
 
 
 

สรปุรายงานโครงการ
ประจ าปี 

โรงเรียนบา้นกาดวิทยาคม 
ปีการศึกษา  2564 

 
 
 

งานแผนงานโครงการ 
โรงเรียนบา้นกาดวิทยาคม 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเชียงใหม่ 



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี  2564 
ผลการด าเนินการ 
เชงิปรมิาณ 
 โรงเรยีนบา้นกาดวทิยาคมจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี  2564  โดยใชห้ลกัการมสีว่น
ร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายสอดคลอ้งกบันโยบายของ  สพฐ.  จุดเน้นของ  สพฐ.  และแผกลยุทธ์
ของโรงเรยีน  โดยแบ่งตามกลุ่มงานทัง้หมด  4  กลุ่มงาน  ดงันี้ 
 1. กลุ่มบรหิารวชิาการ    มโีครงการทัง้หมด  41  โครงการ 
 2. กลุ่มบรหิารงบประมาณ   มโีครงการทัง้หมด  6    โครงการ 
 3. กลุ่มอ านวยการ  มโีครงการทัง้หมด  10  โครงการ 
 4. กลุ่มบรหิารทัว่ไป  มโีครงการทัง้หมด  5    โครงการ 
 5. กลุ่มบรหิารกจิการนกัเรยีน มโีครงการทัง้หมด  13  โครงการ 
 โรงเรยีนบา้นกาดวทิยาคมมกีารบรหิารงบประมาณเป็นไปตามนโยบาย  และจุดเน้น
ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และใชง้บประมาณในการบรหิารจดัการอย่าง
มปีระสทิธภิาพ  และเกดิประโยชน์สงูสุด 
 เชงิคุณภาพ 
 โรงเรยีนบา้นกาดวทิยาคมจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี  2564  โดยใชห้ลกัการมสีว่น
ร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายสอดคลอ้งกบันโยบาย  จุดเน้นของ  สพฐ.  และแผนกลยุทธข์อง
โรงเรยีน       โดยแบ่งตามกลุ่มงานทัง้หมด  4  กลุ่มงาน  ในแต่ละกลุ่มงานไดด้ าเนินโครงการ / 
กจิกรรม  ดงัตารางต่อไปนี้ 
 

กลุ่มงาน 
จ านวน
โครงการ 
(โครงการ) 

ผลการด าเนินโครงการ 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

(โครงการ) (ร้อยละ) (โครงการ) (ร้อยละ) 
1. กลุ่มบรหิารวชิาการ   41 24 58.53 17 41.47 
2. กลุ่มบรหิารงบประมาณ   6 6 100 - - 
3. กลุ่มอ านวยการ 10 10 100 - - 
4. กลุ่มบรหิารทัว่ไป 5 4 80 1 20 
5. กลุ่มบรหิารกจิการนกัเรยีน 13 8 61.54 5 38.46 

 
 
 
 



 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ  กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

ปัญหา ส่ิงท่ีควรพฒันา บรรลุ 
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ได้
ด าเนิน
โครงการ 

1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อการแข่งขันทักษะ
วิชาการ   

     

3. โครงการเวทีคนเก่ง  เวที
คนกล้า 

     

4. โครงการพฒันาหลกัสตูร
และกระบวนการจดัการ
เรยีนรู ้ 

     

5. โครงการการจดักจิกรรม
ค่ายองคร์วมหลกัสตูร
ทอ้งถิน่ลุ่มน ้าวาง 

     

6. โครงการสง่เสรมิการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรม 
"ลดเวลาเรยีน  เพิม่เวลารู"้ 

   1. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมมี
การจัดชั่วโมงกิจกรรม  
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”              
เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ แต่เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดไวรัส 
โคโรนา ซึ่งโรงเรียนจัดการเรียน
การสอนแบบปกติและแบบ
ออนไลน์ตามช่วงเวลาประกาศ
ของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน
ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียนได้ 

 

 
 
 



ผลการด าเนินงานตามโครงการ  กลุ่มบริหารวิชาการ  (ต่อ) 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

ปัญหา ส่ิงท่ีควรพฒันา บรรลุ 
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ได้
ด าเนิน
โครงการ 

7. โครงการพฒันาครสููก่าร
จดัการเรยีนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ 

   - โรงเรียนไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ครูสู่การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพเนื่องจากสภานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 
2019 
-  เวลาที่ใช้ในการดำเนิน
กิจกรรมไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน 
- ขาดการนิเทศ  ติดตาม การ
จัดการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนควร
สนับสนุนให้ครู
เรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้
รูปแบบสะเต็มศึกษา 
ผ่านระบบ TEPE 
OLINE อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ควรมีการนิเทศ 
ติดตาม การจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา 
และ พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน และ
ความต้องการของ
นักเรียน 

