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สรุปการรายงานกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำป8งบประมาณ 2564 

 จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป6 2564 ของฝ>าย/งาน/กลุCมสาระการเรียนรูG จำนวน 4 

โครงการ มีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำป6 2564 จำนวน 90 กิจกรรม และมีกิจกรรมเพ่ิมเติมจำนวน 5 

กิจกรรม รวมท้ังส้ิน 95 กิจกรรม ดังน้ี 

รายการท่ี ช่ือกิจกรรม การสEงสรุปกิจกรรม 

เลEมรายงาน บันทึกขJอความ 

1 งานสวนพฤกษศาสตรTโรงเรียน  	ü 

2 สCงเสริมความสามารถดGานดนตรี  ü 

3 การพัฒนาศักยภาพฯ สะเต็มศึกษา  ü 

4 หอสมุดมีชีวิต ü  

5 มาตรฐานสากล  ü 

6 ทัศนศึกษาแหลCงเรียนรูGนอกสถานท่ี ü  

7 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิO-net ม.3,ม.6  ü 

8 สCงเสริมวิชาการ  ü 

9 พัฒนาและสCงเสริมผูGเรียนทางดGานนาฏศิลปj ü  

10 พัฒนาและสCงเสริมผูGเรียนดGานดนตรีไทย ü  

11 สCงเสริมสุนทรียภาพทางดGานทัศนศิลปj  ü 

12 พัฒนางานอาชีพ  ü 

13 พัฒนาทักษะการอCานวิชาภาษาไทย  ü 

14 อัจฉริยะภาพทางภาษาไทย  ü 

15 แฟนพันธุTแทGประวัติศาสตรT  ü 

16 นักสืบนGอยยGอนรอยประวัติศาสตรT ü  

17 คCายทักษะภาษาอังกฤษม.ปลาย  ü 

18 สCงเสริมทดสอบความสามารถดGานภาษาญ่ีปุ>น 

(สอบ JLPT) 

 ü 

19 สCงเสริมการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส  ü 

20 จรวดขวดน้ำ  ü 

21 ส่ิงประดิษฐT  ü 

22 วันวิทยาศาสตรTประจำป6 2564 ü  

23 แหลCงเรียนรูGทGองถ่ินจังหวัดพิจิตร  ü 

24 พัฒนาทักษะวิทยาศาสตรTอากาศยาน ü  

25 สCงเสริมความสามารถดGานโครงงานวิทยาศาสตรT  ü 
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รายการท่ี ช่ือกิจกรรม การสEงสรุปกิจกรรม 

เลEมรายงาน บันทึกขJอความ 

26 เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ  ü 

27 เสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ SMAT ม.ตGน ü  

28 เสริมความรูGและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตรT SMAT 

ม.ตGน 

ü  

29 คCาย STEM เพ่ือพัฒนาศักยภาพฯ  ü 

30 พัฒนาศักยภาพฯ SMAT ม.ปลาย ü  

31 เสริมวิชาการ Special Program ü  

32 สอบวัดความรูGCEFR ม.1,3,4,6 ü  

33 ปรับพ้ืนฐานวิชาการนักเรียน Special Program ü  

34 สCงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ü 

35 สCงเสริมประชาธิปไตย ü  

36 สCงเสริมพัฒนาปลูกฝ�งใหGนักเรียนรักในสถาบันฯ ü  

37 สCงเสริมการออมกับธนาคารโรงเรียน ü  

38 งานอนามัย ü  

39 พัฒนางานแนะแนว ü  

40 การเขGาคCายพักแรมลูกเสือฯ ü  

41 การแขCงขันกีฬาสีภายใน  ü 

42 คูCมือนักเรียน ü  

43 วันสำคัญทางภาษาไทย  ü 

44 ครอบครัวพอเพียงฯ  ü 

45 เสริมป�ญญาดGานสังคม  ü 

46 วันสำคัญของภาษาตCางประเทศ ü  

47 สCงเสริมทักษะฯ ยุวกาชาด  ü 

48 พัฒนาทักษะฯ นักศึกษาวิชาทหาร ü  

49 สCงเสริมฯ จิตสาธารณประโยชนT ü  

50 สCงเสริมคุณธรรมฯ ป�องกันการทุจริต ü  

51 คCายพัฒนาทักษะฯ ม.1-6 ü  

52 ศึกษาดูวัฒนธรรมญ่ีปุ>น/เกาหลี  ü 

53 ระบบดูแลชCวยเหลือนักเรียน  ü 

54 อบรมเชิงปฏิบัติการครู  ü 
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รายการท่ี ช่ือกิจกรรม การสEงสรุปกิจกรรม 

เลEมรายงาน บันทึกขJอความ 

55 อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณฯ(คอมฯ)  ü 

56 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฯ (DLIT) (คอมฯ)  ü 

57 วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ü  

58 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯ ü  

59 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุCมสาระฯ ศิลปะ  ü 

60 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุCมสาระฯสุขศึกษาพล

ศึกษา 

ü  

61 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุCมสาระฯคณิตศาสตรT ü  

62 พัฒนาส่ือและอุปกรณTการเรียนรูGกลุCมสาระฯภาษาไทย ü  

63 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุCมสาระฯสังคม ü  

64 พัฒนาการเรียนการสอนกลุCมสาระฯภาษาตCางประเทศ ü  

65 สCงเสริมและพัฒนาครูฯวิทยาศาสตรT ü  

66 สCงเสริมและพัฒนาครูยุคใหมCดGานการปฏิบัติ ü  

67 พัฒนาการเรียนการสอนโดยครูตCางชาติ ü  

68 พัฒนางานบริหารงบประมาณ   

69 จัดหาครุภัณฑTการศึกษา   

70 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล   

71 งานประชุมผูGปกครอง  ü 

72 ปรับปรุงพัฒนาหGองนอนเวรยาม ü  

73 ปรับปรุงอาคารสถานท่ีสำหรับปฏิบัติงานสำนักงานฯ ü  

74 พัฒนารักษาบำรุงและจัดสภาพแวดลGอมฯ ü  

75 งานประชาสัมพันธTโรงเรียนและสดุดีครูผูGเกษียณ ü  

76 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคโรงอาหาร ü  

77 สหกรณTรGานคGาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ü  

78 พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน  ü 

79 พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ü  

80 พัฒนาทะเบียนและงานวัดผล ü  

81 พัฒนางานวิชาการ ü  

82 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรT ü  

83 ปรับปรุงพัฒนาหGองปฏิบัติการ ü  
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รายการท่ี ช่ือกิจกรรม การสEงสรุปกิจกรรม 

เลEมรายงาน บันทึกขJอความ 

84 พัฒนางานกลุCมกิจกรรมพัฒนาผูGเรียน ü  

85 สนับสนุนและบริการนักเรียนหGองเรียนพิเศษฯ  

SMAT ม.ตGน 

ü  

86 ปรับปรุงพัฒนาหGองปฏิบัติการคณิตศาสตรT ü  

87 ปรับปรุงพัฒนาหGองปฏิบัติการวิทยาศาสตรT ü  

88 สนับสนุนและบริการนักเรียนหGองเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตรT 

ü  

89 ปรับปรุงพัฒนาหGองปฏิบัติการวิทยาศาสตรT ü  

90 จัดสภาพแวดลGอมทางกายภาพ ü  

91 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานท่ี /อาคารเรียน / 

อาคารประกอบ 

ü  

92 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิหนGาผากและฝ>ามือแบบมีขาต้ัง ü  

93 ปรับปรุงซCอมแซมบGานพักขGาราชการครู ü  

94 ซ้ือโต�ะเกGาอ้ีนักเรียนมัธยมศึกษา ü  

95 พัฒนาระบบเครือขCาย ส่ือ สัญญาณอินเทอรTเน็ต

ความเร็วสูง 

ü  

รวม 61 34 
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ตารางจำนวนการสEงสรุปกิจกรรมตามประเภทโครงการ ดังน้ี 

โครงการ การสEงสรุปกิจกรรม รวม 

เลEมรายงาน เลEมรายงาน 

โครงการท่ี 1 13 20 33 

โครงการท่ี 2 12 7 19 

โครงการท่ี 3 10 5 15 

โครงการท่ี 4 21 2 23 

กิจกรรมเพ่ิมเติม 5 - 5 

รวม 61 34 95 

 

หมายเหตุ   

โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาผูGเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ตามเกณฑTสถานศึกษากำหนดและ 

พัฒนาผูGเรียนสามารถส่ือสารอยCางนGอย 2 ภาษา (มฐ.1) 

โครงการ  2 โครงการสCงเสริมผูGเรียนใหGมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคT ปลูกฝ�งคุณธรรม จริยธรรม ความมี 

ระเบียบ วินัยและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มฐ.1) 

โครงการ  3โครงการสCงเสริมและพัฒนาครูเป�นครูยุคใหมC เป�นผูGเรียนรูG และมีจิตวิญญาณความเป�นครู 

มีความแมCนยำทางวิชาการ มีทักษะการจัดการเรียนรูGท่ีหลากหลาย มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรูG

ท่ีเหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัล และโลกอนาคต (มฐ.3) 

โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาผูGบริหารโรงเรียนมีความเป�นเลิศ มีภาวะผูGนำทางวิชาการ แบบมีสCวน

รCวม โดยใชGหลักการบริหารตามระบบบริหารงานคุณภาพ (มฐ.2) 

 

 

 

  
 

 

 

 

ลงช่ือ                               ผูJรายงาน 

                                                                        (นางสาวกนกภรณU ทรวดทรง) 

                                                                      ตำแหนEง ครู     
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โครงการ 1 

โครงการพัฒนาผูJเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ตามเกณฑUสถานศึกษากำหนดและพัฒนาผูJเรียนสามารถ

ส่ือสารอยEางนJอย 2 ภาษา (มฐ.1) 
 

สอดคลJองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูJเรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูGเรียน  

   1) มีความสามารถในการอCาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหT คิดอยCางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

  คิดเห็นและแกGป�ญหา 

   3) มีความสามารถในการสรGางนวัตกรรม 

   4) มีความสามารถในการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

   5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   6) มีความรูG ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตCองานอาชีพ 

 

 

โครงการ 1 พัฒนาผูJเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ตามเกณฑUสถานศึกษากำหนดและพัฒนาผูJเรียน

สามารถส่ือสารอยEางนJอย 2 ภาษา มีจำนวนท้ังส้ิน 33 กิจกรรม ดังน้ี 

1. งานสวนพฤกษศาสตรTโรงเรียน 

2. สCงเสริมความสามารถดGานดนตรี 

3. การพัฒนาศักยภาพฯ สะเต็มศึกษา 

4. หอสมุดมีชีวิต 

5. มาตรฐานสากล 

6. ทัศนศึกษาแหลCงเรียนรูGนอกสถานท่ี 

7. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิO-net ม.3,ม.6 

8. สCงเสริมวิชาการ 

9. พัฒนาและสCงเสริมผูGเรียนทางดGานนาฏศิลปj 

10. พัฒนาและสCงเสริมผูGเรียนดGานดนตรีไทย 

11. สCงเสริมสุนทรียภาพทางดGานทัศนศิลปj 

12. พัฒนางานอาชีพ 

13. พัฒนาทักษะการอCานวิชาภาษาไทย 

14. อัจฉริยะภาพทางภาษาไทย 

15. แฟนพันธุTแทGประวัติศาสตรT 
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16. นักสืบนGอยยGอนรอยประวัติศาสตรT 

17. คCายทักษะภาษาอังกฤษม.ปลาย 

18. สCงเสริมทดสอบความสามารถดGานภาษาญ่ีปุ>น(สอบ JLPT) 

19. สCงเสริมการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส 

20. จรวดขวดน้ำ 

21. ส่ิงประดิษฐT 

22. วันวิทยาศาสตรTประจำป6 2564 

23. แหลCงเรียนรูGทGองถ่ินจังหวัดพิจิตร 

24. พัฒนาทักษะวิทยาศาสตรTอากาศยาน 

25. สCงเสริมความสามารถดGานโครงงานวิทยาศาสตรT 

26. เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ 

27. เสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ SMAT ม.ตGน 

28. เสริมความรูGและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตรTSMAT ม.ตGน 

29. คCาย STEM เพ่ือพัฒนาศักยภาพฯ 

30. พัฒนาศักยภาพฯ SMAT ม.ปลาย 

31. เสริมวิชาการ Special Program 

32. สอบวัดความรูGCEFR ม.1,3,4,6 

33. ปรับพ้ืนฐานวิชาการนักเรียน Special Program 
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1. งานสวนพฤกษศาสตรUโรงเรียน 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

2. สEงเสริมความสามารถดJานดนตรี 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

3. การพัฒนาศักยภาพฯ สะเต็มศึกษา 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

4. หอสมุดมีชีวิต 
 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

เปdาหมายเชิงปริมาณ 

  1) นักเรียนเขGาใชGหGองสมุดเพ่ิมมากข้ึนรGอยละ 80 

  2) ส่ือตCางๆ ในหGองสมุดมีสภาพดี ใชGงานไดGและ

เพียงพอตCอการบริการ 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ 

 1) นักเรียนมีความพึงพอใจของผูGเขGาใชGหGองสมุด 

 2) รGอยละของกิจกรรมท่ีดำเนินการสำเร็จตามเวลา 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG 

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

-  

 

 

5. มาตรฐานสากล 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

6. ทัศนศึกษาแหลEงเรียนรูJนอกสถานท่ี  

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

เปdาหมายเชิงปริมาณ 

  1) นักเรียนรGอยละ 85 เขGารCวมกิจกรรมทัศนศึกษา

นอกสถานท่ี 

  2) นักเรียนรGอยละ 85 ไดGรับความรูGจากการเขGารCวม

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

  3) นักเรียนรGอยละ 85 วางตัวเหมาะสมเม่ืออยูCนอก

สถานท่ี 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ 

 นักเรียนไดGรับการเรียนรูGจากประสบการณTตรงจาก

แหลCงเรียนรูGท่ีเหมาะสม สามารถเรียนรูGไดGดGวยตนเอง 

คิดเป�น ทำเป�น แกGป�ญหาเป�น และวางตัวเหมาะสม

เม่ืออยูCนอกสถานท่ี 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG 

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

-  
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7. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิO-net ม.3,ม.6 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

8. สEงเสริมวิชาการ 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

9. พัฒนาและสEงเสริมผูJเรียนทางดJานนาฎศิลปp 
 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

 1) นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม รGอยละ 90  

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชานาฏศิลปjสรGางสรรคTงาน

ทางนาฏศิลปjท่ีสวยงามมีสุนทรียภาพ เห็นคุณคCาท่ี

เป�นรากฐานของศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงมีผลตCอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตทางดGานวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม 

สามารถนำไปใชGในการพัฒนาผูGเรียนโดยตรงทางดGาน

รCางกาย จิตใจ อารมณT สังคมและสติป�ญญา 

 2) นักเรียนรGอยละ 90 ผูGเรียนทักษะดGานจินตนาการ

และสรGางสรรคTงานทางดGานนาฏศิลปjท่ีสวยงามมี

สุนทรียภาพ 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

- เน่ืองจากอัตลักษณTของงานนาฏศิลปjเป�นงานท่ี

สวยงาม ประณีต งดงามและอาศัยการประดิษฐT

จากฝ6มือท่ีมีความเช่ียวชาญและความชำนาญเป�น

พิเศษ จึงคCอนขGางเป�นงานท่ีมีราคาสูง ดังน้ันใน

การดำเนินการ เร่ือง งบประมาณในการจัดซ้ือ 

ขJอเสนอแนะ 

-  

 
 

10. พัฒนาและสEงเสริมผูJเรียนทางดJานดนตรีไทย 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

 1) นักเรียนไดGรับการถCายทอด โดยลักษณะการเรียน

การสอนดนตรีท่ีมีความเป�นมาตรฐานและมีคุณภาพ 

โดยยึดหลักของการเรียนดนตรีในรูปแบบด้ังเดิม และ

ยังมีความสัมพันธTอันดีตCอชุมชนในการพัฒนาการ

เรียนรูGอีกดGวย จนทำใหGนักเรียนสามารถชนะเลิศใน

การประกวดดนตรีตCางๆ ท่ีจัดข้ึน 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

- เพ่ิมเวลาในการจัดซ้ือ จัดงบประมาณใหGเพียงพอ 

ขJอเสนอแนะ 

- ดำเนินงานตามแนวทางแกGไขดังกลCาว 

 

 

11. สEงเสริมสุนทรียภาพทางดJานทัศนศิลปp 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

12. พัฒนางานอาชีพ 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

13. พัฒนาทักษะการอEานวิชาภาษาไทย 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 
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14. อัจฉริยะภาพทางภาษาไทย 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

15. แฟนพันธุUแทJประวัติศาสตรU 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

16. นักสืบนJอยยJอนรอยประวัติศาสตรU 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

1) รGอยละของผูGเรียนเกิดการเรียนรูGและสรGางองคT

ความรูGดGวยตนเอง 

2) รGอยละของผูGเรียนมีทักษะในการถCายทอด

กระบวนการการเรียนรูGแบบบูรณาการแกCนักเรียน 

3) รGอยละของผูGเรียนเห็นคุณคCาความสำคัญของแหลCง

เรียนรูGทางประวัติศาสตรTทGองถ่ิน ตลอดจนม 

จิตสำนึกรักทGองถ่ิน 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

  การเปล่ียนแปลงรูปแบบการดำเนินงานของ

โครงการฯ ใหGสอดคลGองกับสถานการณTการ โค

วิด-19 ท่ีสCงผลกระทบใหGการดำเนินงานตามแผน

โครงการลCาชGาออกไปและงดการออกนอกพ้ืนท่ี 

จึงปรับใหGเป�นรูปแบบการศึกษาแหลCเรียนรูG

ประวัติศาสตรTพิจิตร กิจกรรม นักสืบนGอยยGอน

รอยประวัติศาสตรTพิจิตร ออนไลนT รุCน 3 และเป�น

การสCงเสริมการเรียนรูGในศตวรรษท่ี 21 

ขJอเสนอแนะ 

- 
 

17. คEายทักษะภาษาอังกฤษม.ปลาย 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

18. สEงเสริมทดสอบความสามารถดJานภาษาญ่ีปุuน(สอบ JLPT) 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

19. สEงเสริมการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

20. จรวดขวดน้ำ 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

21. ส่ิงประดิษฐU 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 
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22. วันวิทยาศาสตรUประจำป8 2564 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

1) จำนวนนักเรียนท่ีสมัครเขGารCวมแขCงขันและผลการ

แขCงขัน 

2) นักเรียนไดGเขGารCวมการแขCงขันงานกิจกรรม

วิทยาศาสตรTสามารถวัดระดับความรูGของตนเองและ

ทำใหGนักเรียนกระตือรือรGนและแสวงหาความรูGมาก

ข้ึน 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

- 

ขJอเสนอแนะ 

- 

 

23. แหลEงเรียนรูJทJองถ่ินจังหวัดพิจิตร 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

24. พัฒนาทักษะวิทยาศาสตรUอากาศยาน 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

เปdาหมายเชิงปริมาณ 

  1) ผูGเรียนรGอยละ 80 ของนักเรียนท่ีสนใจในอากาศ

ยาน นักเรียนท่ีเรียนในวิชาลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูG

และนักเรียนท่ีเรียนชุมนุมนักบินนGอยสามารถ

วิเคราะหTและคิดอยCางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกGป�ญหาในการ

