รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2562
ผลการดาเนินการ
เชิงปริมาณ
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2562 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝ่ายสอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นของ สพฐ. และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยแบ่งตาม
กลุ่มงานทั้งหมด 4 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มบริหารวิชาการ
มีโครงการทั้งหมด 42 โครงการ 111 กิจกรรม
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
มีโครงการทั้งหมด 6 โครงการ 9 กิจกรรม
3. กลุ่มอานวยการ
มีโครงการทั้งหมด 10 โครงการ 18 กิจกรรม
4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
มีโครงการทั้งหมด 16 โครงการ 63 กิจกรรม
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมมีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามนโยบาย และจุดเน้นของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้งบประมาณในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุด
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2562 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝ่ายสอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นของ สพฐ. และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยแบ่งตาม
กลุ่มงานทั้งหมด 4 กลุ่มงาน ในแต่ละกลุ่มงานได้ดาเนินโครงการ / กิจกรรม ดังตารางต่อไปนี้
กลุ่มงาน
1. กลุ่มงาน
บริหารวิชาการ
2. กลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ
3. กลุ่มงาน
อานวยการ
4. กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป

จานวน
โครงการ
42
6
10
16

ผลการดาเนินโครงการ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย เป้าหมาย
35
7
(83.33)
(16.67)
6
(100)
10
(100)
15
1
(93.75)
(6.25)

จานวน
กิจกรรม

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โครงการที่บรรลุเป้าหมาย มีดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการผู้เรียน
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้

111
9
18
63

ผลการดาเนินกิจกรรม
บรรลุ
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
103
8
(92.80)
(7.20)
9
(100)
18
(100)
60
3
(95.24)
(4.76)

หมายเหตุ

4. โครงการการจัดกิจกรรมค่ายองค์รวมหลักสูตรท้องถิ่นลุ่มน้าวาง
5. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
6. โครงการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็ม
7. โครงการเปิดบ้านวิชาการ
8. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
9. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11. โครงการสร้างพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสู่ ASEAN ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวต่างชาติ
13. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14. โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
15. โครงการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
16. โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพและการออกกาลังกาย
17. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา
18. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระศิลปะ
19. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี
20. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ
21. โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล
22. โครงการการจัดการระบบงานทะเบียนและสามะโนผู้เรียน
23. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ปีการศึกษา 2562
24. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม
25. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพ
26. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
27. โครงการพัฒนางานแนะแนวเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน
28. โครงการสร้างขวัญกาลังใจและแสดงความยินดีกับผู้เรียน
29. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
30. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
31. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
32. โครงการพัฒนางานวัสดุบริการการทาเอกสาร
33. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและไอซีที
34. โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
35. โครงการบริการอินเทอร์เน็ทภายในโรงเรียน

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย มีดังนี้
โครงการ
กิจกรรม
ปัญหา
สิ่งที่ควรพัฒนา
ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
1. โครงการส่งเสริม - ส่งเสริมความสามารถนักเรียน - ขาดการใช้งบประมาณในการ
ความสามารถ
ดาเนินงานเนื่องจากนักเรียนใช้
นักเรียน
งบประมาณในโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
2. โครงการ
- สวนพฤกษศาสตร์
สวนพฤกษศาสตร์
ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านกาด
ในโรงเรียน โรงเรียน วิทยาคม
บ้านกาดวิทยาคม
3. โครงการส่งเสริม - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ - ควรมีการยกระดับการ
และพัฒนาการเรียนรู้ สอนวิทยาศาสตร์
เรียนไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิทยาศาสตร์
วางไว้
ทางการเรียนและมีการ
ประเมินผลผู้เรียน
อย่างหลากหลายตาม
ศักยภาพของนักเรียน
- มีรูปแบบการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเอื้อต่อ
การสร้างองค์ความรู้และ
การพัฒนาทักษะ
วิทยาศาสตร์

โครงการ
กิจกรรม
ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
4. โครงการ
1. ค่ายคณิตศาสตร์ระดับชั้น
พัฒนาการจัดการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์
2. ค่ายคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

5. โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีนิสัยรัก
การอ่าน

- กิจกรรมบันทึกการอ่าน

6. โครงการพัฒนา
ระบบการบริการ
อินเทอร์เน็ท
7. โครงการจัดทา
ห้องควบคุมเสียงและ
ห้องบันทึกเสียง

- พัฒนาระบบการบริการ
อินเทอร์เน็ท
- จัดทาห้องควบคุมเสียงและ
ห้องบันทึกเสียง

ปัญหา

สิ่งที่ควรพัฒนา

- นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องจากติดกิจกรรมอื่นและไม่
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมใน
ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งมีกิจกรรมที่
กระทบเวลาเรียนนักเรียนมาก
ทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
ตามเวลาที่กาหนด
- ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจาก
มีกิจกรรมหลายกิจกรรมแทรก
เข้ามาในช่วงเดือน พฤศจิกายน
2562 จึงเลื่อนจัดกิจกรรม และ
ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตาม
เวลาที่กาหนด