8. โครงการพฒันา
ศกัยภาพนกัเรยีนเพือ่การ
พฒันางานวชิาการ 

   โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการ
ตามโครงการส่งเสริม
ความสามารถผู้เรียนเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 2019 

 

9. โครงการสวน
พฤกษศาสตรใ์นโรงเรยีน 
โรงเรยีนบา้นกาดวทิยาคม 

   โรงเรียนไม่ได้ดำเนินโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 2019 

1. จัดหา
ผู้รับผิดชอบที่มี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 

 



ผลการด าเนินงานตามโครงการ  กลุ่มบริหารวิชาการ  (ต่อ) 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

ปัญหา ส่ิงท่ีควรพฒันา บรรลุ 
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ได้
ด าเนิน
โครงการ 

โครงการสวนพฤกษศาสตร์
ในโรงเรยีน โรงเรยีนบา้น
กาดวทิยาคม (ต่อ) 

    2. จัดอบรมทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 

10. โครงการนิเทศแบบ
กลัยาณมติรเพือ่พฒันาการ
สอน 

     

11. โครงการสง่เสรมิและ
พฒันาการเรยีนรูท้าง
วทิยาศาสตร ์

     

12. โครงการพฒันาการ
จดัการเรยีนการสอนเพือ่
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาคณิตศาสตร์ 

   - โรงเรียนไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ครูสู่การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพเนื่องจากสภานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 
2019 

 

13. โครงการยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาภาษาไทย 

   1.  เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์โควดิ-19 ซึง่อยู่
ในช่วงของการจดัการเรยีน
การสอนแบบ  Online  
ปัญหาทีพ่บคอื  นกัเรยีน
บางคนไม่มสีญัญาณ
อนิเทอรเ์น็ต  บางคนมี
ภาระหน้าทีท่างบา้นตอ้ง
ช่วยผูป้กครองท างาน  
นกัเรยีนขาดวนิยั ขาดความ
กระตอืรนืรน้  ขาดความใฝ่รู้
ใฝ่เรยีน   

1. จดักจิกรรมที่
พฒันาทกัษา
ทางดา้นการอ่าน  
การคดิ  การเขยีน
เพือ่พฒันา
ผลสมัฤทธิก์ลุ่ม
สาระภาษาไทย
ต่อไป 
 

 



ผลการด าเนินงานตามโครงการ  กลุ่มบริหารวิชาการ  (ต่อ) 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

ปัญหา ส่ิงท่ีควรพฒันา บรรลุ 
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ได้
ด าเนิน
โครงการ 

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาภาษาไทย 
(ต่อ) 

   ขาดการตดิตามงานจาก
ครผููส้อน  จงึท าให้
ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย
ในปีการศกึษา  2564  นี้  
ต ่ากว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ 
2. ผูป้กครองบางคนยงัไม่
เขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการ
เรยีนสอนในช่วง
สถานการณ์โควดิ-19 

2. คุณครคูวรตดิตาม  
ซกัถาม  พดูคุย
ปัญหาทีพ่บจากการ
เรยีน  Online  ของ
นกัเรยีน  ให้
ค าปรกึษาและ
แกปั้ญหาอย่าง
ทนัท่วงท ี
3.  จดัท าชุดแบบฝึก
กจิกรรมใหก้บั
นกัเรยีนทีไ่ม่สามารถ
เรยีน  Online  ได ้

14. โครงการยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

   การระบาดของโรคโควิด19 
ทำให้รูปแบบการจัด
กิจกรรมจึงจัดขึ้นด้วยการ
แบ่งห้องเพ่ือลดจำนวน
นักเรียน ไม่ให้เกิดความ
แออัด 

 

15. โครงการสง่เสรมิและ
พฒันาการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

     

16. โครงการสรา้งพฒันาและ
ใชแ้หล่งเรยีนรูภ้ายในของ
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

     

17. โครงการพฒันาหอ้งเรยีน
ภาษาองักฤษ 

     

 
 
 



ผลการด าเนินงานตามโครงการ  กลุ่มบริหารวิชาการ  (ต่อ) 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

ปัญหา ส่ิงท่ีควรพฒันา บรรลุ 
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ได้
ด าเนิน
โครงการ 

18. โครงการยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่ม
สาระสงัคมศกึษา  ศาสนา 
และวฒันธรรม 

     

19. โครงการสง่เสรมิความ
เป็นพลเมอืงด ี

     

20. โครงการพฒันาสือ่การ
เรยีนการสอนทีเ่อือ้ต่อการ
จดัการเรยีนรูว้ชิาสุขศกึษา
และพลศกึษา 

     

21.โครงการสง่เสรมิการดแูล
สุขภาพและการออกก าลงั
กาย(กฬีาและกรฑีาส)ี 

   ไม่ไดจ้ดักจิกรรม เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 

 

