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ผลการประเมินสภาพความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย  ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

 

๑. ฝ่ายวิชาการ 
๔.๑  โครงการพัฒนาผู้เรียน สู่การเรียนรู้        ร้อยละ  ๙๔.๘๒ 
๔.๒  โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน     ร้อยละ  ๙๒.๗๑ 
๔.๓  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน       ร้อยละ  ๗๕.๐๓ 

๒. ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและอภิบาล 
๒.๑  โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดี    ร้อยละ  ๙๖.๗๒ 
๒.๒  โครงการวันส าคัญทางศาสนา       ร้อยละ  ๙๖.๑๒ 
๒.๓  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์    ร้อยละ  ๙๗.๑๔ 
๒.๔  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก      ร้อยละ  ๙๕.๗๐ 

๓. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
๓.๑  โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน     ร้อยละ  ๙๖.๕๓ 
๓.๒  โครงการส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยในสถานศึกษา     ร้อยละ  ๙๕.๒๔ 
๓.๓  โครงการแนะแนวและทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนและด้อยโอกาส    ร้อยละ  ๙๗.๓๓ 
๓.๔  โครงการรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา      ร้อยละ  ๙๓.๖๘ 
๓.๕  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุนทรียศาสตร์     ร้อยละ  ๙๗.๒๔ 
๓.๖  โครงการรวมพลัง สร้างสรรค์สุขภาพ       ร้อยละ  ๙๔.๐๑ 

๔. ฝ่ายบุคลากร 
๔.๑  โครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู        ร้อยละ  ๙๕.๘๘ 
๔.๒  โครงการบ ารุงขวัญเสริมสร้างก าลังใจ        ร้อยละ  ๙๖.๐๐ 

๕. ฝ่ายธุรการ การเงิน 
๕.๑  โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียน      ร้อยละ ๙๕.๔๐ 
๕.๒  โครงการพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน      ร้อยละ  ๙๓.๒๕ 

๖. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
๖.๑  โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์      ร้อยละ ๙๔.๗๔ 
๖.๒  โครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ร้อยละ  ๙๔.๐๔  
๖.๓  โครงการจิตอาสาเพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์      ร้อยละ   ๙๕.๑๐ 
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ด าเนินการตามโครงการ จ านวนทั้งสิ้น  ๒๐ โครงการ   คิดเป็น ร้อยละ  ๙๕.๔๘ 

ฝ่ายวิชาการ 



๒ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ ๙๓.๘๒  
 ๑.๑ กิจกรรม ล.พ.ล.สู่การเรียนรูI้CT ๙๒ ๙๔.๔๔ ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนร่วม

แข่งขัน ICT ระดับชั้นเรียน เพื่อให้
นักเรียนเกดิความสนใจและต้องการ
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้มากขึ้น 

 ๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี ๙๒ ๙๕.๖๐ -ควรจัดตามความต้องการของ 
นักเรียน 
-ควรจัดให้มีของรางวัลในการตอบ
ค าถาม เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนสนใจ ใฝ่เรยีนรู้และภมูิใจ
เมื่อสามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง 

 ๑.๓ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี ๙๒ ๙๓.๗๒ - ควรจัดให้มีกิจกรรมผจญภัย 
กลางวันและกลางคืน เพื่อส่งเสริม 
ทักษะวิชาลูกเสือให้เกดิความสนใจ
มากขึ้น    

 ๑.๔ กิจกรรมวันวิชาการเสริมสร้าง 
การเรยีนรู ้

๙๒ ๙๔.๐๔ -จักกิจกรรมทีส่่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ทีเ่น้นกระบวนการทางด้าน
การคิดวิเคราะห์ที่มากข้ึนให้กับ
นักเรียน 

 ๑.๕ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ การอ่าน เขียน 
คิดวิเคราะห ์

๙๒ ๙๖.๐๘ -ควรจัดให้มีการเขียนเรียงความเพื่อ
พัฒนาการเขียนและลายมือให้กับ
ผู้เรยีน 

