รายงานผลการดาเนินโครงการ /กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

บทสรุป
ผลการดําเนินงานในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้ มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวน ๘๕ โครงการ
เป็นโครงการที่สามารถดําเนินการได้เท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมาย ตามแผนฯ จํานวน ๗๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๔ มีโครงการที่ต่ํากว่าเป้าหมาย ๖ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๗.๐๖ และไม่ได้ดําเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๐ ดังภาพประกอบ
ตาราง แสดงผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
จานวน
โครงการ
ทั้งหมด
๘๕

ผลการดาเนินโครงการ
เท่ากับหรือสูง ร้อยละ
ต่ากว่า
ร้อยละ
ไม่ได้
ร้อยละ
กว่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ดาเนินการ
๗๕
๘๘.๒๔
๖
๗.๐๖
๔
๔.๗๐

จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
มีโครงการจํานวน ๔ โครงการไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการจัด
ทําให้ไม่สามารถดําเนินโครงการได้

กราฟแสดงผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

เท่ากับหรื อสูงกว่าเป้าหมาย
ต่ากว่าเป้าหมาย

ไม่ได้ ดาเนินการ

ร้ อยละ
ข้อเสนอแนะ
ควรดําเนินโครงการทุกโครงการที่ดําเนินการเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงในการจัดโครงการในปีถัดไป และทําให้ทราบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการรวมทั้งทําให้การ
ประเมินแผนปฏิบัติการมีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

รายงานผลการดาเนินงานตามงาน / โครงการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จาแนกตามฝ่ายงาน / กลุ่มสาระฯ / งาน ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนศรีรัตนวิทยา อ.ศรีรัตนวิทยา จ.ศรีสะเกษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

๑.

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

๑

๒

๑

๒

๑. เชิงปริมาณ
นักเรียนที่กําลังเรียน ในปีการศึกษา
๒๕๖๐–๒๕๖๑ ทุกคน
๒.เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการในระดับต่างๆและได้เหรียญ
ทองมากขึ้น

กิจกรรมที่ ๑ นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ ๘ กลุ่ม
สาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมที่ ๒ นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทั้ง
ระดับเขตพื้นที่ฯ ระดับภาค และ
ระดับประเทศ

งบประมาณไม่เพียงพอ

√

๒

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา

๑

๒

๑

๒

๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ ครูและบุคลากรจํานวน
๑๐๗ คน
๑.๒ นักเรียนจํานวน ๑,๕๔๑ บ.
ได้เข้าค่ายวิชาการ
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพโรงเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

จัดค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียน
ศรีรัตนวิทยา

ไม่มี

√

ที่

๓

ชื่อโครงการ

โครงการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๑

๔

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๔

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ ผูร้ ่วม
โครงการนี้ ได้แก่
๑.๑ นักเรียน จํานวน ๑,๕๔๑ บ. ๑.๒
ครู จํานวน ๘๓ คน
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ด้านผลผลิต
๑) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
๒) จํานวนนักเรียนมีผลการเรียน ๐,ร
,มส,มผ ลดลง
๓) จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน
ลดลง
๔) จํานวนนักเรียนที่จบไม่พร้อมรุน่
ลดลง
ด้านผลลัพธ์
นักเรียน ม.๓ ม.๖ จบการศึกษามาก
ขึ้น

กิจกรรมที่ ๑ ประกาศผลการเรียน
นักเรียนดําเนินการสอบแก้ตัวครั้ง
ที่ ๑ ลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชา
กิจกรรมที่ ๒ คัดกรองนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง(นักเรียนขาดหลบเรียน
บ่อย มีผลติด ๐,ร,มส,มผ มาก )
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมผู้ปกครอง
และนักเรียนกลุม่ เสี่ยงและครูที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๔ นักเรียนดําเนินการ
สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
กิจกรรมที่ ๕ ลงทะเบียนเรียนซ้ํา
รายวิชา
กิจกรรมที่ ๖ จัดกิจกรรมติดตาม
ติดต่อ สื่อสาร จัดการเข้าค่าย
นักเรียนกลุม่ เสี่ยงที่จะไม่จบ
การศึกษา

ไม่มี

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

ที่

๔

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
(ต่อ)

