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คำนำ 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 
2564 นี้ ได้จัดทำสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
และให้ครู ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทราบผล 
การปฏิบัติงานและพัฒนาโรงเรียนในปีท่ีผ่านมา ซึ่งแผนการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆนั้น ผลการปฏิบัติจะ
ระบุเป็นจำนวนและคุณภาพอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถนำผลมาปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป  
            ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการประเมินผลโครงการเสนองานแผนงานได้ดำเนนิการ
จัดทำให้เอกสารฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี        
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สว่นที ่1 
ขอ้มลูพืน้ฐานทัว่ไป 

1.1 ขอ้มลูทัว่ไป 
      ช่ือโรงเรียน   ปากคาดพิทยาคม  ท่ีอยู่ เลขท่ี  45  หมู่ท่ี 10  บ้านโนนยาง  ตำบลปากคาด   
อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ   สังกัด  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 21   
โทรศัพท์ 0-4248-1123   โทรสาร 0-4248-1124  website http://www.pakkhatpit.net 
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
 
1.2 ขอ้มลูบคุลากรของสถานศกึษา 
 1)  จำนวนบคุลากร 

บุคลากร ผูบ้รหิาร ครผููส้อน พนกังานราชการ ครอูัตราจ้าง เจา้หนา้ทีอ่ืน่ๆ ลกูจา้ง 

ปกีารศกึษา 2564 5 86 9 1 6 4 

 
 2)  วฒุกิารศกึษาสงูสดุของบุคลากร 
 

วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จำนวน 111 9 60 - 42 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

8%

54%
37%

วุฒิการศกึษาสงูสดุของบคุลากร

ต่่ากว่าปริญญาตรี

ต่่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
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1.3  ขอ้มลูนกัเรยีน 
       จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  รวม  1,716  คน 
ระดับช้ัน  ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งหมด 
จำนวนห้อง  10 10 10 8 7 7 52 52 
เพศ ชาย 177 148 151 115 89 70 786 786 

หญิง 204 193 211 190 180 136 1,114 1,114 
รวม  381 377 362 305 269 228 1,922 1,922 
เฉล่ียต่อห้อง  38.1 37.7 36.2 38.1 38.4 41.1 36.9  
  
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย, 
46.62

คณิตศาสตร,์ 47.14

วิทยาศาสตร,์ 49.65

สังคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม, 61.83

สุขศกึษาและพลศกึษา, 
95.69

ศิลปะ,75

การงานอาชพีและ 
เทคโนโลย,ี 73.48

ภาษาอังกฤษ, 
56.88

ร้อยละของนักเรยีนที่มผีลสมัฤทธิแ์ตล่ะรายวชิา
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับ ม.1-ม.6 ปีการศกึษา 2564
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1.5 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)  
      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 53.93 25.62 30.90 31.72 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 51.01 22.38 28.60 29.92 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 55.18 25.82 30.17 31.92 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 53.21  20.13 29.81  37.61  24.33 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 45.10  18.33 28.38  36.37  22.36 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.
ท้ังหมด 

47.74  21.83  29.04  37.45 25.83 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 46.40 21.28  28.65 36.87  25.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สว่นที ่2 
ทิศทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

1. วสิยัทัศน ์( Vision ) 
 
 “โรงเรียนปากคาดพิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล” 
 
2. พนัธกจิ(Mission) 

1. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนและครูให้มีวินัย คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ำหน้าทาง

ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 
4. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถเฉพาะเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
6. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  และการมีส่วนร่วม 

3. เปา้ประสงคห์ลกั (Goals) 
1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ 
2. นักเรียนและครูมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะดำรงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้วยการคิด

โครงงาน  ผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์  และลงสู่อาชีพ                                                                                       
4. โรงเรียนมีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
5. ครูมีความรู้ความสามารถเฉพาะเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
6. โรงเรียนบริหารการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ และการมีส่วนร่วม 

4. สมรรถนะหลกั 
1. มุ่งพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรม 
3. จัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ส่ือสารอย่างน้อยสองภาษา  
4. ส่งเสริมด้วยการคิดโครงงาน ผลิตงานอย่างสรรค์ และลงสู่อาชีพ 
5. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
6. บุคลากรมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