๒. โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน ๙๒.๗๑  
 ๒.๑ กิจกรรมยอดนักอ่าน ๙๐ ๙๑.๒๐ -ควรส่งเสริมให้นักเรียนสมัครเป็น

นักเรียนแกนน าในการช่วยกิจกรรมรัก
การอ่าน  

 ๒.๒ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมดุและวันรกัษ์
ภาษาไทย 

๙๐ ๙๒.๖๔ - ควรมีการจดักิจกรรมให้เกิดความ
หลากหลาย มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้
ผู้เรยีนเกิดความสนใจในการเรียนรู้
และท ากิจกรรมได้อย่างเพลิดเพลนิ 
และมีความภมูิใจในผลงานตนเอง 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพความส าเร็จ 

ข้อเสนอแนะ 



๓ 
 

 ๒.๓ กิจกรรมหนังสือความรู้มือเด็กท า ๙๐ ๙๔.๒๘ -ควรมีการจดัหัวข้อในการจัดท า
หนังสือให้สอดคล้องกับกิจกรรม 
อื่น ๆ เพื่อจะไดเ้ชื่อมโยงในการศกึษา
ข้อมูลของผู้เรยีนและยังช่วยลดภาระ
งานของผู้เรียน 

๓. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๙๕.๐๓  
 ๓.๑ กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ๙๘.๙๒ -ควรน าวัสดเุหลือใช้มาปรับใช้ใน  

 การผลติสื่อ 
-สื่อการสอนทุกสื่อควรให้มีความ 
 สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
 และเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรบั 
 นักเรียน 
-ควรมีการประกวดสื่อการสอนที่ครู 
  ผลิต 

 ๓.๒ กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระพัฒนาการ
เรียนรู ้

 ๙๓.๙๖ -ควรจัดให้มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้
แต่ละกลุ่มสาระแบบบูรณาการ   
-กลุ่มสาระมีฐานการเรียนรูเ้พียงพอ
กับจ านวนนักเรียน 

 ๓.๓ กิจกรรม ล.พ.ล. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
สู่การเรียนรู ้

 ๙๒.๔๘ -ควรเพิ่มเตมิข้อมูลความรู้และ
ปรับเปลีย่นข้อมูลใหส้ม่ าเสมอ 
-ในคาบสอนแต่ละวิชาควรจัด
กิจกรรมให้นักเรียนไดล้งมาใช้แหล่ง
เรียนรู้ใหม้ากขึ้น 

 ๓.๔ กิจกรรมพัฒนาโครงงาน ๙๒ ๙๔.๗๖ -ควรมีการสอดแทรกวิชาโครงงานใน
ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้และด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอภิบาล 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการ
ประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 

ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดี ๙๖.๗๒  
 ๑.๑ กิจกรรมรู้จักออม...ก่อสุขทุกสถาน ๙๒ ๙๔.๑๖ -ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการออมเงิน 
 ๑.๒ กิจกรรมน้อมร าลึกเทิดทูนพระคุณครู ๙๒ ๙๗.๐๐ -ควรมีการฝึกซ้อมนักเรียนอ่าน 

บทวจนพิธีกรรม 
-สร้างบรรยากาศในการร้องเพลงพระคุณท่ีสาม
และจิตส านึกในการ่วมกิจกรรม 



๔ 
 

 ๑.๓ กิจกรรมเด็กดีมีกตัญญูรู้คุณแม่ ๙๒ ๙๖.๑๖ -ควรมีเพลงในช่วงพิธีการ  
เพื่อสร้างบรรยากาศ 
-ควรฝึกซ้อมเพลงพระคุณท่ีสาม 
-เพิ่มจ านวนด้ายสายสิญจน์ให้เพียงพอ 

 ๑.๔ กิจกรมวันลอยกระทง ๙๒ ๙๘.๓๒ -ควรปลูกฝังในเรื่องการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้
คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 