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๒

๔

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๔

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้
โครงสร้างหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล หลักสูตรประชาคม
อาเซียนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ ๑๐๐
๒) โรงเรียนมี หลักสูตรสถานศึกษา ที่
ผ่ านการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งครบทุ ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
๑) โรงเรีย นมี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่
ผ่ าน ก ารพั ฒ น าแ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และสนองนโยบายของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ
๓) โรงเรีย นมี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่
สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียน
ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา
๔ ) ส่ งเส ริ ม ส นั บ ส นุ น ให้ ค รู จั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมวางแผน
ประชุมครูผู้สอน ๘ กลุ่ม
ส า ระ ค รั้ งที่ ๑ เพื่ อ วางแ ผ น
โครงการร่ า งโครงการนํ า เสนอ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
- โครงการได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
ผู้บริหาร
-เพื่ อ กํ า ห น ด ห น้ า ที่ ที่ ต้ อ ง
รั บ ผิ ด ชอบ วางแผนงาน และ
มอบหมายงาน
กิจกรรมที่ ๒ ดําเนินงานตามแผน
- ประชุมร่วมกันถึงการปรังปรุง
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ถึงแนว
ทางการจัดหลักสูตรที่ถูกต้อง
- แต่ละกลุ่มสาระฯ ดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละกลุ่ม
สาระฯ
- จั ด ทํ า รู ป เล่ ม ของแต่ ล ะกลุ่ ม
สาระฯ เพื่ อ หลอมรวมเป็ น ของ
สถานศึกษา
กิจกรรมที่ ๓ การตรวจสอบผล
การดําเนินการ
- ติดตามผลการใช้หลักสูตร
กิจกรรมที่ ๔ การปรับปรุงแก้ไข

ไม่มี

√

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

- ประชุมสรุปผลการดําเนิน
โครงการ จัดทําสรุปผลการ
ดําเนินการเพื่อ
เสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ ใช้ สํ าหรั บ
การจัดโครงการดังกล่าวต่อไป
- นําเสนอผลการจัดโครงการ
ต่อทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้ปกครอง และชุมชน

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

ที่

๕

ชื่อโครงการ

โครงการนิเทศการ
เรียนการสอน

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๓

๒

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๒

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๑. เชิงปริมาณ
๑.ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียน
การสอน ร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงตามเป้าหมายที่กําหนดไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๘๐
๒. เชิงคุณภาพ
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียน
การสอน

นิเทศการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในรูปแบบการ
นิเทศข้ามกลุ่มสาระและการนิเทศ
จากผู้บริหารหรือผูไ้ ด้รับ
มอบหมาย

ไม่มี

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๖

โครงการพัฒนาการ
ใช้แหล่งเรียนรูภ้ ายใน
และภายนอกโรงเรียน

๒

๔

๔

๑. เชิงปริมาณ
บุคลากร จํานวน ๘๓ คน
นักเรียน จํานวน ๑,๕๕๐ คน
๒.เชิงคุณภาพ
๒.๑ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีข้อมูล
แหล่งเรียนรู้และพัฒนา
๒.๒ แหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศ ร้อยละ ๘๐

กิจกรรมที่ ๑ สํารวจ/ลงทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียน
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาศูนย์การเรียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ๓ กระตุ้นการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทุกสาระ
กิจรรมที่ ๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็น
ศูนย์การเรียนรูส้ ู่ความเป็นเลิศ

ไม่มี

๗

โครงการสร้างแรงจูง
ในสู่อาชีพและการมี
งานทําในอนาคต

๒

๔

๔

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อ ตามความถนัด ความสนใจ
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความรูส้ กึ ที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมหนึ่งใจติวให้
น้อง
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวิเคราะห์
ผู้เรียนโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม
วางเป้าหมายการศึกษาต่อและ
สาขาอาชีพ

ไม่มี

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

√

ที่

๘

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ ๒๑ และ
STEM Education

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๑

๒

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๒

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๑. เชิงปริมาณ
บุคลากรของโรงเรียนขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ๓R
๘C และสะเต็มศึกษา ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการสะท้อนคิดจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒. เชิงคุณภาพ
บุคลากรของโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ๓R ๘C และสะ
เต็มศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ จากการเข้ารับการพัฒนาโดย
การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้แก่กันและกัน ในการร่วม
กิจกรรมการสะท้อนคิดจากการ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ซึ่งทําให้ ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการ
ในการนําประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาได้
โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเตรียมความ
พร้อมแจ้งครูรับทราบ
กิจกรรมที่ ๒ การประชุมปฏิบตั ิการ
สะท้อนคิด (Reflection) เรื่อง
การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑
๓R ๘C และสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ ๓ ประเมินผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๔ สรุปรายงาน
กิจกรรมเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ไม่มี

