก
จ านวนรถไม่เพียงพอ จึงมีการน ารถตู้ของโรงเรียนไปส่ง – รับลูกเสือและเนตรนารี  

๔. กิจกรรมวันวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
 งบประมาณในการจัดฐานการเรียนรู้ บางฐานไม่เพียงพอในการจัดตกแต่งฐานการเรียนรู้และ
นักเรียนที่น าเสนอในแต่ละฐานการเรียนรู้ ยังขาดความมั่นใจตนเอง และมีความรู้ในการน าเสนอ 
ไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. กิจกรรม ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 ควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าศึกษาหาความรู้จากการใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยขยาย
เวลาในการให้บริการห้องอินเตอร์เน็ต หรือห้องเรียนคอมพิวเตอร์  
 ๒. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  
  ควรศึกษาข้อมูลสถานที่ให้นักเรียนศึกษาดูงานที่เหมาะสมกับจ านวน หรือก าหนดแบ่ง
นักเรียนให้พอเหมาะกับสถานที่ 
 ๓. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -  เนตรนารี 

 ควรจะมีการปรับเปลี่ยนฐาน ให้มีอะไรใหม่ ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมอยากให้เพ่ิมเวลาและ
ฐานการเรียนรู้ให้มากกว่านี้   
 ๔. กิจกรรมวันวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
  ควรจะมีการจัดสรรนักเรียนให้เหมาะสมกับการเข้าฐานการเรียนรู้ในแต่ละฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา 
      เป้าหมายที่  ๕      ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 

       เป้าหมายที่  ๑๐    ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๔ 

โครงการที่ด าเนินการ ระยะเวลาท่ีก าหนด ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
จริง 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมินตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

๑.โครงการยกระดับ 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

มิ.ย.๕๕ - ก.พ.๕๖ 
 
 

มิ.ย.๕๕ - ก.พ.๕๖ 
 
  

ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้รียน  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตรง
ตามจุดประสงค์ของกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้รายวิชาทราบ
ความก้าวหน้า 
และความส าเร็จของตน 

ผู้เรยีนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานและเลือกใช้สื่อได้
ถูกต้องร้อยละ ๗๑.๙๙ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๙๙ 
งบประมาณท่ีได้รับ   ๓,๒๑๐   บาท         งบประมาณท่ีใช้จริง   ๓,๘๕๐  บาท   
คงเหลือ  -   บาท   ใช้งบประมาณเกิน   ๖๔๐    บาท 
ปัญหาและอุปสรรค 

ครูผู้สอนบางท่านไม่ได้จบทางด้านการสอนโดยตรงจึงท าให้ครูวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน
และตัวชี้วัดเพ่ือท าแผนการสอนไม่ตรงตามหลักสูตรและขาดทักษะการสอน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรจะมีการประชุมและวางแผนงาน ในการจัดสรรเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน หรือสอดคล้องเพ่ือจะได้คุณภาพในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มี
ศักยภาพที่ดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ    พัฒนาผู้เรียน สู่การเรียนรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา 
    เป้าหมายที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ – ๓.๒ 
    เป้าหมายที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ - ๔.๔ 
    เป้าหมายที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๑ - ๖.๔ 
     เป้าหมายที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐.๓ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลาที่ 
ปฏิบัติจริง 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมินตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

๑. กิจกรรม ICT  
    เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

พ.ค.๕๕ - ก.พ.๕๖ 
 

พ.ค.๕๕ - ก.พ.๕๖  
 

   ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรยีนมี
โอกาสเรียนรู้ สร้างสรรค์
ผลงาน และน าเสนองานได้
ด้วย ตนเอง สามารถเลือกใช้
สื่อเทคโนโลยไีด้ถูกต้องและ
เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง 

ผู้เรยีนมีโอกาสเรยีนรู้ 
สร้างสรรคผ์ลงาน และ
น าเสนองานได้ด้วย ตนเอง 
สามารถเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีได้ถูกต้องและเกิด
กระบวนการเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง 
ร้อยละ ๘๘.๙๑ 

๒. กิจกรรมทัศนศึกษา 
   นอกสถานท่ี 

 
ก.ค. - ก.ย. ๕๕ 

 

 
ก.ค. - ก.ย. ๕๕ 

  

- ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมี
โอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรยีน 
ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ  ได้
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

ผู้เรยีนมีโอกาสได้เรยีนรู้นอก
ห้องเรียน ไดร้ับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย  
ร้อยละ ๘๘.๐๘ 

๓. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
-   
    เนตรนาร ี
 

๑๕ พ.ย.๕๕ 
๑ ธ.ค.๕๕ 

 
 

๑๕ พ.ย.๕๕ 
๑ ธ.ค.๕๕ 

  

ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้รียนได้
พัฒนาทักษะชีวิต  
ฝึกการเป็นผู้น า กลา้แสดงออก
รู้จักแก้ปัญหาและสามมารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี 
ความสุข 

ผู้เรยีนได้พัฒนาทักษะชีวิต  
ฝึกการเป็นผู้น า กลา้
แสดงออกรู้จักแก้ปัญหาและ
สามมารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมี ความสุข ร้อยละ 
๙๓.๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลาที่ 
ปฏิบัติจริง 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมินตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