 
 
 



 
 

 ค่านยิมของโรงเรยีน     “คา่นยิม”(values)    “ทำงานเปน็ทมี มุง่ความสำเร็จ สูค่วามเปน็เลศิ” 
 อตัลกัษณข์องโรงเรยีน   “ยิม้แยม้  แจม่ใส ยกมอืไหว ้แตง่กายด ีวจไีพเราะ” 
 เอกลกัษณ์ของโรงเรยีน   “จติสาธารณะ”   
 
5. ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธข์องโรงเรยีน 
เพื่อให้การบริหารมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย
และตัวชี้วัดความสำเร็จ  โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้กำหนด5 ยุทธศาสตร์และ11 กลยุทธ์เพื่อขับเคล่ือนสู่
คุณภาพ  ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่1  จดัทำโรงเรยีนให้เปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานท่ีหลักสูตรกำหนด 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเป็นครูมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหาร  จัดการให้เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายและชุมชน 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 ทำโรงเรยีนใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาหลักสูตรให้สนองต่อความต้องการของนักเรียนชุมชนและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ท่ี 7 จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามท่ีหลักสูตรกำหนดและได้
มาตรฐานสากล  
 
 ยุทธศาสตร์ที3่  สรา้งนกัเรยีนใหม้ีศกัยภาพในความเปน็พลเมอืงอาเซยีนและพลโลก 
 กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนานักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 2 ในการส่ือสาร 
ในชีวิตประจำวันได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 สรา้งนกัเรยีนใหเ้ปน็ผูม้คีณุธรรม  จรยิธรรม  มรีะเบยีบวนิยั  มภีาวะผูน้ำและไม่
เกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ  มีความรกัในวฒันธรรมทอ้งถิน่  และภาคภมูใิจในความเปน็ไทย 

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  มีภาวะผู้นำและไม่
เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด 
 กลยุทธ์ที1่0 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรมท้องถิ่น  และภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 สรา้งนกัเรยีนใหเ้ปน็ผูด้ำเนนิชวีติบนวถิีของความพอเพยีง 
 กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจและสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา   
 มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2564  มจีำนวน 3 มาตรฐาน  
ไดแ้ก ่
 มาตรฐานที ่ 1  คณุภาพของผูเ้รยีน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที ่ 1  คณุภาพของผูเ้รยีน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 



 
 

 
 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สว่นที ่3 
สรปุผลการประเมนิโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจำป ี2564  

จากการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปี 2564 ของฝา่ย / งาน / กลุม่สาระการเรยีนรู ้  
จำนวน 43  โครงการ  187 กจิกรรม 

ตารางเปรียบเทียบโครงการตามแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการ  / กิจกรรม มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ มฐ.1 
2.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล มฐ.2 

3.โครงการพฒันาระบบจดัการกลุ่มบริหารงบประมาณ มฐ.2 

4.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารท่ัวไป มฐ.2 
5.โครงการพัฒนาระบบจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มฐ.3 
6.โครงการพัฒนาระบบจัดการกลุ่มบริหารนโยบายและแผน มฐ.2 

7.โครงการส่งเสริมการสรา้งส่ือและนวตักรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มฐ.2 

8.โครงการส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มฐ.3 

9.โครงการส่งเสริมการสรา้งส่ือและนวตักรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

มฐ.2 

10.โครงการส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

มฐ.2 

11.โครงการส่งเสริมการสร้างส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มฐ.2 

12.โครงการส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

มฐ.3 

13.โครงการส่งเสริมการสรา้งส่ือและนวตักรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณิตศาสตร ์

มฐ.2 

14.โครงการส่งเสริมการสรา้งส่ือและนวตักรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

มฐ.2 

15.โครงการส่งเสริมการสรา้งส่ือและนวตักรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา 

มฐ.2 



 
 

16.โครงการส่งเสริมการสรา้งส่ือและนวตักรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรูศิ้ลปะ 

มฐ.2 

17.โครงการส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

มฐ.3 

18.โครงการส่งเสริมการสรา้งส่ือและนวตักรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ การงานอาชีพ 