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

ที่

๙

ชื่อโครงการ

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) ของ
นักเรียน

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๑

๒

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๒

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๑. เชิงปริมาณ ผู้ร่วมโครงการนี้
กิจกรรมที่ ๑ ติว O-NET ม.๓ และ
ได้แก่
ม.๖
๑.๑นักเรียน ม.๓ จํานวน ๒๑๐ คน
กิจกรรมที่ ๒ ติว GAT/PAT ม.๖
๑.๒นักเรียน ม.๖ จํานวน ๑๘๐ คน
๒. เชิงคุณภาพ
ด้านผลผลิต
นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ทุกคนได้รบั การ
ส่งเสริมหรือการติวจากวิทยากร
ด้านผลลัพธ์
๑) นักเรียนมีความพร้อมสําหรับการ
สอบ O-NET ม.๓ และ ม. ๖
๒) นักเรียนมีความพร้อมในการ
สอบแข่งขันมีนักเรียนศึกษาต่อมากขึ้น
ตามความต้องการ
๓) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นร้อยละ
๕

การควบคุมนักเรียนยังไม่
เข้มงวดเท่าที่ควร

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

ที่

ชื่อโครงการ

๑๐. โครงการศูนย์สอบ
O-NET

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๒

๑

๔

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๔

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๑. เชิงปริมาณ
ครูนักเรียน ม. ๓ และ ม. ๖ ในเขต
อําเภอศรีรัตนะ
๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑นักเรียน บุคลากรและ
บุคคลภายนอก ไดรับความสะดวกใน
การสอบ วัดความรูO้ -NET ม.๓ และ
ม.๖
๒.๒บุคคลากรและบุคคลภายนอก ได
ทราบถึงผลคะแนนการสอบ เพื่อที่จะ
นําไปพัฒนา ตนเองตอไป
๒.๓ ผูสอบสามารถนําผลคะแนนสอบที่
ไดไปประกอบการศึกษาต่อ

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมวางแผน
กิจกรรมที่ ๒ ดําเนินการจัดสอบ
ตามปฏิทินการสอบระดับชาติ
กิจกรรมที่ ๓ ประเมินผลการจัด
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๔ สรุปรายงาน
กิจกรรม

ไม่มี

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

ที่

๑๑

ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๓

๒

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๑

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๑. เชิงปริมาณ
มอบหมายงาน และดําเนินการ
๑) ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโยลีทาง
โดยใช้ สื่อนวัตกรรมเทคโนโยลีทาง
การศึกษาทุกกลุม่ สาระ
การศึกษา
๒) นักเรียนทุกคน ได้เรียนรูโ้ ดยใช้
สื่อนวัตกรรมเทคโนโยลีทางการศึกษา
๒. เชิงคุณภาพ
๑) ครูมีโดยใช้ สื่อนวัตกรรม
เทคโนโยลีทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
๒) นักเรียนทุกคน เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ไม่มี

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

ที่

ชื่อโครงการ

๑๒ พัฒนาสารสนเทศและ
สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๓

๓

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๒

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

ด้านผลผลิต ( Outputs )
๑. เชิงปริมาณ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ร่วมโครงการจํานวน ๘๐ คน
๒. เชิงคุณภาพ ครูที่ร่วมโครงการมีความรู้เรื่อง
กระบวนการ
PLC (Professional Learning
Community) “ชุ ม ช น ก า ร เรี ย น รู้ ท า ง
วิ ช าชี พ ” เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การ
เรียนรู้และพัฒนา คุณภาพผู้เรียน คิดเป็นร้อย
ละ ๙๐
ด้านผลลัพธ์ ( Outcomes)
๑. ครูแ ต่ ละกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ได้รับ การ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ
ใน ก ารจั ด กิ จ ก รรม ก ารเรี ย น รู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น สําคัญ โดย
ใช้ รู ป แ บ บ PLC (Professional Learning
Community) “ชุ ม ช น ก า ร เรี ย น รู้ ท า ง
วิชาชีพ”
๒. นั ก เรี ย นกลุ่ ม ทุ ก คนเกิ ด ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ ดีต่อ
การ เรีย นรู้จ ากการครูมือ อาชี พ แบบ PLC
(Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ”

กิจกรรมที่ ๑ การสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน (Share Vision)
กิจกรรมที่ ๒ การเรียนรูร้ ่วมกัน
เป็นทีม (Team Learning)
กิจกรรมที่ ๓ การจัดการเรียนรูส้ ู่
นักเรียน (Instruction)
กิจกรรมที่ ๔ การนิเทศแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน(Peer Coaching)
กิจกรรมที่ ๕ การถอดบทเรียน
(Action After Review)