 ๑.๕ กิจกรรมพุทธรักษาบูชาพ่อ ๙๒ ๙๘.๕๖ -ควรประชาสัมพันธ์งานล่วงหน้า 
-ควรก าหนดการแข่งขันทักษะวิชาการให้เร็วขึ้น
กว่าเดิม 

 ๑.๖ กิจกรรมมหัศจรรย์วันเด็ก ๙๒ ๙๕.๑๒ -ควรให้เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในด้าน
อาหาร 
-จัดการแข่งขันความสามารถของนักเรียน 

 ๑.๗ กิจกรรมแสงธรรมน าทาง ๙๒ ๙๗.๗๒ -ก าหนดการจัดกิจกรรม ๒ วัน 
-ให้จัดนอกสถานท่ี เช่น สถานปฏิบัติธรรมใน
ชุมชนใกล้โรงเรียน 

๒. โครงการวันส าคัญทางศาสนา ๙๖.๑๒  
 ๒.๑ กิจกรรมพิธีมสิซาระลึกถึงพระสังฆราชลมั

แบรต์ เดอ ลา ม็อต 
๙๒ ๙๖.๘๐ จัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับ 

พระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต 
โดยเพิ่มเวลาใหม้ากขึ้น 

 ๒.๒ กิจกรรมเปลวเทยีนแห่งธรรมน าชีวิต ๙๒ ๙๔.๑๖ ควรศึกษาและเลือกวดัที่ยังขาดแคลน  เพื่อ
จะได้ใช้ประโยชน์จากเทียนจ าน าพรรษาท่ี
น าไปถวายและเครื่องไทยธรรมต่างๆ 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการ
ประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 

ข้อเสนอแนะ 

 ๒.๓ กิจกรรมวันเกิดแม่พระ ๙๒ ๙๕.๘๐ -ควรให้มีการประกวดร้องเพลงเปน็
ภาษาอังกฤษ 

 ๒.๔ กิจกรรมSANTA FESTIVAL ๙๒ ๙๗.๗๒     มีกิจกรรมที่เน้นให้นักเรยีนได้ออกไปแบ่งปัน
ความรักโดยให้สิ่งของแก่โรงเรียน 
ที่ขาดแคลน 

๓. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๙๗.๑๔  
 ๓.๑ กิจกรรมระเบยีบวินัยดี เสรมิศักดิศ์ร ี

ลูกลัมแบรต ์
๙๒ ๙๕.๘๘ -ครูประจ าช้ันมีการเขม้งวดและมมีาตรการที่

ชัดเจน 
 ๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพ 

และความปลอดภัยนักเรียน 
๙๒ ๙๘.๔๐ -จัดการอบรมอาสาสมัครจราจรโดยให้

นักเรียนมสี่วนร่วมและจิตอาสาในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

๔. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก ๙๕.๗๐  



๕ 
 

 ๔.๑ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามอตัลกัษณ์ของ
โรงเรียน 

๙๒ ๙๘.๒๘ -ควรให้มีการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมกับ
คณะครูทุกปีเพื่อปลูกฝังให้ครูได้เป็น
แบบอย่างท่ีดีในการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 ๔.๒ กิจกรรมสร้างเสรมิบรรยากาศส่งเสริม 
อัตลักษณ ์

๙๒ ๙๗.๘๐ -ควรมีการติดตามซ่อมป้ายนิเทศตา่งๆ และ
จัดท าป้ายนิเทศท่ีส่งเสริมอัตลักษณ ์

 ๔.๓ กิจกรรมพัฒนาคณุลักษณะผู้เรียนตาม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

๙๒ ๙๓.๔๐ -ควรมีการฝึกซ้อมการรับเกยีรติบตัรให้มาก 
-จัดหัวข้อเด็กดีศรีลมัแบรต์ประจ าเดือนโดย
เชื่อมโยงกับ ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ 
ประการ 