ออกแบบ สรGาง และทดสอบอากาศยานแบบตCางๆ 

โดยใชGความรูGทางวิทยาศาสตรTอากาศยาน 

  2) ผูGเรียนรGอยละ 80 ของนักเรียนท่ีสนใจในอากาศ

ยาน นักเรียนท่ีเรียนในวิชาลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูG 

และนักเรียนท่ีเรียนชุมนุมนักบินนGอยสามารถสรGาง

ช้ินงานหรือช้ินงานอากาศยานแบบตCางๆ จากการ

ทำงานเป�นกลุCม หรือเด่ียว สามารถอธิบายหลักการ 

แนวคิดข้ันตอนการทำงาน และป�ญหาอุปสรรคของ

การทำงาน 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ 

  ผูGเรียนท่ีสนใจในอากาศยาน นักเรียนท่ีเรียนในวิชา

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูG และนักเรียนท่ีเรียนชุมนุม

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

- ครูควรเขGารับการอบรมดGานวิทยาศาสตรTอากาศ

ยาน 

ขJอเสนอแนะ 

- ควรมีการเชิญวิทยากรท่ีมีความรูGความสามารถ

ดGานวิทยาศาสตรTอากาศยานมาใหGความรูGแกCครู

และนักเรียน และโครงการป6ตCอไปควรเพ่ิม

งบประมาณเน่ืองจากอุปกรณTตGองใชGอุปกรณTใน

การฝ�กซGอม 
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นักบินนGอยสามารถวิเคราะหTและคิดอยCางมี

วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

แกGป�ญหาในการออกแบบ สรGาง และทดสอบอากาศ

ยานแบบตCางๆ โดยใชGความรูGทางวิทยาศาสตรTอากาศ

ยาน และสามารถสรGางผลงานหรือช้ินงานอากาศยาน

แบบตCางๆ จากการทำงานเป�นกลุCม หรือเด่ียว 

สามารถอธิบายหลักการ แนวคิดข้ันตอนการทำงาน 

และป�ญหาอุปสรรคของการทำงานในระดับดี 

 

25. สEงเสริมความสามารถดJานโครงงานวิทยาศาสตรU 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

1) ผูGเรียนรGอยละ 80 ใหGมีความสามารถในการ

วิเคราะหTและคิดอยCางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกGป�ญหาไดG 

2) ผูGเรียนรGอยละ 80 มีผลงานหรือช้ินงานจากการ

ทำงานกลุCมหรือเด่ียวไดG และสามารถอธิบายหลักการ

แนวคิดข้ันตอนการทำงาน และป�ญหาอุปสรรคของ

การทำงานไดG 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

- 

 

26. เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

27. เสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ SMAT ม.ตJน 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

1) นักเรียนหGองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรT SMAT  

ม.1-3 จำนวน 240 คน  

2) นักเรียนเพ่ิมพูนความรูG ทักษะกระบวนการเรียนรูG

ตCางๆ และเสริมประสบการณTจากแหลCงเรียนรูGจริง

นอกหGองเรียน มีทักษะชีวิตมากข้ึน 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

- การวางแผนกำหนดการลCวงหนGา มีการ

เปล่ียนแปลงวันและเวลาในการดำเนินกิจกรรม 

ขJอเสนอแนะ 

- กำหนดจากแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
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28. เสริมความรูJและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตรU SMAT ม.ตJน 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

1) นักเรียนหGองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรT SMAT  

ม.1-3 จำนวน 240 คน  

2) นักเรียนเพ่ิมพูนความรูG ทักษะกระบวนการเรียนรูG

ตCางๆ และเสริมประสบการณTจากแหลCงเรียนรูGจริง

นอกหGองเรียน มีทักษะชีวิตมากข้ึน 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

- การวางแผนกำหนดการลCวงหนGา มีการ

เปล่ียนแปลงวันและเวลาในการดำเนินกิจกรรม 

ขJอเสนอแนะ 

- กำหนดจากแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

หมายเหตุ : กิจกรรมยCอยในโครงการท่ีไมCไดGดำเนินการ ดังน้ี  

1) คCายเยาวชนอนุรักษTส่ิงแวดลGอม SMATม.2  

2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ SMAT ม.1 

29. คEาย STEM เพ่ือพัฒนาศักยภาพฯ 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

30. พัฒนาศักยภาพฯ SMAT ม.ปลาย 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตรUของ

หJองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรU คณิตศาสตรUและ

เทคโนโลยี (SMAT) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

  1) นักเรียนหGองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรT 

คณิตศาสตรTและเทคโนโลยี (SMAT) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาป6ท่ี 4/10 , 5/10  รGอยละ 90 ไดGรับการ

สCงเสริมและเกิดประสบการณTการเรียนรูGท่ี

หลากหลาย 

  2) นักเรียนหGองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรT 

คณิตศาสตรTและเทคโนโลยี (SMAT) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาป6ท่ี 4/10 , 5/10  รGอยละ 90 ไดGรับการ

พัฒนาศักยภาพทางทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตรT 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

-  
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  3) นักเรียนหGองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรT 

คณิตศาสตรTและเทคโนโลยี (SMAT) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาป6ท่ี 4/10 , 5/10  รGอยละ 86.60 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรTสูงข้ึนและมีเจต

คติท่ีดีตCอคณิตศาสตรTสูงข้ึนและมีเจตคติท่ีดีตCอ

คณิตศาสตรT 

  4) นักเรียนหGองเรียนพิเศษท่ีเขGารCวมกิจกรรมมีความ

พึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยูCในระดับมาก 

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูEมหาวิทยาลัย 

  1) นักเรียนรGอยละ 100 มีทักษะในการอCาน ฟ�ง ดู 

พูด เขียนและต้ังคำถามเพ่ือคGนควGาหาความรูGเพ่ิมเติม

ในวิชาภาษาอังกฤษ 

 2) นักเรียนรGอยละ 90 มีความพึงพอใจในการทำ

กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูCมหาวิทยาลัย 

อยูCในระดับมาก 

กิจกรรมเสริมประสบการณUปฏิบัติการเคมี 

 1) นักเรียนหGองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรT (ม.4/10) 

เขGารCวมกิจกรรมโดยสามารถทำกิจกรรมกลุCมทักษะ

การวางแผนการทำงานในการปฏิบัติการเคมีและ

ดำเนินการจนสำเร็จ จำนวน 30 คน  

 2) นักเรียนหGองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรT (ม.4/10) มี

ทักษะปฏิบัติการเคมี มีการทำงานอยCางมีความสุข 

มุCงม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

 3) หGองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรT (ม.4/10) มีทักษะ

การทำงานรCวมกับผูGอ่ืนไดG 

 4) นักเรียนรGอยละ 90 มีความพึงพอใจในการทำ

กิจกรรม เสริมประสบการณTเพ่ิมเติมในมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

- 

 

 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

- 

หมายเหตุ : กิจกรรมยCอยในโครงการท่ีไมCไดGดำเนินการ ดังน้ี 

1) คCายคณิตศาสตรT  

2) คCายวิทยาศาสตรTทางทะเล  

3) พัฒนาศักยภาพรCวมกับเครือขCาย  

4) เสริมความรูGเชิงลึกมหาวิทยาลัย  

5) ฟ�สิกสTสัปประยุทธT  
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6) พัฒนาศักยภาพ Thailand 4.0  

7) เสริมประสบการณTปฏิบัติการฟ�สิกสT 

8) เสริมประสบการณTปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

9) โครงงานวิทยาศาสตรTนักเรียน ม.ปลาย 

31. เสริมวิชาการ Special Program 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

กิจกรรรมพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตรU ม.ตJน 

1) นักเรียนช้ัน ม.1/8 โครงการหGองเรียนพิเศษ

ภาษาอังกฤษ (Special program) เขGารCวมกิจกรรม

จำนวน 36 คน มีทักษะเพ่ิมเติมในเน้ือหา 

2) นักเรียนไดGเตรียมความพรGอมดGานความรูGพ้ืนฐาน

สำหรับป6การศึกษาตCอไป 

3) นักเรียนช้ัน ม.2/8 และ ม.3/8 โครงการหGองเรียน

พิเศษภาษาอังกฤษ (Special program) เขGารCวม

กิจกรรมจำนวน 78 คน มีทักษะเพ่ิมเติมในเน้ือหา 

กิจกรรรมพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตรU ม.ตJน 

1) นักเรียนหGองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตGน ไดGรับความรูGและเสริมทักษะ

ทางดGานคณิตศาสตรT 

2) นักเรียนสามารถนำทักษะคณิตศาสตรTไปใชGใน

ชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมเสริมความรูJ English For All 

1) นักเรียนช้ัน ม.3/8 โครงการหGองเรียนพิเศษ

ภาษาอังกฤษ (Special program) เขGารCวมกิจกรรม

จำนวน 39 คน ไดGเสริมความรูGดGานภาษาอังกฤษ 

2) นักเรียนท่ีเขGารCวมกิจกรรมมีความรูGทักษะการทำ

ขGอสอบ O-NET และยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียน 

GPA ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมเสริมวิชาการพัฒนาศักยภาพวิชาฟ�สิกสU 

1) นักเรียนหGองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ไดGรับความรูG

และเสริมทักษะทางดGานวิชาฟ�สิกสT 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

-  

 

 

 

 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

- 

 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

- 

 

 

 

 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 
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2) นักเรียนไดGเตรียมความพรGอมดGานความรูGพ้ืนฐาน