๔. กิจกรรมวันวิชาการ
เสรมิสร้างการเรียนรูสู้่
ประชาคมอาเซียน 

๑๙ ก.ย. ๕๕  
๒๑ ก.ย. ๕๕ 

 

๑๙ ก.ย. ๕๕  
๒๑ ก.ย. ๕๕ 

  

- ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนได้
พัฒนาการทางด้านความคดิ มี
ทักษะในการเรียนรู้ สามารถ   
เชื่อมโยงความรูไ้ด้อยา่งมีเหตุ
ผลได้ แสดงผลงานพัฒนา
ช้ินงานและเรียนรู้แลกเปลีย่น
ผลงานระหว่างกัน 

ผู้เรยีนได้พัฒนาการทางด้าน
ความคิด มีทักษะในการเรยีนรู้ 
สามารถ   เชื่อมโยงความรูไ้ด้
อย่างมีเหตผุลได้ แสดงผลงาน
พัฒนาช้ินงานและ 
เรียนรู้แลกเปลี่ยนผลงาน
ระหว่างกัน  
ร้อยละ ๙๐.๐๔ 

 
สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน  สู่การเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ  ๘๙.๙๙ 
งบประมาณท่ีได้รับ   ๗๐๙,๓๖๗  บาท         งบประมาณที่ใช้จริง   ๗๑๙,๕๐๐  บาท   
คงเหลือ  -   บาท   ใช้งบประมาณเกิน   ๑๐,๑๓๓    บาท 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ในการจัดโครงการ พัฒนาผู้เรียน  สู่การเรียนรู้ ส่วนใหญ่จะพบปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละ
กิจกรรม ซึ่งจะพบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้คือ 
 ๑. กิจกรรม ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 มีนักเรียนบางคนพิมพ์ไม่คล่อง จึงท าให้การท างานแต่ละครั้งจะช้ากว่าผู้อ่ืน 
 ๒. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  
   สถานที่ดูงานคับแคบไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนท าให้นักเรียนศึกษาดูงานได้ไม่ทั่วถึง
และบางสถานที่ศึกษาดูงานไม่ตรงตามเป้าหมายเท่าที่ควร 
 ๓. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -  เนตรนารี 

การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ส่วนใหญ่จะพบปัญหาคือระยะเวลาในการเข้ 
ร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติไม่เพียงพอ เพราะบางฐานลูกเสือ - เนตรนารีจะปฏิบัติไม่ทันเวลา ลูกเสือ - 
เนตรนารี (สามัญ) จะมีอุปสรรคในวันที่ปิดค่าย เนื่องจากมีฝนตกหนักจึงต้องเปลี่ยนสถานที่ในการปิด
ค่ายของการเข้าค่ายลูกเสือ ลูกเสือ - เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่) จะพบอุปสรรคในการเดินทาง เนื่องจาก
จ านวนรถไม่เพียงพอ จึงมีการน ารถตู้ของโรงเรียนไปส่ง – รับลูกเสือและเนตรนารี  

๔. กิจกรรมวันวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
      งบประมาณในการจัดฐานการเรียนรู้ บางฐานไม่เพียงพอในการจัดตกแต่งฐานการเรียนรู้
และนักเรียนที่น าเสนอในแต่ละฐานการเรียนรู้ ยังขาดความมั่นใจตนเอง และมีความรู้ในการน าเสนอไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. กิจกรรม ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
  ควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าศึกษาหาความรู้จากการใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยขยาย
เวลาในการให้บริการห้องอินเตอร์เน็ต หรือห้องเรียนคอมพิวเตอร์  
 ๒. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  
   ควรศึกษาข้อมูลสถานที่ให้นักเรียนศึกษาดูงานที่เหมาะสมกับจ านวน หรือก าหนดแบ่ง
นักเรียนให้พอเหมาะกับสถานที่ 
 ๓. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -  เนตรนารี 

  ควรจะมีการปรับเปลี่ยนฐาน ให้มีอะไรใหม่ ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมอยากให้เพ่ิมเวลาและ
ฐานการเรียนรู้ให้มากกว่านี้   
 ๔. กิจกรรมวันวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
   ควรจะมีการจัดสรรนักเรียนให้เหมาะสมกับการเข้าฐานการเรียนรู้ในแต่ละฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฝ่ายบุคลากร 
 
ชื่อโครงการ   บ ารุงขวัญเสริมสร้างก าลังใจ 
ชื่อแผนงาน   ด้านการจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบุคลากร 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  สิ้นสุดโครงการ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
สอดคล้องกับป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา   
    เป้าหมายที่  ๗  ยุทธศาสตร์ที่  ๗.๘ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติจริง 

ตังบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

๑. กิจกรรมเติมความสุขกาย  
    เพิ่มความสุขใจ 

พ.ค.๕๕ - ก.พ๕๖ พ.ค.๕๕ - 
ก.พ.๕๖ 

ร้อยละ ๘๕   
ของบุคลากรครมูีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัตหิน้าท่ี  
เกิดความมั่นคงในสวัสดิการ 

บุคลากรครูมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัตหิน้าท่ี  
เกิดความมั่นคงในสวัสดิการ 
ร้อยละ  ๙๐.๙๖ 

๒)   กิจกรรมครูดีศรีลมัแบรต ์ มิ.ย.๕๕. – ก.พ.๕๖ มิ.ย.๕๕ – 
ก.พ.๕๖ 

ร้อยละ  ๘๕   
ของบุคลากรครมูีความ
ภาคภูมิใจและอุทิศตนในการ
ท างาน 

บุคลากรครูมีความ
ภาคภูมิใจและอุทิศตนใน
การท างาน 
ร้อยละ  ๙๘.๗๒ 

๓)   กิจกรรมสานสมัพันธ์
ครอบครัวครูลัมแบรต ์

๑ – ๒๔ ธ.ค.๕๕ ๒๔ ธ.ค.๕๕ ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรครูมี
ได้รับความรักความห่วงใยจาก
ทางโรงเรียนต่อบุคลากรและ
ระหว่างบุคลากรด้วยกัน 

บุคลากรครูมไีดร้ับความรัก
ความห่วงใยจากทาง
โรงเรียนต่อบุคลากรและ
ระหว่างบุคลากรด้วยกัน 
ร้อยละ ๙๐.๕๖  

๔)    กิจกรรมสุขภาพดีทั้งกาย
และใจ 

พ.ค.๕๕ - ก.พ.๕๖ พ.ค.๕๕ - 
ก.พ.๕๖ 

ร้อยละ ๘๕ ของบุคคลครูมี
สุขภาพดีทั้งร่างกายและจติใจ
และมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

บุคคลครมูีสุขภาพดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจและมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัตหิน้าท่ี   
ร้อยละ ๘๖.๔๘ 

 
สรุปผลการประเมินโครงการบ ารุงขวัญเสริมสร้างก าลังใจ     คิดเป็นร้อยละ    ๙๑.๖๘ 

งบประมาณที่ได้รับ   ๙๔๖,๘๖๐   บาท  งบประมาณที่ใช้จริง   ๙๔๗,๒๑๘  บาท  เกนิ  ๓๕๘ บาท 
 
ปัญหาอุปสรรค  
 ในกิจกรรมครูดีศรีลัมแบรต์ มีการโหวตครูดีเด่นประจ าเดือนพบว่า ผลการโหวตในบางเดือน  
มีผู้ได้รับรางวัลซ้ าท่านเดิม หรือครูบางท่านได้รับรางวัลหลายครั้งใน ๑ ปีการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลครูแต่ละท่าน ครูจะได้รับรางวัลครูดีเด่นประจ าเดือนปีการศึกษา
ละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรภายในองค์กรทุกคน 
 



ชื่อโครงการ   ปลุกพลังจิตชีวิตครู 
ชื่อแผนงาน   ด้านการจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบุคลากร 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  สิ้นสุดโครงการ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
สอดคล้องกับป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสถานศึกษา   
    เป้าหมายที่  ๗  ยุทธศาสตร์ที่  ๗.๗ – ๗.๙ 
      เป้าหมายที่ ๘   ยุทธศาสตร์ที่ ๘.๔ 
 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติจริง 

ตังบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

๑. กิจกรรมอบรมพฒันาความรู้  พ.ค.๕๕ - ก.พ๕๖ พ.ค.๕๕ - ก.พ
๕๖ 

ร้อยละ ๘๕   
ของบุคลากรครไูดร้ับการ
อบรมพัฒนาความรู้ให้มีความ
พร้อมทันต่อเหตุการณ ์

บุคลากรครูมีความรักและ
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู มี
ความพร้อมเตรียมรับมือกับ
การเปลีย่นแปลงในทุกด้าน 
ร้อยละ  ๙๗.๒๐ 

๒.กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
พัฒนาศักยภาพคร ู

พ.ค.๕๕ - ก.พ๕๖ พ.ค.๕๕ - ก.พ
๕๖ 

ร้อยละ ๘๕   
บุคลากรครูได้รับประสบการณ์
ตรงจากการไปทัศนศึกษาดู
งาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนางานในทุก ๆ ด้านให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ส่งผลไปยังผูเ้รียน 

บุคลากรครูได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการไป
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนางาน
ในทุก ๆ ด้านให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ส่งผลไปยังผูเ้รียน 
ร้อยละ ๙๑.๔๐ 

 
สรุปผลการประเมินโครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๐ 
งบประมาณท่ีได้รับ ๔๒๘,๐๐๐  บาท  งบประมาณที่ใช้จริง ๔๘๐,๐๐๐ เกิน ๒,๒๐๐ บาท 
ปัญหาอุปสรรค 
ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑.  ควรให้มีการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ 
๒. ควรให้ครูเสนอการอบรมเรื่องอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง 
๓. ควรจัดให้มีการไปทัศนศึกษาดูงานที่ตรงกับการเรียนการสอน และการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรครูแต่ละคน เพื่อเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ในการน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