 ๔.๔ กิจกรรมพัฒนาคณุภาพด้านเอกลกัษณ์
ของโรงเรียน 

๙๒ ๙๓.๒๐ ควรเน้นมารยาทในเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น การ
รับของจากผู้ใหญ่และการส่งของให้ผู้ใหญ ่
เชิญวิทยากรมาอบรมเรื่องมารยาทพ้ืนฐาน
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุนทรียศาสตร์ ๙๗.๒๔      
 ๕.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ด้านสุนทรยีศาสตร ์
๙๒ ๙๗.๒๔ ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรยีนมี

ความสามารถทางด้านศลิปะ ดนตรี  
นาฎศิลป์ จดักิจกรรมชุมนุม 
เป็นการส่งเสรมิสนับสนุนนักเรียน 

๖. โครงการรวมพลังสร้างสรรค์สุขภาพ ๙๔.๐๑  

 ๖.๑ กิจกรรมเด็กไทยอนามัยด ี ๙๒ ๙๔.๐๔ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และ
ความเข้าใจแก่นักเรียนให้เห็น
ความส าคญัของการดูและสุขภาพ
และการออกก าลังกาย 

 ๖.๒ กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ๙๒ ๙๓.๘๐ จัดกิจกรรมนัดแนะนักเรยีนที่มารว่ม
ขบวนพาเหรดให้ตรงต่อเวลา 
เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอในการ
เนินงาน 



๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ๙๖.๕๓  
 ๑.๑ กิจกรรมสื่อสมัพันธ์ ล.พ.ล.สู่ชุมชน ๙๒ ๙๕.๙๖ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารของโรงเรียนให้มากขึ้น
หลายช่องทาง 

 ๑.๒ กิจกรรมคา่ยปัจฉิมนเิทศ 
และยุวบณัฑิต 

๙๒ ๙๕.๓๖ ควรเพิ่มระยะเวลาในการท า
กิจกรรมมากกว่าน้ี และจัดสถานท่ีที่
นักเรียนสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ได้สะดวก 

๒. โครงการส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตย ๙๕.๒๔  

 ๒.๑ กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรยีน ๙๒ ๙๕.๓๖ ควรตั้งช่ือพรรคสั้น ๆ ได้ใจความจะ
จ าได้ง่าย และมีการประชาสัมพันธ์
ให้ชัดเจน  
การนับคะนนเลือกตั้งให้นักเรยีนผู้
สมัตรทุกพรรคและนักเรียนทุกคน
เข้าร่วม 

 ๒.๒ กิจกรรมสภาอาสาพัฒนาโรงเรียน ๙๒ ๙๕.๑๒ ควรมีการติดตามผลการท างานของ
สภานักเรียนให้ความรู้ข้อมลู
ข่าวสาร ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง
อย่างต่อเนื่อง 

๓. โครงการแนะแนวและทุนการศึกษาเพ่ือเด็กยากจนและด้อยโอกาส       ๙๗.๓๓ 
 ๓.๑ กิจกรรมทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน

และด้อยโอกาส 
๙๒ ๙๖.๐๘    ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับทุน 

การศึกษาต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 ๓.๒ กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา ๙๒ ๙๘.๑๙ จัดหาหน่วยงานท่ีเข้ามาให้ข้อมูล 

ทางการศึกษาต่อท่ีหลากหลาย 
เพื่อเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผูเ้รียน 

๔. โครงการรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา        ๙๓.๖๘  
 ๔.๑ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติด 

ในสถานศึกษา 
๙๒ ๙๓.๖๘ ควรจัดรปูแบบขบวน วางแผนงาน 

การเดินขบวนเพื่อการรณรงค ์
จัดการอบรมจากเจ้าหนที่ต ารวจ 

 ๖.๓ กิจกรรมต้านภัยไข้เลือดออกไร้ยุงลาย ๙๒ ๙๔.๒๐ ควรมีระยะเวลาการฝึกอบรมการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกมากกว่าเดมิ 



๗ 
 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบุคลากร 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการ
ประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 

ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู ๙๕.๘๘  
 ๑.๑ กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู ้