- ให้นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคมมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์

- โรงเรียนมีกิจกรรมมากเกินไป
ทาให้นักเรียนไม่สนใจที่จะอ่าน
หรือศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

- ให้นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคมมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์
- นักเรียนที่มีพฤติกรรมซ้า
ไม่เคยทาบันทึกการอ่านครู
ที่ปรึกษาควรติดตามอย่าง
ใกล้ชิด สม่าเสมอและควร
มีผลกับนักเรียน

กลุม่ งานบริหารงบประมาณ
โครงการที่บรรลุเป้าหมาย มีดังนี้
1. โครงการพัฒนางานการเงิน
2. โครงการพัฒนางานบัญชี
3. โครงการพัฒนางานพัสดุ
4. โครงการการจัดการสาธารณูปโภค
5. โครงการการบริการด้านยานพาหนะ
6. โครงการพัฒนางานแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย มีดังนี้
โครงการ
กิจกรรม
ทีไ่ ม่บรรลุเป้าหมาย
ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
-

ปัญหา

สิ่งที่ควรพัฒนา

-

-

กลุ่มงานอานวยการ
โครงการที่บรรลุเป้าหมาย มีดังนี้
1. โครงการการบริหารข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. โครงการส่งเสริมขวัญและกาลังใจบุคลากร
3. โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
4. โครงการจ้างครูและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
5. โครงการบริหารงานบุคลากร
6. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
8. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของกรรมการเครือข่ายสถานศึกษา
9. โครงการโรงเรียนธนาคาร
10. โครงการพัฒนาสานักงานผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย มีดังนี้
โครงการ
กิจกรรม
ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
-

ปัญหา

สิ่งที่ควรพัฒนา

-

-

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โครงการที่บรรลุเป้าหมาย มีดังนี้
1. โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข
4. โครงการ 1 ตารวจ 1 โรงเรียน
5. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์ท้องถิ่น
6. โครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน
7. โครงการรักษาความปลอดภัยและวินัยจราจร
8. โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. โครงการพิธีกรรมสาคัญ และกิจกรรมนักเรียน
10. โครงการกิจกรรมวันสาคัญชาติ และเทิดทูนพระมหากษัตริย์
11. โครงการสภานักเรียน
12. โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
13. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน
14. โครงการประกันอุบัติเหตุ
15. โครงการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย มีดังนี้
โครงการ
กิจกรรม
ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
1. โครงการส่งเสริม 1. เข้าค่ายอบรมคุณธรรม
คุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์

ปัญหา

สิ่งที่ควรพัฒนา
1. ควรจัดการเข้าค่าย
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
เป็นระดับชั้น เพราะ
จานวนนักเรียนจะได้
น้อยลง
2. การเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ควรมี
นักเรียนที่ไม่มากเกินไป
คราวต่อไปอยากจัดการ
เข้าค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม เฉพาะ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้น

โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย มีดังนี้
โครงการ
กิจกรรม
ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

2. ความดี 5 ด้าน

3. สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก

ปัญหา

สิ่งที่ควรพัฒนา

มัธยมศึกษาปีที่ 4
3. จานวนนักเรียนที่เข้า
ค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมในครั้งนี้มีจานวน
มากเกินไป
1. นักเรียนไม่ได้ส่งบันทึกความดี 1. ให้คาชี้แนะ ชี้แจง
ทาบันทึกความดีหาย บันทึกไม่ ในการบันทึกความดีเพื่อ
ตรงประเด็น
ความเรียบร้อย และมี
2. นักเรียนไม่มีความสนใจและ ประสิทธิภาพ ในการ
ไม่มีความละเอียดในการทา
บันทึก
บันทึกความดี
1. นักเรียนไม่มีความสนใจที่จะ 1. ควรมีมาตรการเพื่อให้
สอบธรรมศึกษา เพราะไม่เห็น นักเรียนเห็นความสาคัญ
ความสาคัญของการสอบ
ของการสอบธรรมศึกษา
2. นักเรียนไม่มาสอบทั้งๆ มีชื่อ 2. ควรปรับทัศนาคติให้กับ
ในบัญชีสอบ
นักเรียนที่นับถือศาสนา
3. นักเรียนคิดว่า สอบแล้วไม่ได้ คริสต์ และคนที่ไม่เห็น
อะไร แล้วรู้จะสอบไปทาไม
ความสาคัญของการสอบ
4. นักเรียนมีรายชื่อตกหล่น
ธรรมศึกษา
สอบซ้าปีเดิม
5. นักเรียนส่วนใหญ่จะบอกว่า
นับถือศาสนาคริสต์ ไม่สอบได้
ไหม
6. เมื่อถึงเวลาสอบแล้ว นักเรียน
ที่มีชื่อไม่เข้าสอบ และขาดสอบ
เป็นจานวนมาก