สำหรับป6การศึกษาตCอไป 

กิจกรรมเสริมวิชาการพัฒนาศักยภาพวิชาเคมี 

1) นักเรียนช้ัน ม.5/9 และ ม.4/9 โครงการหGองเรียน

พิเศษภาษาอังกฤษ (Special Program) เขGารCวม

กิจกรรมจำนวน 75 คน มีทักษะเพ่ิมเติมในเน้ือหาเชิง

ลึกมหาวิทยาลัย 

2) นักเรียนไดGเตรียมความพรGอมดGานความรูGพ้ืนฐาน

สำหรับป6การศึกษาตCอไป 

กิจกรรมเสริมวิชาการพัฒนาศักยภาพวิชาชีววิทยา 

1) นักเรียนช้ัน ม.5/9 และ ม.4/9 โครงการหGองเรียน

พิเศษภาษาอังกฤษ (Special Program) เขGารCวม

กิจกรรมจำนวน 75 คน มีทักษะเพ่ิมเติมในเน้ือหาเชิง

ลึกมหาวิทยาลัย 

2) นักเรียนไดGเตรียมความพรGอมดGานความรูGพ้ืนฐาน

สำหรับป6การศึกษาตCอไป 

กิจกรรรมพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตรU ม.ปลาย 

1) นักเรียนช้ัน ม.5/9 และ ม.4/9 โครงการหGองเรียน

พิเศษภาษาอังกฤษ (Special Program) เขGารCวม

กิจกรรมจำนวน 75 คน รGอยละ 90 ของนักเรียน

สามารถแสวงหาความรูGดGวยตนเองจากแหลCงเรียนรูG

นอกหGองเรียน สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอCาน ฟ�ง และ

ดู และส่ือสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของ

ตนเองในเน้ือหาเชิงลึกมหาวิทยาลัย และรGอยละ 92 

ของนักเรียนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยูCในระดับ

มาก 

-  

ขJอเสนอแนะ 

- 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

- 

 

 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

- 

 

 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

- การแพรCระบาดของเช้ือโควิด-19 ทำใหGไมC

สามารถจัดกิจกรรมน้ีใหGกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาท่ี 6/9 ไดG 

ขJอเสนอแนะ 

- ควรสนับสนุนใหGมีการจัดกิจกรรมเสริมวิชาการ

ของนักเรียนหGองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษข้ึนอีกใน

โอกาสตCอไป 

 

หมายเหตุ : กิจกรรมยCอยในโครงการท่ีไมCไดGดำเนินการ ดังน้ี 

  1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 
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32. สอบวัดความรูJ CEFR ม.1,3,4,6 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

นักเรียนหGองเรียนโครงการหGองเรียนพิเศษ

ภาษาอังกฤษ (Special Program) ม.1/8 , 3/8 , 

4/9 , 6/9 ไดGสอบวัดความรูGภาษาอังกฤษตามกรอบ 

CEFR และสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ

ศึกษาคGนควGาดGวยตนเองจากส่ือตCางๆ รอบตัว 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

-  

 

33. ปรับพ้ืนฐานวิชาการนักเรียน Special Program 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

1) นักเรียนรGอยละ 90 มีทักษะในการอCาน ฟ�ง ดู พูด 

เขียนและต้ังคำถามเพ่ือคGนควGาหาความรูGเพ่ิมเติมใน

วิชาภาษาอังกฤษ 

2) นักเรียนรGอยละ 90 มีความสามารถสรุปความคิด

จากเร่ืองท่ีอCาน ฟ�ง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง 

 2) นักเรียนรGอยละ 90 มีความพึงพอใจในการทำ

กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน อยูCในระดับมาก 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

-  
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โครงการ  2 

โครงการสEงเสริมผูJเรียนใหJมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคU ปลูกฝ�งคุณธรรม จริยธรรม ความมี 

ระเบียบ วินัยและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มฐ.1) 

 

สอดคลJองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 

 มาตรฐานท่ี 1คุณภาพของผูJเรียน 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคTของผูGเรียน 

   1) นักเรียนมีคุณลักษณะและคCานิยมท่ีดีตามเกณฑTท่ีสถานศึกษาก าหนด 

   2) นักเรียนมีสCวนรCวมในกิจกรรมประเพณีของทGองถ่ินและมีความภูมิใจในความเป�นไทย 

   3) นักเรียนอยูCรCวมกันอยCางมีความสุขบนความแตกตCางทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 

   4) นักเรียนมีสุขภาพรCางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณTและแสดงออกอยCางเหมาะสมตามชCวงวัย 

 

 

โครงการ  2 โครงการสEงเสริมผูJเรียนใหJมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคU ปลูกฝ�งคุณธรรม จริยธรรม ความมี 

ระเบียบ วินัยและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มฐ.1) 

มีจำนวนท้ังส้ิน  19  กิจกรรม ดังน้ี 

1. สCงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

2. สCงเสริมประชาธิปไตย 

3. สCงเสริมพัฒนาปลูกฝ�งใหGนักเรียนรักในสถาบันฯ 

4. สCงเสริมการออมกับธนาคารโรงเรียน 

5. งานอนามัย 

6. พัฒนางานแนะแนว 

7. การเขGาคCายพักแรมลูกเสือฯ 

8. การแขCงขันกีฬาสีภายใน 

9. คูCมือนักเรียน 

10. วันสำคัญทางภาษาไทย 

11. ครอบครัวพอเพียงฯ 

12. เสริมป�ญญาดGานสังคม 

13. วันสำคัญของภาษาตCางประเทศ 

14. สCงเสริมทักษะฯ ยุวกาชาด 

15. พัฒนาทักษะฯ นักศึกษาวิชาทหาร 

16. สCงเสริมฯ จิตสาธารณประโยชนT 

17. สCงเสริมคุณธรรมฯ ป�องกันการทุจริต 
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18. คCายพัฒนาทักษะฯ ม.1-6 

19. ศึกษาดูวัฒนธรรมญ่ีปุ>น/เกาหลี 
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1. สEงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

2. สEงเสริมประชาธิปไตย 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

 นักเรียนยอมรับท่ีจะอยูCรCวมกันบนความแตกตCางและ

ความหลากหลาย เคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน

ไดGเรียนรูGและฝ�กฝนตนเองเก่ียวกับการใชGสิทธิ

เสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยTเป�นประมุข มีสCวนรCวมในการพัฒนา

สังคมโรงเรียนและภูมิใจในสถาบัน 

 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

-  

 

3. สEงเสริมพัฒนาปลูกฝ�งใหJนักเรียนรักในสถาบันฯ 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

1) นักเรียนทุกคนเขGารCวมกิจกรรมดGวยความรักและ

ภาคภูมิใจในความเป�นไทยมีจิตสำนึก รักสถาบันและ

ปฏิบัติตนเป�นคนดีของสังคม 

2) นักเรียนไดGรับการปลูกฝ�งใหGนักษาสาธารณสมบัติ

และใชGทรัพยากรของโรงเรียนอยCางประหยัด คุGมคCา 

3) นักเรียนไดGรับการปลูกฝ�งใหGปฏิบัติตนในเร่ืองของ

ความเสียสละ แบCงป�นเป�นท่ียอมรับ ช่ืนชอบ ช่ืนชม

ของบุคลลอ่ืนๆ 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

- การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ท้ัง 3 

วัน นักเรียนไมCสามารถเขGารCวมกิจกรรมไดG เน่ือง

ดGวยสถานการณTการแพรCระบาดของไวรัส โควิด-

19 

ขJอเสนอแนะ 

- อาจใหGนักเรียนลงนามถวายพระพรในสมุดลง

นามออนไลนTทางเพจของโรงเรียนไดG 

 

4. สEงเสริมการออมกับธนาคารโรงเรียน 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

1) นักเรียนรGอยละ 100 เขGารCวมกิจกรรมรักการออม

กับธนาคารโรงเรียน โดยการเป�ดบัญชีเงินฝากกับ

ธนาคารโรงเรียน 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

- ขาดบุคลากรในการนำยอดเงินฝาก – ถอนของ

แตCละวันนำสCงธนาคารออมสิน สาขาพิจิตร 
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2) นักเรียนรGอยละ 80 มีเงินออมในบัญชีธนาคาร

โรงเรียน 

3) นักเรียนท่ีปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน รGอยละ 

90.20 มีทักษะการบริหาร การบริการและการทำงาน

อยCางเป�นข้ันตอน ไดGรับประสบการณTจาก

กระบวนการทำงานของธนาคารโรงเรียน 

4) นักเรียนมีการเก็บออมและมีวินัยในการใชGเงินรูGจัก

การใชGจCายอยCางประหยัด 

5) นักเรียนดำเนินชีวิตตามหบักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีเหตุมีผล รอบคอบและมีการวางแผน

จัดการดGานการเงินและสามารถนำไปประยุกตTใชGใน

ชีวิตประจำวันไดGอยCางเหมาะสมกับวัย 

ขJอเสนอแนะ 

- กระตุGนใหGนักเรียนตระหนักเก็บออมและมีวินัย 

 

5. งานอนามัย 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

1) กิจกรรมจัดซ้ือยาเวชภัณฑTและอุปกรณTในการปฐม

พยาบาล 

2) กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณT/และซCอมบำรุงวัสดุ

สำนักงาน 

 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

-  

 

6. พัฒนางานแนะแนว 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

นักเรียนมีความรูG ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตCองาน

อาชีพคิดเป�นรGอยละ 94.92 มีคุณลักษณะและ

คCานิยมท่ีดีตามเกณฑTท่ีสถานศึกษากำหนด คิดเป�น

รGอยละ 96.07 และมีความมุCงม่ันพัฒนางาน และ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง นักเรียนท่ียอมรับท่ีจะอยูC

รCวมกันอยCางมีความสุขบนความแตกตCางทาง

วัฒนธรรมและความหลากหลายคิดเป�นรGอยละ 

94.41 ผลจากการประเมินความพึงพอใจระดับมาก

ข้ึนไป คิดเป�นรGอยละ 89.88 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

-  
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7. การเขJาคEายพักแรมลูกเสือฯ 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