มฐ.2 

19.โครงการส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

มฐ.3 

20.โครงการส่งเสริมการสรา้งส่ือ และนวตักรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

มฐ.2 

21.โครงการหอ้งเรียนพิเศษดา้นวิทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร์ (ISMP) มฐ.3 

22.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มฐ.3 
23.โครงการงานส่ือ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู ้ มฐ.2 

24.โครงการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ มฐ.3 

25.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและพฒันาบุคลากรครู มฐ.2 

26.โครงการการพฒันาอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู ้ มฐ.2 

27.โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มฐ.2 

28.โครงการโครงการปรบัปรุงลานเอนกประสงค ์ มฐ.2 

29.โครงการโครงการปรบัปรุงอาคารสถานท่ี มฐ.2 

30.โครงการ TO BE NUMBER ONE มฐ.3 

31.โครงการการประกวด PPK MUSIC AWARD ต่อต้านยาเสพติด มฐ.3 

32.โครงการวันไหว้ครู   มฐ.3 
33.โครงการวันแม่แห่งชาติ   มฐ.3 
34.โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา มฐ.2 
35.โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ มฐ.3 
36.โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และวันอำลาสถาบัน มฐ.3 
37.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มฐ.3 
38.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มฐ.3 
39.โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการ 

มฐ.2 

40.โครงการจิตอาสาประจำช้ันเรียน มฐ.3 
41.โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมทางการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มฐ.2 



 
 

42.โครงการงานพฒันาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรม มฐ.2 
43.โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

มฐ.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ 1 
โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการกลุม่บรหิารวชิาการ 

กจิกรรม 
 1.งานสารบรรณ    2.งานพัฒนาหลักสูตรและจัดการสอน 

3.งานทะเบียน    4.งานวัดและประเมินผล 
5.งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้  6.งานนิเทศ ประเมินและพัฒนาคุณภาพการสอน 
7.งานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและแผนการเรียนรู ้
8.งานพัฒนาส่ือนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี ส่งเสริมชุมชนและ อัดสำเนา 
9.งานซ่อมเสริม    10.งานโรงเรียนในฝัน 
11.งานกรงุไทยสานฝัน/ธนาคารโรงเรียน 
12.DMC    13.งาน DLIT 
14.งาน STAR STEMS   15.งานกิจกรรมลดเวลาเรียน 
16.งานห้องสมุด    17.แนะแนว 
18.สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  19.งานรับนักเรียน 
20.ตรวจสอบวุฒิ    21.งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน   
22.งานคลินิกวิชาการ     23.งานการศึกษาค้นคว้า (IS) 
24.งานการจัดตารางการเรียน     25.งาน ScQA   
26.กลุ่มงานศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์   
27.School in School   28.งาน PLC   
29.การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน  

 
ผลการดำเนนิงาน 

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการร้อยละ 902) นักเรียนท่ีเข้ากิจกรรมได้พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ท้ัง 8 สาระ ระดับมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 90  
2. งานกลุ่มบริหารวิชาการมีความคล่องตัว 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

โครงการ 2 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

กจิกรรม 
 1.งานสารบรรณ    

2.งานสำนักงานผู้อำนวยการ 
3.งานทะเบียนประวัต ิ   
4.งานวินัยและจรรยาบรรณ 
5.งานจ้างครูชาวต่างชาติ  
6.งานส่งเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร 
  

 
ผลการดำเนนิงาน 

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลร้อยละ 90 
2. งานกลุ่มบริหารงานบุคคลมีความคล่องตัว 

 
 
 

โครงการ 3 
โครงการพัฒนาระบบจดัการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

กจิกรรม 
 1.งานสารบรรณฝ่าย    

2.งานการเงิน 
3.งานบัญช ี   
4.งานประกนัภัยและ พ.ร.บ.รถยนต์ 
5.งานสวัสดิการ  
6.กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงบประมาณ 

 
ผลการดำเนนิงาน 

1. ระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน และสามารถ
ตรวจสอบได้ในระดับดี 
2. งานกลุ่มบริหารงานงบประมาณมีความคล่องตัว 

 
 



 
 

โครงการ 4 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการกลุ่มบริหารทั่วไป 