ไม่มี

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

ที่

ชื่อโครงการ

๑๓ พัฒนาการคุณภาพ
การศึกษาด้วย DLIT

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๓

๔

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๔

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๑. เชิงปริมาณ
๑) ครูผสู้ อนและบุคลากรใน
สถานศึกษาจํานวน ๑๐๗ คน ร่วมมือ
กันพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
๒) นักเรียนจํานวน ๑,๕๔๑ คน
ได้รับบริการการจัดการศึกษาผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
๒. เชิงคุณภาพ
๑)ครูผู้สอนและบุคลากรใน
สถานศึกษาจํานวน ๑๐๗ คน ร่วมมือ
กันพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
๒) นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนที่สูงขึ้น

กิจกรรมที่ ๑ ติดตั้งอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ทีวี DLIT
กิจกรรมที่ ๒ ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนผ่าน DLIT
กิจกรรมที่ ๓ ส่งรายงานการ
จัดการเรียนรู้ DLIT พร้อม

บันทึกหลังสอน

อุปกรณ์ต่อพ่วงชํารุดง่าย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

ที่

ชื่อโครงการ

๑๔ โครงการทัศนศึกษา

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๒

๔

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๔

ด้านปริมาณ
๑) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นอย่างน้อยร้อยละ ๙๕ ได้ไป
ทัศนศึกษาตามความสนใจและความ
ต้องการของนักเรียน
๒) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายอย่างน้อยร้อยละ ๙๕ ได้ไปทัศน
ศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพือ่
สร้างแรงจูงใจและช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนอยากเรียนตามมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ
๓) นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๙๕
ได้รับสิทธิตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
ของรัฐบาล
เชิงคุณภาพ นักเรียนได้รับสิทธิตาม
นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมี
คุณภาพของรัฐบาล

กิจกรรมที่ ๑ นํานักเรียนไปทัศน
ศึกษาทุกระดับชั้น
กิจกรรมที่ ๒ เช่าเหมารถนักเรียน
ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

๑. ควรไปทัศนศึกษาในศูนย์
การเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพให้
มากกว่านี้
๒. การเดินทางควรใช้รถแอร์
เพราะเดินทางไกล

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

ที่

ชื่อโครงการ

๑๕ โครงการส่งเสริมงาน
วัดผล ประเมินผล

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๓

๒

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๒

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

ด้านปริมาณ
๑. ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะในการ
สร้างแบบทดสอบ เพื่อวัดผลประเมินผล
ได้ถูกต้องตามหลักการวัดผล ประเมินผล
โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ข้อสอบใน
รายวิชาที่สอนได้ถูกต้องร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป
ด้านคุณภาพ
๑. ครูผู้สอนทุกท่านตระหนักถึง
ความสําคัญการวัดผลประเมินผล
๒. ครูผู้สอนได้พัฒนาการสร้าง
แบบทดสอบ และหาคุณภาพของ
แบบทดสอบได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการ

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมส่งเสริม
วัดผลและจัดทําตารางเรียน
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
เพื่อการวัดผลประเมินผล ๙ ฝ่าย
งาน และ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ควบคุมงบประมาณในการ
จัดซื้อยาก

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

ที่

ชื่อโครงการ

๑๖ โครงการรับนักเรียน
ใหม่

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๒

๔

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๔

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๑. เชิงปริมาณ ผู้ร่วมโครงการนี้ ได้แก่
๑) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
จํานวน ๒๘๐ คน
๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
จํานวน ๒๔๐ คน
๒. เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
สมัครเข้าเรียน ๑๐๐ %
๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
สมัครเข้าเรียน ๑๐๐ %

กิจกรรมที่ ๑ ดําเนินการรับสมัคร
นักเรียน
กิจกรรมที่ ๒ ดําเนินการคัดเลือก
นักเรียน
กิจกรรมที่ ๓ จัดห้องเรียนตาม
แผนการเรียน
กิจกรรมที่ ๔ มอบทุนการศึกษา
นักเรียนที่สอบได้ที่ ๑-๓ โรงเรียน
เดิมแล้วมาเรียนต่อ ม.๑,ม.๔ ที่
โรงเรียนศรีรตั นวิทยา

๑. นักเรียนมาไม่ครบตาม
จํานวนที่มอบตัวไว้ เนื่องจาก
ผู้ปกครองติดภารกิจส่วนตัว
ไม่สามารถมารับส่งนักเรียนมา
ปฐมนิเทศได้