คุณธรรมและจรรยาบรรรณวิชาชีพ 
๙๒ ๙๗.๗๖ ควรมีหัวข้อการพัฒนาความรู้ที่หลากหลายเสนอ

ต่อบุคลากรและผู้บรหิาร เพื่อพิจารณาเลือกเข้ารับ
การอบรมในเรื่องที่บุคลากรนั้น ๆ สนใจ 
บุคลากรทีไ่ด้รบัข่าวสารการพัฒนาความรู้เรื่องต่าง 
ๆ ของสถาบันอื่น ๆ ควรแจ้งให้ฝ่ายบุคลากรทราบ
เพื่อด าเนินงานขั้นต่อไป 

 ๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานพัฒนาศกัยภาพคร ู ๙๒ ๙๔.๐๐ ควรจัดให้บุคลากรไดไ้ปศึกษาดูงานตามโรงเรียนที่
เน้นวิธีการสอนให้นักเรียนรูจ้ักคิดวิเคราะห์  เพื่อ
น ามาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าท่ี   ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานเพิ่มเตมิจากหลายๆ
สถานท่ีเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีความตื่นตัวและ
พัฒนาตนเอง 

๒. โครงการบ ารุงขวัญเสริมสร้างก าลังใจ ๙๖.๐๐  
 ๒.๑ กิจกรรมครูดีศรีลมัแบรต ์ ๙๒ ๙๘.๙๖ เสนอให้การโหวตครูดีเด่นแตล่ะเดอืนตรงตามเวลา

ที่ก าหนดทุกสิ้นเดือน แม้ว่าจะมีกจิกรรมกต็าม
และเรียนเชิญท่านซสิเตอร์ศรีธารา รุ่งเรืองเป็นผู้
มอบของรางวัลทุกสิ้นเดือน 

 ๒.๒ กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวครลูัมแบรต์ ๙๒ ๙๓.๐๔ เสนอให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
และคณะครูให้มากขึ้น  เช่น มีการเล่นเกมหรือมี
การแข่งขันกีฬาร่วมกันหรือกิจกรรมอื่นๆที่
เหมาะสม เพื่อเสรมิสร้างบรรยากาศที่ดีและสรา้ง
ความสัมพันธ์ต่อกัน 

 

 

 



๘ 
 

 

 

 

ฝ่ายธุรการ การเงิน 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียน ๙๕.๔๐  
 ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงาน 

โรงเรียน 
๙๒ ๙๕.๔๐ ให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายของ

โรงเรียน   รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับ
ฝ่าย  เพื่อส่งไปยังเจ้าหน้าที ่
สารสนเทศเพื่อจะไดจ้ัดท าข้อมลู
สารสนเทศให้เป็นปจัจุบันและมี
ข้อมูลถูกต้อง  ชัดเจน   สะดวกใน 
การค้นหา  และเพื่อความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน  สามารถตรวจสอบ
ได้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องม ี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของ
โรงเรียน  

๒. โครงการพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ๙๓.๒๕  
 ๒.๑ กิจกรรมพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรยีน 

เป็นฐาน 
๙๒ ๙๓.๒๕ คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน

ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลือ่น
การด าเนินงานของโรงเรียน 
 ให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายให้
เพิ่มมากข้ึน 
พัฒนานักเรียนให้ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ    ผู้ปกครองมสีว่น
ร่วมในการจดัการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องของโรงเรียนและช่วยเหลอื
ในการพัฒนาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
การด าเนินการพัฒนาบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 



๙ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน ์ ๙๔.๗๔  
 ๑.๑ กิจกรรมห้องเรียนสะอาด บรรยากาศ

วิชาการ 
๙๒ ๙๔.๙๒ ให้นักเรียนคัดแยกขวดน้ าและ

กระดาษไปจ าหน่ายที่ห้องธนาคาร
ขยะตามวันและเวลาที่ก าหนด
ก าหนดวัน Big Cleaning Day 
เพื่อให้นักเรียนท าความสะอาดใน
ห้องเรียนร่วมกัน จดัมุมวิชาการ 
หรือมุมนักอ่าน ในห้องเรียน เพื่อให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นการ
เพิ่มบรรยากาศวิชาการภายใน
ห้องเรียน 