กจิกรรม 
 1.งานโภชนาการ    

2. .กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางและงานประชาสัมพันธ์ 
3.งานจัดการขยะ   
4.งานสัมพันธ์ชุมชน 
5.งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
6.งานทุนการศึกษา 
7.งานประชาสัมพันธ ์
8.งานปัจจัยพื้นฐาน เรียนฟรี 15ปี 
9.งานเว็บไซต์โรงเรียน 
10.งานโสตทัศนูปกรณ์ 
11.พัฒนาอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ 
12.งานนาฏศิลป์ชุมชนสัมพันธ์ 
13.ปรับปรุงห้องบริหารท่ัวไป 
14.งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
15.งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
16.ธุรการสารบรรณกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
17.ห้องพยาบาล 
18.งาน อย.น้อยและงานสคบ. 

 
ผลการดำเนนิงาน 

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารท่ัวไปร้อยละ 90 
2. งานกลุ่มบริหารงานงบประมาณมีความคล่องตัว 
3. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะโรงเรียน มีความมั่นคงแข็งแรง สะอาด 
ปลอดภัย สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
4. ภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าดู น่าอาศัย 
5. สาธารณูปโภคมีความพร้อมในการใช้งานและเอื้อต่อการเรียนการสอน 
 

 
 
 



 
 

โครงการ 5 
โครงการพฒันาระบบจัดการกลุม่บรหิารกจิการนกัเรยีน 

กจิกรรม 
1.งานสารบรรณ   

2. กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE 

3.กิจกรรมผู้ใหญ่บ้านนักเรียน   

4.กิจกรรมโฮมรูม 

5.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  

6.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 

7.กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน 

8.กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 

9.กิจกรรมงานราชพิธี  รัฐพิธี  และศาสนพิธี 

10.กิจกรรมเวรประจำวัน 

11.กิจกรรมรักษ์โรงเรียน 

12.เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน 

13.ส่งเสริมบุคลิกภาพของคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน 

14.โรงเรียนสุจริต 

15.ธนาคารความดี 

16.เย่ียมบ้านนักเรียน 

17.ประชุมผู้ปกครอง 

 
ผลการดำเนนิงาน 

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารกิจการนักเรียนร้อยละ 90 
2. งานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีความคล่องตัว 
 

 
 
 
 
 



 
 

โครงการ 6 
โครงการพฒันาระบบจัดการกลุม่บรหิารนโยบายและแผน 

กจิกรรม 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี   

2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

3.โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ   

4.ระบบควบคุมภายใน 

5.จัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR)  

6.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

 
ผลการดำเนนิงาน 

1. ทุกกิจกรรมดำเนินการได้ตามเป้าหมายร้อยละ 100 
2 .โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาในการดำเนินงานจัดการศึกษา 
3. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี 
4. โรงเรียนมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานอย่างเป็นระบบ 
5. โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในท่ีมีคุณภาพ 
6. โรงเรียนการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) และเผยแพร่ 

 
 

โครงการ 7 
โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี 
กจิกรรม 

1.งานแผนการจัดการเรียนรู้/วิจัยในช้ันเรียน  

2. งานส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 

3.งานการวัดและประเมินผล   

ผลการดำเนนิงาน 
1. ครูจัดทำและใช้ส่ือนวัตกรรมท่ี    ทันสมัยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน   และภายนอกเพิ่มขึ้น3. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี 

 
 



 
 

 
โครงการ 8 

โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

กจิกรรม 
1.อบรมพัฒนาโครงการอบรมทักษะการ Coding  เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 

ด้วยบอร์ด KidBright    และหุ่นยนต์  

2. สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

3.ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

4.ค่ายคนเก่งไอทีพัฒนาทักษะ coding 

5.ค่ายดาราศาสตร์   

ผลการดำเนนิงาน 
1. ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเข้าสู่การแข่งขันระดับภาค ประเทศ และนานาชาติ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ 
3. ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ 

 
 
 

โครงการ 9 
โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กจิกรรม 
1. งานแผนการจัดการเรียนรู้/วิจัยในช้ันเรียน  