22. โครงการพฒันาศกัยภาพ
ผูเ้รยีนดา้นกฬีา  

   ไม่ไดจ้ดักจิกรรม เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 

 

23. โครงการยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่ม
สาระศลิปะ 

     

24. โครงการสง่เสรมิความ
เป็นเลศิ 
ทางดา้นดนตร ี

     

25. โครงการพฒันาการ
จดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการ
งานอาชพี 

     

 
 
 



ผลการด าเนินงานตามโครงการ  กลุ่มบริหารวิชาการ  (ต่อ) 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

ปัญหา ส่ิงท่ีควรพฒันา บรรลุ 
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ได้
ด าเนิน
โครงการ 

26. โครงการพฒันางาน
วดัผลและประเมนิผล 

   การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน และ
การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงคจ์ะสูงกว่า
เป้าหมาย 

สนับสนุนสื่อการสอน 
กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มีการ
ใช้เทคโนโลยี และ
เสริมทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

27. โครงการการจดัการ
ระบบงานทะเบยีนและ 
ส ามะโนผูเ้รยีน 

     

28. โครงการพฒันากจิกรรม
การเรยีนรูลู้กเสอื เนตรนารี
สามญัรุ่นใหญ่ 

     

29. โครงการการพฒันาการ
จดัการเรยีนรูก้จิกรรมชุมนุม 

     

30. โครงการทศันศกึษาแหล่ง
เรยีนรูต้ามนโยบายพฒันา
คุณภาพ 

   โรงเรียนไม่สามารถ
ดำเนินการตามโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตาม
นโยบายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 2019 

 

31. โครงการเขา้ค่ายพกัแรม
ลูกเสอื – เนตรนารสีามญัรุ่น
ใหญ่ 

     

32. โครงการพฒันางานแนะ
แนวเพือ่เพิม่ศกัยภาพของ
นกัเรยีน 

     



ผลการด าเนินงานตามโครงการ  กลุ่มบริหารวิชาการ  (ต่อ) 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

ปัญหา ส่ิงท่ีควรพฒันา บรรลุ 
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ได้
ด าเนิน
โครงการ 

33. โครงการสรา้งขวญั
ก าลงัใจและแสดงความยนิดี
กบัผูเ้รยีน  

     

34. โครงการพฒันาคุณภาพ
การจดัการเรยีนรวมโรงเรยีน
บา้นกาดวทิยาคม 

     

35. โครงการสง่เสรมิผูเ้รยีน
ใหม้นีิสยัรกัการอ่าน 

     

36. โครงการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในของ
โรงเรยีนบา้นกาดวทิยาคม 

     

37. โครงการพฒันางานวสัดุ
บรกิารการท าเอกสาร 

     

38. โครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและ
ไอซที ี

   อุปกรณ์บางชิ้นมีอายุการใช้
งานนาน จึงเสื่อมสภาพ 

การปรับปรุงซ่อมแซม
ยังไม่ทั่วถึง เพราะ
จำนวนอุปกรณ์มี
จำนวนมาก 

39. โครงการพฒันาระบบ
การบรกิารอนิเทอรเ์น็ท 

     

40. โครงการบรกิารอนิเทอร์
เน็ทภายในโรงเรยีน 

     

41. โครงการหอ้งเรยีน
ปัญญาประดษิฐ์ 

   เนื่องจากสถานการณ์โควิด-
19 ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้
งานบริการห้องเรียน
ปัญญาประดิษฐ์ได้                                                 

ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้
ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามโครงการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

ปัญหา ส่ิงท่ีควรพฒันา บรรลุ 
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ได้
ด าเนิน
โครงการ 

1. โครงการพฒันางานการเงนิ      
2. โครงการพฒันางานบญัช ี      
3. โครงการพฒันางานพสัด ุ      
4. โครงการพฒันางานแผนงาน      
5. โครงการการจดัการ
สาธารณูปโภค 

 
 

   

6. โครงการการบรกิารดา้น
ยานพาหนะ 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามโครงการ  กลุ่มอ านวยการ 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

ปัญหา ส่ิงท่ีควรพฒันา บรรลุ 
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ได้
ด าเนิน
โครงการ 

1. โครงการการบรหิารขอ้มลู
สารสนเทศสถานศกึษาใหม้ี
ประสทิธภิาพ  

 
 

   

2. โครงการสง่เสรมิขวญัและ
ก าลงัใจบุคลากร 

 
 

   

3. โครงการสง่เสรมิสวสัดกิาร       
4. โครงการจา้งครแูละบุคลากร
ทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะสาขา  

 
 

   

5. โครงการการบรหิารงาน
บุคลากร 

 
 

   

6.โครงการศกึษาดงูานนนอก
สถานที ่

 
 

   

7. โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร 

 
 

   

8. โครงการส่งเสรมิการ
ปฏบิตังิานตามหน้าทีข่อง
กรรมการเครอืขา่ยสถานศกึษา 

 
 