 ๑.๒ กิจกรรมซ่อมแซม บ ารงุ อาคาร
สถานท่ี 

๙๒ ๙๔.๕๖ ให้บุคลากรครูที่มีความสามารถ
ซ่อมแซมในเบื้องต้นก่อน  
สร้างความรู้ความเข้าใจและ
จิตส านึก จติอาสาในการมีส่วนร่วม
ในสาธารณสมบัติของโรงเรียน 

๒. โครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู่สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ๙๔.๐๔  
 ๒.๑ กิจกรรมบรูณาการเสรมิสร้างการ

เรียนรูสู้่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๙๒ ๙๔.๐๔ ควรมีการวางแผนระยะเวลาในการ
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมบรูณาการฯ 
มีการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมบรูณาการ
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดอุปนิสยัพอเพียง 
ให้นักเรียน 

 ๒.๒ กิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงสูส่าระการเรียนรู้ 

๙๒ ๙๔.๙๖ เปิดโอกาสให้ครูและผู้เรยีนศึกษาดู
งานโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้  
จัดท าโครงงานท่ีสามารถบรูณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได ้

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

 ๒.๓ กิจกรรมตลาดนัดความรัก  
แบ่งปันความสุข สู่ความพอเพียง 

๙๒ ๙๕.๑๒ จ าลองสถานการณ์ในห้องเรยีน
เกี่ยวกับการค้าขาย ให้นักเรียนคดิ



๑๐ 
 

วิเคราะห์ แก้ปญัหาใช้ทักษะชีวิตใน
การตัดสินใจ การวางแผนของ
กระบวนการท างาน 
ควรจัดหากลุ่มนักเรียนจติอาสามา
ช่วยดูแลความสะอาดตามจุดต่าง ๆ 
และควรมีการอบรมช้ีแจง    
มีข้อตกลงร่วมกันในการทิ้งขยะ
อย่างไรให้สะอาดเรียบร้อยด้วย
จิตส านึกในความรับผิดชอบของแต่
ละคน 
รายการอาหารที่แตล่ะห้องน ามา
จ าหน่าย ไม่ควรซ้ ากันมากเกินไป 
เท่าที่พบอาหารบางอย่างมีขาย
เหมือนกันหลายห้อง ต้องการให้มี
อาหารที่หลากหลายชนิด เพื่อการ 
เรียนรู้ทีม่ากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

๓. โครงการ จิตอาสาเพ่ิมคุณค่าความเป็นมนุษย ์ ๙๕.๑๐  
 ๓.๑ กิจกรรมปันน้ าใจเพื่อสรา้งรอยยิ้มให้

แด่ผู้ด้อยโอกาส 
๙๒ ๙๕.๑๖ มีการประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ระบุเข้า
ไปในการประชุมคณะกรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครอง  
เชิญชวนคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในกิจกรรม เช่น 
การรับบริจาควัตถุปัจจัย 
ตามก าลังศรัทธา 



๑๑ 
 

เชิญวิทยากรท้องถิ่นที่ให้ความรู้เรือ่ง
จิตอาสาพัฒนาชุมชนแก่นักเรยีน 
เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็น
ความส าคญั 

 ๓.๓ กิจกรรมใหด้้วยใจไปด้วยรัก 
เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แดผู่้ด้อยโอกาส 

๙๒ ๙๕.๑๖ ให้ความเข้าใจเรื่องจิตส านึกของการ
เสียสละเพื่อส่วนรวมด้วยการ
ประชาสมัพันธ์หรือมีนักเรียน 
แกนน า 
ให้คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในกิจกรรม  
โดยใช้นักเรียนเป็นสื่อกลาง 
ในการประชาสมัพันธ์ 

 
 