เปdาหมายเชิงประมาณ 

  1)ผูGเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตGน เขGาคCายพัก

แรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด 

ผูGบำเพ็ญประโยชนT 

เปdาหมายเซิงคุณภาพ 

  1) รGอยละ95 ของนักเรียนมีคุณลักษณะคCานิยมท่ีดี 

ตามเกณฑTท่ีสถานศึกษากำหนด 

  2) รGอยละ95 ของนักเรียนอยูCรCวมกันอยCางมี

ความสุขบนความแตกตCางทางวัฒนธรรมและความ

หลากหลายและนำความรูGท่ีไดGรับนำไปปรับใชGใน

ชีวิตประจำวันไดG 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG อยูCในระดับ ดี 

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

-  

 

 

8. การแขEงขันกีฬาสีภายใน 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

9. คูEมือนักเรียน 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

1) นักเรียนรGอยละ 95 ไดGรับทราบระเบียบปฏิบัติของ

โรงเรียนท่ีถูกตGอง 

2) ผูGปกครองรGอยละ 80 ไดGรับทราบนโยบาย 

ระเบียบ ขGอปฏิบัติของโรงเรียนท่ีถูกตGอง 

3) นักเรียนและผูGเก่ียวขGองทราบถึงระเบียบการ 

กฎระเบียบขGอมูลปฏิบัติ และขGอมูลตCางๆ ท่ีโรงเรียน

พิจิตรพิทยาคมไดGกำหนดไวG 

 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

-  

 

10. วันสำคัญทางภาษาไทย 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

11. ครอบครัวพอเพียงฯ 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 
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12. เสริมป�ญญาดJานสังคม 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

13. วันสำคัญของภาษาตEางประเทศ 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

วันคริสตUมาส 

  นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมทุกคนเขGารCวม

กิจกรรมอยCางสนุกสนาน 

 
 

วันเทศกาลตรุษจีน 

  1) นักเรียนรGอยละ 83 ไดGเขGารCวมกิจกรรมวันสำคัญ 

ตCาง ๆ ของภาษาตCางประเทศ 

  2) นักเรียนรGอยละ 83 มีโอกาสเรียนรูGวัฒนธรรม

ของเจGาของภาษา 

  3)นักเรียนรGอยละ 83 ไดGเป�ดโลกทัศนT สรGางเสริม

การรูGจักยอมรับในความแตกตCาง หลากหลายของ 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต มุมมอง คCานิยมตCาง ๆ อันจะชCวย 

ใหGนักเรียนมมีทักษะชีวิต 

  4)นักเรียนรGอยละ 83 ไดGมีโอกาสแสดง

ความสามารถของตนเอง เรียนรูGการทำงานเป�นกลุCม 

มีน้ำใจชCวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

  5)นักเรียนรGอยละ 83 มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

เกิดเจตคติท่ีดีตCอการเรียนรูGภาษาตCางประเทศ 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

- 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

- 

 

 

 

หมายเหตุ : กิจกรรมยCอยในโครงการท่ีไมCไดGดำเนินการ ดังน้ี 

  1) วันชาติฝร่ังเศส 

  2) ป6ใหมCเกาหลี 

  3) วันชาติเยอรมัน 

  4) เทศกาลญ่ีปุ>น 

  5) วันสำคัญทานาบาตะ 

14. สEงเสริมทักษะฯ ยุวกาชาด 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 
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15. พัฒนาทักษะฯ นักศึกษาวิชาทหาร 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

เปdาหมายเชิงปริมาณ 

  1) นักเรียนมีคุณลักษณะ คCานิยมท่ีดีและอยูCรCวมกัน

อยCางมีความสุขบนความแตกตCางทางวัฒนธรรม และ

ความหลากหลาย รGอยละ 97 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ 

 1) นักเรียนมีคุณลักษณะ คCานิยมท่ีดีและอยูCรCวมกัน

อยCางมีความสุขบนความแตกตCางทางวัฒนธรรมและ

ความหลากหลาย 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

- 

 

16. สEงเสริมฯ จิตสาธารณประโยชนU 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

เปdาหมายเชิงปริมาณ 

  1) นักเรียนรGอยละ 85 มีคุณลักษณะและคCานิยมท่ีดี 

และอยูCรCวมกันอยCางมีความสุขบนความแตกตCางทาง

วัฒนธรรมและความหลากหลาย 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ 

 1) นักเรียนมีคุณลักษณะและคCานิยมท่ีดีตามเกณฑTท่ี

สถานศึกษากำหนด และสามารถอยูCรCวมกันอยCางมี

ความสุขบนความแตกตCางทางวัฒนธรรมและความ

หลากหลาย 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

- 

 

17. สEงเสริมคุณธรรมฯ ปdองกันการทุจริต 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

เปdาหมายเชิงปริมาณ 

  1) นักเรียนรGอยละ 85 มีคุณลักษณะและคCานิยมท่ีดี 

และอยูCรCวมกันอยCางมีความสุขบนความแตกตCางทาง

วัฒนธรรมและความหลากหลาย 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

- 
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 1) นักเรียนมีคุณลักษณะ คCานิยมท่ีดีและอยูCรCวมกัน

อยCางมีความสุขบนความแตกตCางทางวัฒนธรรมและ

ความหลากหลาย 

 

18. คEายพัฒนาทักษะฯ ม.1-6 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

กิจกรรมคEายดาราศาสตรU 

1) นักเรียนรGอยละ 95 สามารถแสวงหาความรูGดGวย

ตนเองจากแหลCงเรียนรูGนอกหGองเรียน และส่ือตCางๆ

รอบตัว 

2) นักเรียนรGอยละ 95 มีทักษะในการอCาน ฟ�ง ดู พูด 

เขียน และต้ังคำถามเพ่ือคGนควGาหาความรูGเพ่ิมเติม 

3) นักเรียนรGอยละ 90 เรียนรูGรCวมกันนเป�นกลุCม 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูGระหวCางกัน 

กิจกรรมคEายบูรณาการทักษาะภาษาอังกฤษผสาน

จิตอาสา สำหรับนักเรียนหJองเรียนพิเศษ

ภาษาอังกฤษ 

 นักเรียนหGองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษา

ป6ท่ี 3/8 และ 6/9 จำนวน 42 คน เขGารCวมกิจกรรม

คCายบูรณาการทักษาะภาษาอังกฤษผสานจิตอาสา 

สำหรับนักเรียนหGองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษโดยรGอย

ละ 96 ของผูGเรียนมีนิสัยแสวงหาความรูGดGวยตนเอง

จากแหลCงเรียนรูGนอกหGองเรียน และส่ืองตCางๆ 

รอบตัว มีทักษะในการอCาน ฟ�ง ดู พูด เขียน และต้ัง

คำถามเพ่ือคGนควGาหาความรูGเพ่ิมเติม มีทักษะการ

เรียนรูGรCวมกันเป�นกลุCม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือ

การเรียนรูGระหวCางกัน ผCานเกณฑTท่ีสถานศึกษา

กำหนด รGอยละ 92 ของนักเรียน พึงพอใจในการจัด

กิจกรรมอยูCในระดับมาด 

 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

-  

 

 

 

 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

- การดำเนอนกิจกรรมบางชCวงเกิดความลCาชGา จึง

บริหารจัดการโดยรวมกิจกรรมบางสCวนเขGาดGวยกัน 

เพ่ือไมCเกินเวลาท่ีวางไวG 

ขJอเสนอแนะ 

- ควรสนับสนุนใหGมีการจัดกิจกรรมคCายนักเรียน

ข้ึนอีกในโอกาสตCอไป 

หมายเหตุ : กิจกรรมยCอยในโครงการท่ีไมCไดGดำเนินการ ดังน้ี 

  1) คCายพัฒนาทักษะฯ ม.1-6 
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  2) คCายวิทยาศาสตรTเพ่ือการศึกษา ม.1-2 

  3) คCางวิทยาศาสตรTทางทะเล 

19. ศึกษาดูวัฒนธรรมญ่ีปุuน/เกาหลี 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 
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โครงการ  3 

โครงการสEงเสริมและพัฒนาครูเป�นครูยุคใหมE เป�นผูJเรียนรูJ และมีจิตวิญญาณความเป�นครู มีความ 

แมEนย าทางวิชาการ มีทักษะการจัดการเรียนรูJท่ีหลากหลาย มีสมรรถนะทางวิชาชีพใน 

การจัดการเรียนรูJท่ีเหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัล และโลกอนาคต (มฐ.3) 

 

สอดคลJองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนJนผูJเรียนเป�นสำคัญ 

  3.1 จัดการเรียนรูGผCานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตTใชGในชีวิตไดG

  3.2 ใชGส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลCงเรียนรูGท่ีเอ้ือตCอการเรียนรูG 

  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผูGเรียนอยCางเป�นระบบ และนำผลมาพัฒนาผูGเรียน 

  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูGและใหGขGอมูลสะทGอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูG 

         ********************************************************************************** 

โครงการ  3 สEงเสริมและพัฒนาครูเป�นครูยุคใหมE เป�นผูJเรียนรูJ และมีจิตวิญญาณความเป�นครู มีความ 

แมEนย าทางวิชาการ มีทักษะการจัดการเรียนรูJท่ีหลากหลาย มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรูJท่ี

เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัล และโลกอนาคต (มฐ.3) มีจำนวนท้ังส้ิน 15 กิจกรรม ดังน้ี  

1. ระบบดูแลชCวยเหลือนักเรียน 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการครู 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณฯ(คอมฯ) 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฯ (DLIT) (คอมฯ) 

5. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯ 

7. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุCมสาระฯ ศิลปะ 

8. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุCมสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา 

9. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุCมสาระฯคณิตศาสตรT 

10. พัฒนาส่ือและอุปกรณTการเรียนรูGกลุCมสาระฯภาษาไทย 

11. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุCมสาระฯสังคม 

12. พัฒนาการเรียนการสอนกลุCมสาระฯภาษาตCางประเทศ 

13. สCงเสริมและพัฒนาครูฯวิทยาศาสตรT 

14. สCงเสริมและพัฒนาครูยุคใหมCดGานการปฏิบัติ 

15. พัฒนาการเรียนการสอนโดยครูตCางชาติ 
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1. ระบบดูแลชEวยเหลือนักเรียน 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการครู 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณฯ(คอมฯ) 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฯ (DLIT) (คอมฯ) 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

5. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

1) ครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมทำวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนรGอยละ 95 

2) ผูGบริหาร และครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม มี

แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา

สถานศึกษาใหGมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

-  

 

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯ 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

เปdาหมายเชิงปริมาณ 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูGเรียนและ

สอดคลGองกับทGองถ่ินรGอยละ 80 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูGเรียน

สถานศึกษาท่ีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรม

พัฒนาผูGเรียนตามความถนัดและความสามารถและ

ความสนใจ สถานศึกษาสนับสนุนครูจัดกิจกรรม

กระบวนการเรียนรูGท่ีเนGนผูGเรียนเป�นสำคัญ 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

-  
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7. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุEมสาระฯ ศิลปะ 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

8. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุEมสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

ครูรGอยละ 80 มีความสามารถในการเรียนรูGใหG

นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสรGางสรรคTโดย

การปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตTใชGในชีวิตไดG 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

-  

 

9. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุEมสาระฯคณิตศาสตรU 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

เปdาหมายเชิงปริมาณ 

1) ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรTสูงข้ึนรGอย

ละ 3 

2) ครูในกลุCมสาระการเรียนรูGคณิตศาสตรTรGอยละ 80 

สามารถจัดการเรียนรูGใหGนักเรียนเกิดกระบวนการคิด

และสรGางสรรคT โดยการปฏิบัติจริงและสามารถนำไป

ประยุกตTใชGในชีวิตไดG 

3) ผูGเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา

คณิตศาสตรTสูงข้ึน และครูสามารถจัดการเรียนรูGใหG

นักเรียนเกิดกระบวนการคิด และคิดสรGางสรรคT โดย

การปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตTใชGในชีวิตไดG 

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 

-  

 

10. พัฒนาส่ือและอุปกรณUการเรียนรูJกลุEมสาระฯภาษาไทย 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

1) กลุCมสาระการเรียนรูGภาษาไทย มีวัสดุอุปกรณT ใน

การจัดทำส่ือการเรียนการสอนอยCางเพียงพอ 

นักเรียนไดGรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูGไดGอยCางมี

บรรลุวัตถุประสงคTท่ีต้ังไวG  

อุปสรรคและการแกJไข 

-  

ขJอเสนอแนะ 
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ประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน

รายวิชาภาษาไทยสูงข้ึน 

2) มีความพึงพอใจในความพรGอมใชGเหมาะสมกับการ

ใชGงานและเอ้ือตCอการจัดการเรียนรูGอยCางมีคุณภาพ 

-  

 

11. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุEมสาระฯสังคม 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  1) รGอยละของครูท่ีสามารถจัดการเรียนรูGใหGนักเรียน

เกิดกระบวนการคิดและคิดสรGางสรรคTโดยการปฏิบัติ

จริงและสามารถนำไปประยุคตใชGในชีวิตไดG 

  2) รGอยละของครูท่ีสามารถใชGส่ือเทคโนโลยี 

สารสนเทศ และแหลCงเรียนรูGท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือตCอ

การเรียนรูG 

  บรรลุวัตถุประสงคT 

อุปสรรคและการแกJไข 

  -  

ขJอเสนอแนะ 

  -  

 

 

12. พัฒนาการเรียนการสอนกลุEมสาระฯภาษาตEางประเทศ 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  1)กลุCมสาระการเรียนรูGภาษาตCางประเทศมีวัสดุุ 

อุปกรณTใชGเพียงพอในการดGานการเรียน การสอน   

  2)กลุCมสาระการเรียนรูGภาษาตCางประเทศมีวัสดุใชG 

สำหรับทำส่ืออุปกรณTในการจัดกิจกรรม การเรียนการ 

สอน รวมท้ังส่ือเทคโนโลยีเพียงพอตCอนักเรียน 

  บรรลุวัตถุประสงคT 

อุปสรรคและการแกJไข 

  -  

ขJอเสนอแนะ 

  -  

 

13. สEงเสริมและพัฒนาครูฯวิทยาศาสตรU 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

เปdาหมายเชิงปริมาณ 

  ครูกลุCมสาระการเรียนรูGวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี 

รGอยละ 80 สามารถจัดการเรียนรูGใหGผูGเรียนเกิด

กระบวนการคิดและสรGางสรรคTโดยใชGกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรT และสามารถนำไปประยุกตTใชGใน

ชีวิตไดG และครูยังสามารถใชGส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ

  บรรลุวัตถุประสงคT 

อุปสรรคและการแกJไข 

  -  

ขJอเสนอแนะ 

  -  
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และแหลCงเรียนรูGท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือตCอการเรียนรูGใน

วิชาวิทยาศาสตรTไดG 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ 

  ครูสามารถจัดการเรียนรูGใหGผูGเรียนเกิดกระบวนการ

คิดและสรGางสรรคTโดยใชGกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรTและสามารถนำไปประยุกตTใชGในชีวิต 

รวมท้ังใชGส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลCงเรียนรูGท่ี

หลากหลายท่ีเอ้ือตCอการเรียนรูGในวิชาวิทยาศาสตรT 

 

14. สEงเสริมและพัฒนาครูยุคใหมEดJานการปฏิบัติ 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

เปdาหมายเชิงปริมาณ 

  ดำเนินกิจกรรมกับนักเรียนของโรงเรียนพิจิตร 

พิทยาคม ทุกระดับ 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ 

  นักเรียนรGอยละ 87 ไดGใชGวัสดุ อุปกรณT และ 

สารเคมีในการปฏิบัติการทดลอง สำหรับพัฒนาการ 

เรียนรูGของผูGเรียนใหGมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย 

ของกลุCมสาระการเรียนรูGวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี

เป�นไปตามเกณฑT มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ

ตามหลักสูตรเป�นไปตามเกณฑT มีผลการประเมินการ

อCาน คิด วิเคราะหT และเขียนเป�นไปตามเกณฑT มีผล

การทดสอบระดับชาติเป�นไปตามเกณฑT 

  นักเรียนไดGใชGวัสดุ อุปกรณT และสารเคมีในการ

ปฏิบัติการทดลองพัฒนาการเรียนรูGของผูGเรียนใหGมี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของกลุCมสาระการ 

เรียนรูGวิทยาศาสตรTเป�นไปตามเกณฑTมีผลการ 

ประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป�นไปตาม 

เกณฑTมีผลการประเมินการอCาน คิดวิเคราะหT และ 

เขียนเป�นไปตามเกณฑTมีผลการทดสอบระดับชาติิ 

เป�นไปตามเกณฑT 

อุปสรรคและการแกJไข 

  -  

ขJอเสนอแนะ 

  -  

 

15. พัฒนาการเรียนการสอนโดยครูตEางชาติ 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  ระดับความสำเร็จของนักเรียนท่ีเขGารCวม ไดGรับ

ความรูGจากประสบการณTตรงดGานทักษะภาษาอังกฤษ 

  ระดับความสำเร็จของนักเรียนท่ีเขGารCวม ศึกษาไดG

แลกเปล่ียนเรียนรูGเพ่ือเป�ดโลกทัศนT มุมมองใหG

กวGางขวางข้ึน 

  นักเรียนโครงการหGองเรียนพิศษภาษอังกฤษ 

(Special Program) เพ่ิมความรูGและ

ประสบการณTตรงจากครูตCางชาติ และศึกษา

แลกเปล่ียนเรียนรูG เสริมศักยภาพทักษะ

ภาษาอังกฤษ และเป�ดโลกทัศนT มุมมองใหG 

กวGางขวางข้ึน 
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อุปสรรคและการแกJไข 

  - 

ขJอเสนอแนะ 

  - 
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โครงการท่ี 4 

โครงการพัฒนาผูJบริหารโรงเรียนมีความเป�นเลิศ มีภาวะผูJนำทางวิชาการ แบบมีสEวนรEวม โดยใชJหลักการ

บริหารตามระบบบริหารงานคุณภาพ (มฐ.2) 
 

สอดคลJองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

  2.1 โรงเรียนกำหนดเป�าหมายวิสัยทัศนT และพันธกิจท่ีชัดเจน 

  2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  

  2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผูGเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก

กลุCมเป�าหมาย 

  2.4 โรงเรียนสCงเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรใหGมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

  2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดลGอมทางกายภาพและสภาพแวดลGอมทางสังคมท่ีเอ้ือตCอการจัดการ

เรียนรูGอยCางมีคุณภาพ 

   2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูG 

         ********************************************************************************** 

โครงการท่ี 4  โครงการพัฒนาผูJบริหารโรงเรียนมีความเป�นเลิศ มีภาวะผูJนำทางวิชาการ แบบมีสEวนรEวม 

โดยใชJหลักการบริหารตามระบบบริหารงานคุณภาพ (มฐ.4)   มีจำนวนท้ังส้ิน   24    กิจกรรม ดังน้ี 

1. พัฒนางานบริหารงบประมาณ 

2. จัดหาครุภัณฑTการศึกษา 

3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

4. งานประชุมผูGปกครอง 

5. ปรับปรุงพัฒนาหGองนอนเวรยาม 

6. ปรับปรุงอาคารสถานท่ีสำหรับปฏิบัติงานสำนักงานฯ 

7. พัฒนารักษาบำรุงและจัดสภาพแวดลGอมฯ 

8. งานประชาสัมพันธTโรงเรียนและสดุดีครูผูGเกษียณ 

9. โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคโรงอาหาร 

10. สหกรณTรGานคGาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

11. พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน 

12. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

13. พัฒนาทะเบียนและงานวัดผล 

14. พัฒนางานวิชาการ 

15. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรT 

16. ปรับปรุงพัฒนาหGองปฏิบัติการ 
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17. พัฒนางานกลุCมกิจกรรมพัฒนาผูGเรียน 