2. งานส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 

3. งานการวัดและประเมินผล 

4. งานจัดทำ /ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 

ผลการดำเนนิงาน 
1.ครูจัดทำและใช้ส่ือนวัตกรรมท่ี    ทันสมัยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
2.นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน   และภายนอกเพิ่มขึ้น 
 

 



 
 

โครงการ 10 
โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
กจิกรรม 

1.กิจกรรมการแข่งขันคำคม   

2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะการเขียน 

3.กิจกรรมการแข่งขันทักษะการพูด   

4.กิจกรรมการแข่งขันทักษะการคัดลายมือ 

5.กิจกรรมการแข่งขันทักษะการอ่านทำนองเสนาะ  

6.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

7.กิจกรรมอนุรักษ์ภาษาไทย 

 
ผลการดำเนนิงาน 

1.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเข้าสู่การแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ 
2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ   
3. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ 

 
 

โครงการ 11 
โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
กจิกรรม 

1.งานแผนการจัดการเรียนรู้/วิจัยในช้ันเรียน   

2. งานส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 

3.งานการวัดและประเมินผล   

4.ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการดำเนนิงาน 
1. ครูจัดทำและใช้ส่ือนวัตกรรมท่ี    ทันสมัยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน   และภายนอกเพิ่มขึ้น 

 



 
 

โครงการ 12 
โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 

กจิกรรม 
1.โครงงานคุณธรรม   

2. เพลงคุณธรรม ม.ต้น 

3. มารยาทไทย   

4.เพลงคุณธรรม ม.ปลาย 

ผลการดำเนนิงาน 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเข้าสู่การแข่งขันระดับภาค ประเทศ และ
นานาชาติ 
2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ   
3. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ 

 
 

โครงการ 13 
โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

กจิกรรม 
1.งานแผนการจัดการเรียนรู้/วิจัยในช้ันเรียน   

2. งานส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 

3. งานการวัดและประเมินผล   

ผลการดำเนนิงาน 
1. ครูจัดทำและใช้ส่ือนวัตกรรมท่ี    ทันสมัยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน   และภายนอกเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ 14 
โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กจิกรรม 

1.งานแผนการจัดการเรียนรู้/วิจัยในช้ันเรียน   

2. งานส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 

3. งานการวัดและประเมินผล   

4.งานจัดทำ /ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 

ผลการดำเนนิงาน 
1. ครูจัดทำและใช้ส่ือนวัตกรรมท่ี    ทันสมัยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน   และภายนอกเพิ่มขึ้น 

 
 

โครงการ 15 
โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และ พลศึกษา 

กจิกรรม 
1.งานแผนการจัดการเรียนรู้/วิจัยในช้ันเรียน   

2. งานส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 

3. งานการวัดและประเมินผล   

4.งานจัดทำ /ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 

ผลการดำเนนิงาน 
1. ครูจัดทำและใช้ส่ือนวัตกรรมท่ี    ทันสมัยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน   และภายนอกเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ 16 
โครงการสง่เสรมิศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

กจิกรรม 
1ตอบปัญหาสุขะ-พละ ม.ต้น   

2. ตอบปัญหาสุขะ-พละ ม.ปลาย 

3. กีฬานักเรียน  นักศึกษาอายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดบึงกาฬ   

4.ส่งเสริมกีฬาตะกร้อสู่ความเป็นเลิศ 

5.ส่งเสริมกีฬาวู๊ดบอลสู่ความเป็นเลิศ 

6.ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพจังหวัดบุรีรัมย์ 

7.กีฬาภายใน 

8.กีฬาสหวิทยาเขต โซ่พิสัย-ปากคาด 

9.กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม.บึงกาฬ 

10.การแข่งขันกีฬาอื่น ๆ 

11.การแข่งขันกีฬาอื่น ๆ 

12.คีตะมวยไทย 

ผลการดำเนนิงาน 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเข้าสู่การแข่งขันระดับภาค ประเทศ และ
นานาชาติ 
2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ   
3.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ 17 
โครงการสง่เสริมการสร้างสื่อและนวตักรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กจิกรรม 
1.งานแผนการจัดการเรียนรู้/วิจัยในช้ันเรียน   

2. งานส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 

3. งานการวัดและประเมินผล   

4.งานจัดทำ /ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 

ผลการดำเนนิงาน 
1. ครูจัดทำและใช้ส่ือนวัตกรรมท่ี    ทันสมัยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน   และภายนอกเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 