   

9. โครงการโรงเรยีนธนาคาร      
10. โครงการพฒันาส านักงาน
ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามโครงการ  กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

ปัญหา ส่ิงท่ีควรพฒันา บรรลุ 
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ได้
ด าเนิน
โครงการ 

 1. โครงการพฒันากลุ่มงาน
บรหิารทัว่ไป   - - - - 

 2. โครงการพฒันาอาคาร
สถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม   - - - - 

 3. โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์
บรเิวณทางเขา้อนุสรณ์สถาน
ทหารญี่ปุ่ น   

 - - - - 

 4. โครงการการรกัษาความ
ปลอดภยัและวนิัยจราจรใน
สถานศกึษา  

 - - - - 

 5. โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง   - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามโครงการ  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

ปัญหา ส่ิงท่ีควรพฒันา บรรลุ 
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ได้
ด าเนิน
โครงการ 

1. โครงการสง่เสรมิคุณธรรม 
จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึ
ประสงค ์ 

   เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิท-
19 ทำให้โรงเรียนไม่
สามารถจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายคุณธรรมได้ เพราะ
เป็นกิจกรรมการรวมกลุ่ม 
ตามการประกาศของ
รัฐบาลโดยศูนย์ควบคุม
โรคติดต่อและประกาศ
ระดับจังหวัดโดย
คณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อระดับจังหวัด ไม่
อนุญาตให้มีการรวมกลุ่ม 

จ ะ ต ้ อ ง ม ี ก า ร ว า ง
แผนการแก้ไขปัญหา
หากมีการะบาดของ
ไวรัสโควิท-19 อีกในปี
การศึกษาหน้า พร้อม
หาแผนสำรองในการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์  
 

2. โครงการพธิกีรรมส าคญั 
และกจิกรรมนกัเรยีน    

  

3. โครงการกจิกรรมวนัส าคญั
ชาต ิ และเทดิทนูสถาบนัมหา
กษตัรยิ ์

   
  

4. โครงการสภานกัเรยีน       
5. โครงการร่วมสบืสาน
ประเพณีและวฒันธรรม  

   เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรสัโค
วทิ-19 ท าใหโ้รงเรยีนไม่
สามารถจดักจิกรรมเขา้
ค่ายคุณธรรมได ้เพราะ
เป็นกจิกรรมการรวมกลุ่ม 
ตามการประกาศของ
รฐับาลโดยศูนยค์วบคุม
โรคตดิต่อและประกาศ
ระดบัจงัหวดัโดย
คณะกรรมการควบคุม 

มีการปรบัตัวโดยจัด
กิ จ ก ร ร ม ที่
หลากหลาย 
มากขึน้ตาม 
สถานการณ์ 
 



ผลการด าเนินงานตามโครงการ  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (ต่อ) 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

ปัญหา ส่ิงท่ีควรพฒันา บรรลุ 
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ได้
ด าเนิน
โครงการ 

โครงการร่วมสบืสานประเพณี
และวฒันธรรม (ต่อ)   

 โรคตดิต่อระดบัจงัหวดั 
ไม่อนุญาตใหม้กีาร
รวมกลุ่ม 

 

6. โครงการพฒันาระเบยีบ
วนิยันกัเรยีน     

  

7. โครงการสถานศกึษาสขีาว
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข  

   ด้วยสถานการณ์โรค
ระบาด Covid 19 ทำให้
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถ
ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ 
ที่ได้วางแผนไว้ และทาง
งานระเบียบวินัยได้สังเกต
พฤติกรรมและเฝ้าระวัง
การใช้สารเสพติดของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ 

ต้องมีการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี โดยจัด
กิจกรรมให้ความรู้เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านยาเสพ
ติดและภาวะผู้นำและ
การกล้าแสดงออก
ให้กับนักเรียน 

8. โครงการ 1 ต ารวจ 1 
โรงเรยีน  

   ไม่ไดด้ าเนินการจดั
กจิกรรมเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสั   โค
โรน่า 2019 

 

9. โครงการพฒันางานระบบ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน    

   

10. โครงการงาน
ประชาสมัพนัธ ์ 

  

  รูปแบบวารสารและ
การนำเสนอข้อมูลที่
จะต้องปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงให้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

11. โครงการสง่เสรมิสุขภาพ
อนามยัในโรงเรยีน     

   



 
 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (ต่อ) 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

ปัญหา ส่ิงท่ีควรพฒันา บรรลุ 
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ได้
ด าเนิน
โครงการ 

12. โครงการงานประกนั
อุบตัเิหต ุ

 
 

   

13. โครงการพฒันาศกัยภาพ
ทางดา้นนาฏศลิป์ไทย และ
นาฏศลิป์ทอ้งถิน่ 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