18. สนับสนุนและบริการนักเรียนหGองเรียนพิเศษฯ SMAT ม.ตGน 

19. ปรับปรุงพัฒนาหGองปฏิบัติการคณิตศาสตรT 

20. ปรับปรุงพัฒนาหGองปฏิบัติการวิทยาศาสตรT 

21. สนับสนุนและบริการนักเรียนหGองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรT 

22. ปรับปรุงพัฒนาหGองปฏิบัติการวิทยาศาสตรT 

23. จัดสภาพแวดลGอมทางกายภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 
 

1. พัฒนางานบริหารงบประมาณ 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

เปdาหมายเชิงปริมาณ 

1) สถานศึกษามีระบบการบริหารงานงบประมาณท่ีมี

ประสิทธิภาพอยูCในระดับดีเลิศ 

2) ครูและบุคลากรในโรงเรียนรGอยละ 80 มีความพึง

พอใจในการใหGบริการของงานงบประมาณ 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ตามระบบ PDCA เกิดการคลCองตัว และมี

ประสิทธิภาพมีแผนปฏิบัติการประจำป6 และ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใชGเป�นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานใหGเกิดประสิทธิภาพ การบริการงาน

งบประมาณ ปฏิบัติงานไดGถูกตGองตามระเบียบของ

ทางราชการ และมรความคลCองตัวโปรCงใส สามารถ

ตรวจสอบไดG 

- ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรTสูงข้ึน

รGอยละ 3  

- รGอยละของครูท่ีสามารถจัดการเรียนรูGใหGนักเรียน

เกิดกระบวนการคิดและสรGางสรรคTโดยการปฏิบัติ

จริงและสามารถนำไปประยุกตTใชGในชีวิตจริง 

อุปสรรคและการแกJไข 

  - 

ขJอเสนอแนะ 

  - 

 

2. จัดหาครุภัณฑUการศึกษา   

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  ครุภัณฑTมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด   บรรลุวัตถุประสงคTระดับดีมาก 

อุปสรรคและการแกJไข 

  -  

ขJอเสนอแนะ 

  -  

 
 

3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  บุคคลลากรไดGรับการบริการท่ีดีและมีความพอใจใน

การรับบริการ 

  บรรลุวัตถุประสงคT 

อุปสรรคและการแกJไข 

  -  

ขJอเสนอแนะ 

  -  
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4. งานประชุมผูJปกครอง 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

5. ปรับปรุงพัฒนาหJองนอนเวรยาม 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  ครู นักการภารโรง และยาม ปฏิบัติหนGาท่ีดูแลรักษา

ความปลอดภัย และรักษาทรัพยTสินของราชการไดG

อยCางมีประสิทธิภาพ และไดGรับความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยTสิน 

อุปสรรคและการแกJไข 

  -  

ขJอเสนอแนะ 

  -  

 

6. ปรับปรุงอาคารสถานท่ีสำหรับปฏิบัติงานสำนักงานฯ 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  สรGางซุGม 2 ซุGม หลังเสาธง อุปสรรคและการแกJไข 

  -  

ขJอเสนอแนะ 

  -  

 

7. พัฒนารักษาบำรุงและจัดสภาพแวดลJอมฯ 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

1) ซCอมบำรุงยานพาหนะ พรGอมใชGงาน 

2) ป�ายช่ืออาคารเรียน โรงเรียน พรGอมใชGงานสะดวก

ในการติดตCอส่ือสาร 

3) ซCอมและปรับปรุงประตูหนGาตCาง อาคารเรียน

อาคารประกอบพรGอมใชGอำนวยความสะดวกในการ

เรียนการสอน 

4) ระบบไฟฟ�าและประปาใชGงานอยCางมีประสิทธิภาพ 

5) งานโสตและอุปกรณTส่ือการเรียนการสอนพรGอมใชG 

อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน 

6) เคร่ืองปรับอากาศใหGพรGอมใชGงาน 

7) ซ้ือ/ซCอมเคร่ืองตัดหญGาพรGอมใชG 

8) อุปกรณTทำความสะอาดพรGอมใชG 

อุปสรรคและการแกJไข 

  งบประมาณไมCเพียงพอ 

  การแกGไข คือ ควรเขียนแผนฯ รองรับไวG 

เป�นเงินสำรองจCาย 

ขJอเสนอแนะ 

  เขียนแผนโครงการพิเศษ รองรับ 
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8. งานประชาสัมพันธUโรงเรียนและสดุดีครูผูJเกษียณ 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  1)นักเรียนป�จจุบันและศิษยTกาไดGรับการส่ือสารท่ีมี 

ประสิทธิภาพ รGอยละ 90 

  2)กิจกรรมสดุดีครูผูGเกษียณไดGรับการประชาสัมพันธT 

ท่ีดีท้ังในและนอกโรงเรียน 

  รGอยละ 92 ของนักเรียนป�จจุบันและศิษยTเกCา 

ไดGรับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และการจัด 

กิจกรรมสดุดีครูผูGเกษียณไดGรับการประชาสัมพันธT 

ท่ีดีท้ังในและนอกโรงเรียน 

อุปสรรคและการแกJไข 

  ขGอจำกัดในเร่ืองของวัน เวลา สถานท่ีในการจัด

กิจกรรมสดุดีครูผูGเกษียณ ซ่ึงไดGบริหารจัดการจน

ลงตัว 

ขJอเสนอแนะ 

  ควรสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม 

งานประชาสัมพันธTและสดุดีครูผูGเกษียณอยCาง 

ตCอเน่ือง และบริหารจัดการเวลาในการจัด 

กิจกรรมใหGเหมาะสม ไมCเป�นการส้ินเปลืองเวลา 

จนเกินไป 

 

9. โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคโรงอาหาร 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  1) ปูกระเบ้ืองบริเวณท่ีน่ังรับประทานอาหารในโรง

อาหาร 

  2) เปล่ียนมิเตอรTน้ำ 

  บรรลุวัตถุประสงคT 

อุปสรรคและการแกJไข 

- งบประมาณบางกิจกรรมไมCเพียงพอ 

ขJอเสนอแนะ 

- เขียนแผนโครงการพิเศษ รองรับ 
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10. สหกรณUรJานคJาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  นักเรียนไดGรับบริการจากสหกรณTรGานคGาระดับดีมาก   บรรลุวัตถุประสงคTระดับดีมาก 

อุปสรรคและการแกJไข 

  -  

ขJอเสนอแนะ 

  -  

 

11. พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน 

บันทึกขGอความ ช้ีแจงไมCสามารถดำเนินกิจกรรมไดG 

12. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  1) รGอยละ 80 ของผูGบริหารและครูสมารถนำขGอมูล

สารสนเทศไปใชGเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรูG 

  2 )ผูGบริหารและครูสามารถนำขGอมูลสารสนเทศไป

ใชGเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรูG 

จุดเดEน 

  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชGในสถานศึกษา

ดGานตCาง ๆ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชGใน 

สถานศึกษาคGนตCาง ๆ ท้ังงานวิชการ งานกิจการ

นักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน พัสดุ 

และครุภัณฑT งานอาคารสถานท่ี และงานชุมชน

แตCละงานจะเก่ียวขGองกับบุคลากรท้ังใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษาครบถGวน 

จุดดJอย 

  - ขาดครูท่ีมีความชำนาญหรือมีความรูGเฉพาะ

ดGานสาระสนเทศ 

  - ความรCวมมือจากครู,บุคลกรทางการศึกษา 

และนักเรียน ในการเก็บรวมรวบขGอมูล 

  - บุคลากรท่ีใชGในการลงขGอมูลนักเรียนรายบุคคล 

(DMC) มีจำนวนนGอย 

อุปสรรคและการแกJไข 

    - 

ขJอเสนอแนะ 

    - 
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13. พัฒนาทะเบียนและงานวัดผล 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  1) พัฒนางานทะเบียนวัดผล จำนวน 2 งาน ไดGแกC 

งานทะเบียน และงานวัดผลไดGอยCางมีประสิทธิภาพ

อยูCในระดับดีมาก 

  2)พัฒนางานวัดผลไดGอยCางมีประสิทธิภาพ อยูCใน

ระดับดีมาก 

อุปสรรคและการแกJไข 

  - ขาดงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณTท่ีจำ

เป�นในสำนักงาน เชCน คอมพิวเตอรTสำหรับบริการ

คณะครูท่ีมีความประสงคTขอใชGพิมพTงานหรือดู

ขGอมูล สารสนเทศเก่ียวกับการงานวัดผล ซ่ึงเคร่ือง

ท่ีมีอยูCใชGงานไมCมีประสิทธิภาพ 

 

 

ขJอเสนอแนะ 

  - ในป6งบประมาณตCอไป งานทะเบียนและวัดผล

ขอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากจำนวน

นักเรียนเพ่ิมข้ึนทุกป6 

 

14. พัฒนางานวิชาการ 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  1) ครูและผูGเก่ียวขGองรGอยละ 90 มีความพึงพอใจใน

การบริหารงานวิชาการระดับมากถึงมากท่ีสุด 

  2) การดำเนินงานทุกภารกิจของฝ>ายบริหารวิชาการ

ประสบความสำเร็จตามเป�าหมาย 

 3) มีวัสดุอุปกรณTสำหรับใชGในการบริหารงานอยCาง

เพียงพอตลอดป6งบประมาณ 

  บรรลุวัตถุประสงคT  

อุปสรรคและการแกJไข 

  - 

ขJอเสนอแนะ 

  - 

 

 

15. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรU 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  ไดGมีการเปล่ียนแปลงโครงการจากการจัดซ้ือ

คอมพิวเตอรTเป�นการเชCาคอมพิวเตอรT 

 

อุปสรรคและการแกJไข 

- กำลังดำเนินการระหวCางสอบสวนจาก 

ป.ป.ช. 