โครงการ 18 
โครงการสง่เสรมิศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

กจิกรรม 
1.การประกวดการแสดงทางนาฏศิลป์   

2. การแข่งขันทักษะการเต้น การแดนซ์ โครฟเวอร์ 

3. ส่งเสริมสุนทรียภาพทางดนตรี   

4.การแข่งขันทักษาทางศิลปะ 

 

ผลการดำเนนิงาน 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเข้าสู่การแข่งขันระดับภาค ประเทศ และ
นานาชาติ 
2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ   
3.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่างๆ 

 
 
 



 
 

โครงการ 19 
โครงการสง่เสริมการสร้างสื่อและนวตักรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

กจิกรรม 
1.งานแผนการจัดการเรียนรู้/วิจัยในช้ันเรียน   

2. งานส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 

3. งานการวัดและประเมินผล   

4.งานจัดทำ /ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 

ผลการดำเนนิงาน 
1. ครูจัดทำและใช้ส่ือนวัตกรรมท่ี    ทันสมัยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน   และภายนอกเพิ่มขึ้น 

 
 
 

โครงการ 20 
โครงการสง่เสรมิศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

กจิกรรม 
1.จัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะอาชีพ   

2. ฝึกทักษะอาชีพ 

ผลการดำเนนิงาน 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเข้าสู่การแข่งขันระดับภาค ประเทศ และ
นานาชาติ 
2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ   
3.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ 21 
โครงการสง่เสริมการสร้างสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
กจิกรรม 

1.ลูกเสือ-เนตรนารี   

2. ยุวกาชาด 

3. ผู้บำเพ็ญประโยชน์   

4.นักศึกษาวิชาทหาร 

5.ชุมนุม 

6.ชมรม จิตอาสา ต้นกล้าความดี ศรีปากคาดพิทย์ 

7.กิจกรรมแนะแนว 

 

ผลการดำเนนิงาน 
1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
2. นักเรียนระดับ ม.ต้นได้เรียนรู้ ทดสอบ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร้อยละ 100 
3.นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด สนใจ ร้อยละ 100 
4.นักเรียนทุกคนมีจิตสาธารณตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ 22 
โครงการหอ้งเรยีนพเิศษดา้นวิทยาศาสตร ์- คณติศาสตร ์(ISMP) 

กจิกรรม 
1.กิจกรรม MOU มรภ.อุดรธานี (คณะวิทย์)   

2. กิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาทักษะการคิด 

3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ   

4.การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR   

 

ผลการดำเนนิงาน 
1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกระดับช้ัน เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกระดับช้ันนำเสนอผลงานวิชาการโครงงาน/วิจัย อย่างน้อยห้องละ 1 
โครงงาน/วิจัย  
3.นักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกคนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ 80 
4.นักเรียนห้องเรียนพิเศษได้ทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR  ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ 23 
โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

กจิกรรม 
1.  การวางแผน (PLAN)    

 - ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ 

 - เขียนโครงการ 

 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ  

2. การปฏิบัติงาน (DO) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

3. . การตรวจสอบ (CHECK) 

  - กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

4.การประเมินผล (ACTION) 

 - สังเกต ประเมินผล รายงานผล สรุปผลทุกกิจกรรม   

 

ผลการดำเนนิงาน 
1. นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
2. นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มศักยภาพ ตามขีดความสามารถของตนเอง 

 
 
 
 
 

โครงการ 24 
โครงการงานสือ่ และแหลง่เรยีนรู ้

กจิกรรม 
1.ปรับปรุงพัฒนาระบบ ICT  

 

ผลการดำเนนิงาน 
1. ครู บุคลากร นักเรียน มีส่ือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตอบสนองต่อความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 90% 



 
 

โครงการ 25 
โครงการกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรู ้

 
กจิกรรม 

1.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 

 

ผลการดำเนนิงาน 
1. กิจกรรมส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมร้อยละ80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการเรียน 
ได้รับการกระตุ้นส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคนเกิดองค์ความรู้ท่ียั่งยืน  และสามารถ
นำไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ในอนาคตได้ 

 
 