ขJอเสนอแนะ 

  - 
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16. ปรับปรุงพัฒนาหJองปฏิบัติการ 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

1) บุคลากรทุกคนในกลุCมสาระการเรียนรูGสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม มีหGองปฏิบัติการท่ีพรGอมกับ

การเตรียมการจัดการเรียนการสอน 

2) บุคลากรทุกคนในกลุCมสาระการเรียนรูGสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม มีส่ือการเรียนรูGเพ่ิมเติมเพ่ือ

ประโยชนTตCอการจัดการเรียนการสอน 

3) รGอยละ 90 บุคลากรกลุCมสาระการเรียนรูGสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

มีความพึงพอใจในการใชGหGองปฏิบัติการท่ีพรGอมกับ

การเตรียมการจัดการเรียนการสอน 

4) รGอยละ 90 ครูกลุCมสาระการเรียนรูGสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ไดGใชG

ส่ือการเรียนรูGเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชนTตCอการจัดการ

เรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหGกับนักเรียน 

 บรรลุวัตถุประสงคT 

อุปสรรคและการแกJไข 

  - 

ขJอเสนอแนะ 

  - 

 

17. พัฒนางานกลุEมกิจกรรมพัฒนาผูJเรียน 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

เปdาหมายเชิงปริมาณ 

  1) ครูรGอยละ 85 สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูGเรียน

ท่ีเนGนคุณภาพผูGเรียนรอบดGาน ตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุCมเป�าหมาย 

  2) ผูGใชGบริการ รGอยละ 85 มีความพึงพอใจในการ

ดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูGเรียน 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ 

  1) ครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูGเรียนท่ีเนGน

คุณภาพผูGเรียนรอบดGาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุCมเป�าหมาย 

  2) การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูGเรียน มี

ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 

  บรรลุวัตถุประสงคT 

อุปสรรคและการแกJไข 

  - 

ขJอเสนอแนะ 

  - 
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8. สนับสนุนและบริการนักเรียนหJองเรียนพิเศษฯ SMAT ม.ตJน 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  รGอยละของผูGเรียนท่ีใชGส่ือและนวัตกรรมสำหรับ

พัฒนาการ เรียนรูGของผูGเรียนใหGมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเฉล่ียของกลุCมสาระการเรียนรูGวิทยาศาสตรT

เป�นไปตามเกณฑT มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ

ตามหลักสูตรเป�นไปตามเกณฑT มีผลการประเมินการ

อCาน คิดวิเคราะหT และเขียนเป�นไปตามเกณฑT มีผล

การทดสอบระดับชาติเป�นไปตามเกณฑT 

  ผูGเรียนรGอยละ 100 ไดGใชGส่ือและนวัตกรรม 

สำหรับพัฒนาการเรียนรูGของผูGเรียนใหGมีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนเฉล่ียของกลุCมสาระการเรียนรูG 

วิทยาศาสตรTเป�นไปตามเกณฑT 

อุปสรรคและการแกJไข 

  - 

ขJอเสนอแนะ 

  - 

 

19. ปรับปรุงพัฒนาหJองปฏิบัติการคณิตศาสตรU 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

1. ปรับปรุงหGองคณิตศาสตรT 

2. หGองปฏิบัติการมีสภาพแวดลGอมทางกายภาพท่ีเอ้ือ

ตCอการจัดการเรียนรูGมีคุณภาพ 

    บรรลุวัตถุประสงคT 

อุปสรรคและการแกJไข 

  - 

ขJอเสนอแนะ 

  - 

 

20. ปรับปรุงพัฒนาหJองปฏิบัติการวิทยาศาสตรU 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  รGอยละของผูGเรียนท่ีพึงพอใจในการใชGบริการ

หGองปฏิบัติการวิทยาศาสตรT ม.1-3  

    บรรลุวัตถุประสงคT 

อุปสรรคและการแกJไข 

  - 

ขJอเสนอแนะ 

  - 

 

 

 

 

 



 42 
 

21. สนับสนุนและบริการนักเรียนหJองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรU 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  รGอยละของผูGเรียนท่ีใชGส่ือและนวัตกรรมสำหรับ

พัฒนาการ เรียนรูGของผูGเรียนใหGมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเฉล่ียของกลุCมสาระการเรียนรูGวิทยาศาสตรT

เป�นไปตามเกณฑT มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ

ตามหลักสูตรเป�นไปตามเกณฑT มีผลการประเมินการ

อCาน คิดวิเคราะหT และเขียนเป�นไปตามเกณฑT มีผล

การทดสอบระดับชาติเป�นไปตามเกณฑT 

  ผูGเรียนรGอยละ 100 ไดGใชGส่ือและนวัตกรรม 

สำหรับพัฒนาการเรียนรูGของผูGเรียนใหGมีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนเฉล่ียของกลุCมสาระการเรียนรูG 

วิทยาศาสตรTเป�นไปตามเกณฑT 

อุปสรรคและการแกJไข 

  - 

ขJอเสนอแนะ 

  - 

22. ปรับปรุงพัฒนาหJองปฏิบัติการวิทยาศาสตรU 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  รGอยละของผูGเรียนท่ีพึงพอใจในการใชGบริการ

หGองปฏิบัติการวิทยาศาสตรT ม.4-6  

    บรรลุวัตถุประสงคT 

อุปสรรคและการแกJไข 

  - 

ขJอเสนอแนะ 

  - 

 

23. จัดสภาพแวดลJอมทางกายภาพ 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

เปdาหมายเชิงปริมาณ 

1) นักเรียนรGอยละ 100 มีหGอง Special Program 

Student Consultation and English Resurce 

Access Room เพ่ือใชGในการสืบคGนและขอ

คำปรึกษาจากครูผูGสอน 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ 

1) นักเรียนและครู Special Program มีความพึง

พอใจในระดับดีมาก 

  นักเรียนรGอยละ 100 มีหGอง Special Program 

Student Consultation and English Resurce 

Access Room เพ่ือใชGในการสืบคGนและขอ

คำปรึกษาจากครูผูGสอน 

  นักเรียนและครู Special Program มีความพึง

พอใจในระดับดีมาก 

อุปสรรคและการแกJไข 

  - 

ขJอเสนอแนะ 

  - 
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กิจกรรมเพ่ิมเติม 

 

1. พัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานท่ี /อาคารเรียน / อาคารประกอบ 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  สรGางซุGม 2 ซุGม หลังเสาธง อุปสรรคและการแกJไข 

  -  

ขJอเสนอแนะ 

  -  

 

2. จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิหนJาผากและฝuามือแบบมีขาต้ัง 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  เคร่ืองวัดอุณหภูมิหนGาผากและฝ>ามือแบบมีขาต้ัง 

จำนวน 5 ตัว 

 

อุปสรรคและการแกJไข 

  -  

ขJอเสนอแนะ 

  -  

 

3. ปรับปรุงซEอมแซมบJานพักขJาราชการครู 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  สภาพบGานพักชGาราชการมีความม่ันคงแข็งแรง มี

ความปลอดภัยสำหรับผูGอยูCอาศัย 

อุปสรรคและการแกJไข 

  -  

ขJอเสนอแนะ 

  -  

 

4. ซ้ือโต�ะเกJาอ้ีนักเรียนมัธยมศึกษา 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  โต�ะเกGาอ้ีนักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 300 ชุด อุปสรรคและการแกJไข 

  -  

ขJอเสนอแนะ 

  -  
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5. พัฒนาระบบเครือขEาย ส่ือ สัญญาณอินเทอรUเน็ตความเร็วสูง 

เปdาหมาย / นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  

  1) นักเรียนมีทักษะท่ีจำเป�นในศตวรรษท่ี 21 มี

ความสามารถดGานดิจิทัล (Digital) และใชGดิจิทัล เป�น

เคร่ืองมือในการเรียนรูG 

  2) โรงเรียนมีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร (ICT) แกCนักเรียนท่ีเรียน การสืบคGน

ความรูGผCานระบบอินเทอรTเน็ต และการสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนอยCางมีประสิทธิภาพ 

อุปสรรคและการแกJไข 

  -  

ขJอเสนอแนะ 

  -  
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รายช่ือคณะกรรมการจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป8 2564 

 

1.คณะกรรมการปรึกษา  ประกอบดGวย 

1) นายทิว มนูญธรรม    ผูGอำนวยการโรงเรียน 

 2) นางทศพร ศรีสวัสด์ิ    รองผูGอำนวยการฝ>ายบริหารงานวิชาการ  

3) นางสาวดวงรัตนT สาชะนำ                            รองผูGอำนวยการฝ>ายบริหารงานบุคคล 

 4) นายชัยพร  ชมประเสริฐ   รองผูGอำนวยการฝ>ายบริหารงานท่ัวไป 

 5) นางสาวนัยรัตนT ชัยสุข    รองผูGอำนวยการฝ>ายบริหารงานงบประมาณ 
 

2.คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดGวย 

 1) นางจีษณัฏฐT  กลัดแกGว   หัวหนGางานแผนงาน 

 2) นางสาวกนกภรณT ทรวดทรง   เจGาหนGาท่ี 

 3) นางสาวจิตรลดา กลัดแกGว   เจGาหนGาท่ี 

 4) นายไพสิฐ หลวงจอก    เจGาหนGาท่ี 

 4) หัวหนGากลุCมสาระการเรียนรูGทุกกลุCมสาระ กรรมการ 

 5) ครูทุกกลุCมสาระ    กรรมการ 
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ภาคผนวก 
 