โครงการ 26 
โครงการสง่เสรมิประสทิธิภาพและพัฒนาบุคลากรครู 

กจิกรรม 
1.พัฒนาคร ู

2.ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน 

 

ผลการดำเนนิงาน 
1. ร้อยละ 95 ของครู บุคลากรท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาด้านวิทยฐานะ 
2. ครูและบุคลากรน าความรูค้วามสามารถมาพฒันาใหก้า้วหนา้ในสายงานอาชีพ และส่งเสริม

ประสิทธิภาพในการท างานของครู 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
โครงการ 27 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ 
กจิกรรม 

1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เรียน อาคารประกอบ 

2.ปรับปรุงสวนหย่อมใน โรงเรียน 

 

ผลการดำเนนิงาน 
1. ร้อยละ 80 มีส่วนรวมในการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาดและ

ปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน 

 
 
 
 

โครงการ 28 
โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

กจิกรรม 
1.จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 

2.ทำโครงให้เสารสเล้ือย 

 

ผลการดำเนนิงาน 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ 29 
โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค ์

กจิกรรม 
1. โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ 

 

ผลการดำเนนิงาน 
1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารท่ัวไปร้อยละ 90 
2. งานกลุ่มบริหารท่ัวไปมีความคล่องตัว 
3. ลานเอนกประสงค์ มีความมั่นคงแข็งแรง สะอาด ปลอดภัย สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
4. ภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าดู น่าอาศัย 

 
 
 

โครงการ 30 
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ่

กจิกรรม 
1. โครงการงานปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

 

ผลการดำเนนิงาน 
1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารท่ัวไปร้อยละ 90งานกลุ่มบริหารท่ัวไปมีความคล่องตัว 
2. งานกลุ่มบริหารท่ัวไปมีความคล่องตัว 
3. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะโรงเรียน มีความมั่นคงแข็งแรง 

สะอาด ปลอดภัย สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
4. ภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าดู น่าอาศัย 
5. สาธารณูปโภคมีความพร้อมในการใช้งานและเอื้อต่อการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ 31 
โครงการ TO BE NUMBER ONE 

กจิกรรม 
1. กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE 

 

ผลการดำเนนิงาน 
1. นักเรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. นักเรียนร้อยละ 90 ตระหนักและเห็นโทษของยาเสพติด รู้จักปฏิเสธยาเสพติด 

 
 
 

โครงการ 32 
โครงการ การประกวด PPK MUSIC AWARD ตอ่ต้านยาเสพตดิ 

กจิกรรม 
1. การประกวด PPK MUSIC AWARD ต่อต้านยาเสพติด 

ผลการดำเนนิงาน 
1. นักเรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. นักเรียนร้อยละ 90 ตระหนักและเห็นโทษของยาเสพติด รู้จักปฏิเสธยาเสพติด 

 
 
 

โครงการ 33 
โครงการ วนัไหวค้ร ู

กจิกรรม 
1. กิจกรรมไหว้ครู 

ผลการดำเนนิงาน 
1. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมระลึกพระคุณครู 
2. นักเรียนตะหนักถงึการเคารพ และกตัญญูต่อครูผู้สอน 

 



 
 

โครงการ 34 
โครงการ วนัแมแ่หง่ชาต ิ

กจิกรรม 
1. กิจกรรมวันแม ่

ผลการดำเนนิงาน 
1 ผู้เรียนร้อยละ 87 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมระลึกพระคุณแม่ 
2.นักเรียนตะหนกัถึงการเคารพ และกตัญญูต่อแม่ 

 
 

โครงการ 35 
โครงการ ถนนปลอดภยัในสถานศกึษา 

กจิกรรม 
1. ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงาน 
1 นักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม   ร้อยละ 90 ได้รู้จักกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนท่ีถูกต้อง 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับความรู้และตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 
 
 

โครงการ 36 
โครงการ วนัเยาวชนแหง่ชาต ิ

กจิกรรม 
1. กิจกรรมการแข่งขันวันเยาวชนแห่งชาติ 

ผลการดำเนนิงาน 
1.นักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ร้อยละ 90 ได้แสดงความสามารถในทางท่ีดี  ให้นักเรียนโรงเรยีนปาก
คาดพิทยาคมกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับความรู้และตระหนักในโทษของยาเสพติด 
 

 
 
 



 
 

โครงการ 37 
โครงการพธิมีอบประกาศนยีบตัร ปจัฉมินเิทศ และวนัอำลาสถาบนั 

กจิกรรม 
1. พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และวันอำลาสถาบัน 

ผลการดำเนนิงาน 
1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรัก ความภาคภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาท่ีได้ให้ความรู้ คุณธรรมในการ
ดำเนินชีวิต 
2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนแสดงความกตัญญู ต่อครูผู้สอนท่ีได้อบรมให้ความรู้และคุณธรรมกับนักเรียน และ
ได้ขอขมาท่ีได้ล่วงเกิน ท้ังกาย วาจา ใจ 
3.ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
โครงการ 38 

โครงการโรงเรยีนวถิพีทุธ 
กจิกรรม 

1. โรงเรียนวถีพุทธ 

ผลการดำเนนิงาน 

1.ครู ผูป้กครอง และนกัเรียน แนวทางโรงเรียนวิถีพทุธอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

2.นกัเรียน มีน า้ใจ กตญัญ ูรูห้นา้ท่ี มีระเบียบวินยั เรียนรูผิ้ดถกู รกัษา วฒันธรรม มีความมุ่งมั่น มีเหตผุล
และจิตส านึกท่ีดี 
3.มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริมอันจะก่อให้เกิด ศีล สมาธิ ปัญญา   
ในโรงเรียนและชมุชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ 39 
โครงการระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

กจิกรรม 
1. กิจกรรมเยี่ยมบา้นนกัเรียน 

2. กิจกรรมประชมุผูป้กครอง 

ผลการดำเนนิงาน 

1.รอ้ยละ80ของนกัเรียนท่ีไดร้บัการดแูลช่วยเหลือและพฒันาดา้นสขุภาพกายสขุภาพจิตและ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมอย่างทั่วถึง 
2.รอ้ยละ80ของนกัเรียนไดร้บัการส่งเสริมพฒันาป้องกนัแกไ้ขปัญหาทัง้ดา้นการเรียนรูแ้ละความสามารถ
พิเศษ 

3.มีรอ้ยละ80ของนกัเรียนไดรู้จ้กัตนเองสามารถปรบัตวัมีทกัษะทางดา้นสงัคมและอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสขุ 

 
 

โครงการ 40 
โครงการจดัอบรมเชงิปฏบิัตกิารการจัดทำแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาและแผนปฏบิตักิาร 

กจิกรรม 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง การจัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระยะ 3-5 ป และแผนปฏิบัติการประจ่าป)    

ผลการดำเนนิงาน 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ 
เตรียมความพรอม สามารถจัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ปและแผนปฏิบัติการประจ่าปได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ 41 
โครงการจติอาสาประจำชัน้เรยีน 

กจิกรรม 
1. จิตอาสาประจ าชัน้เรียน 

ผลการดำเนนิงาน 
1. .นักเรียนทุกคนมีจิตสาธารณตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ 100 

 
โครงการ 42 

โครงการพฒันาสือ่ นวตักรรมทางการเรยีนรู ้และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 
กจิกรรม 

1. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 

ผลการดำเนนิงาน 
1. .นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในการใช้งานครุภัณฑ์ได้อย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 
โครงการ 43 

โครงการพฒันาสือ่ ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลศิ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
กจิกรรม 

1. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์  ( เตรียมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ) 

2. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์  ( เตรียมการแข่งขันซูโดกุ ) 

3. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์  ( เตรียมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ 

ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ) 

4. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ ( เตรียมการแข่งขันเอแม็ท ) 

5. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร ์( เตรียมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท

บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ) 

6. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ ( เตรียมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท

ทฤษฎีหรือสร้างคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ) 

7. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ ( เตรียมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท

ทฤษฎีหรือสร้างคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ) 

8. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์  

9.  ( เตรียมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางกคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 

10. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ ( เตรียมการแข่งขันอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์) 



 
 

 

ผลการดำเนนิงาน 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเข้าสู่การแข่งขันระดับภาค และ

ระดับประเทศ 
2.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ   

      3.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 