√

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

ที่

ชื่อโครงการ

๑๗ โครงการจัดการเรียนรู้
บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๑

๑

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๒

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๑.เชิงปริมาณ
ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรู ณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
๒.เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ ๑ ให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็น
สําคัญ
กิจกรรมที่ ๒ การกํากับ นิเทศ
ติดตาม และประเมินผล

ไม่มี

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

ที่

ชื่อโครงการ

๑๘ โครงการพัฒนาทักษะ
ความคิดขั้นสูง

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๑

๑

๓

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๒

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๑. เชิงปริมาณ
นักเรียนที่กําลังเรียน ในปีการศึกษา
๒๕๖๑–๒๕๖๒ ทุกคน
๒.เชิงคุณภาพ
๑.นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน
ฟัง และดู สื่อสาร ในสมุดหรือแบบ
บันทึกทักษะการคิด วิเคราะห์เป็น
รายบุคคล
๒.นักเรียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปญ
ั หา
กําหนดเป้าหมาย ตัดสินใจ แก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบและสร้างสรรค์
ผลงานในรูปแบบโครงงาน หรือ
โครงการ และการเข้าค่ายคิด

กิจกรรมที่ ๑ นิเทศ ติดตามการ
สอนฯ
กิจกรรมที่ ๒ นักเรียนบันทึกสมุด
การวิเคราะห์ข่าวสาร และผัง
ความคิด
กิจกรรมที่ ๓ การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
กิจกรรมที่ ๔ จัดค่าย “เรียน เล่น
คิด” สําหรับกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ ๕ จัดเวทีแสดงผลงาน/
นิทรรศการทางวิชาการ

ไม่มี

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๑๙ โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน

๑

๒

๕

๑

๑. เชิงปริมาณ
นักเรียนที่กําลังเรียน ในปีการศึกษา
๒๕๖๐–๒๕๖๑ ทุกคน
๒. เชิงคุณภาพ
นักเรียนเห็นคุณค่า และมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์พืชพรรณ ทรัพยากร
ธรรมชาติ จากการเรียนรูด้ ้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง

๒๐ โครงการเปิดบ้าน
เพื่อน้อง

๒,๓

๕

๔

๔

๑. ด้านปริมาณ
จัดนิทรรศการทางด้านวิชาการ
เพื่อกระตุ้นและสร้างความสนใจ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้นักเรียนได้มีความสนใจที่อยากจะเข้าเรียน
โรงเรียนศรีรัตนวิทยาเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. ด้านคุณภาพ
เพื่อกระตุ้นและสร้างความสนใจให้
นักเรียนได้มีความสนใจที่อยากจะเข้าเรียน
โรงเรียนศรีรัตนวิทยาเพิ่มขึ้น

ไม่มี

๒๑ โครงการพัฒนา
โรงเรียนในฝัน

๒

๑

๑

๔

๑. ด้านปริมาณ
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมลดเวลา
๑) ครู และบุคลากร จํานวน ๑๐๗ เรียน เพิ่มเวลารู้
คน
- กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนานวัตกรรม

ไม่มี

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๑ การจัดทําป้ายชื่อ
พรรณไม้
กิจกรรมที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้
เข้ามาปลูกในโรงเรียน
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมในพืชพรรณไม้ที่มี
กิจกรรมที่ ๔ การเขียนรายงานผล
การเรียนรู้
กิจรรมที่ ๕ การนําไปใช้ประโยชน์
ทางการศึกษา

ไม่มี

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

√

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

๒) นักเรียนจํานวน ๑,๕๔๑ บ. ได้ ที่เน้นกลยุทธ์และตอบโจทย์
เข้าค่ายวิชาการ
กิจกรรมโครงการโรงเรียนในฝัน
๒. คุณภาพ
- กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการต่อยอด
โรงเรียนมีคณ
ุ ภาพตามบริบท
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน
- กิจกรรมที่ ๔ การคงสภาพเพื่อ
ความยั่งยืนของโครงการโรงเรียน
ในฝัน
๒๒ โครงการเรียนการ
สอนกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

๑

๒๓ โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ

๑

๑

๒

๕

๑

๒

๒

๑. ด้านปริมาณ
๑) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ความสนใจ ๑๐๐ %
๒) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญๆ
ทุกกิจกรรม
๒. ด้านคุณภาพ
๑) นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์
๒) นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การ
ทํางาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็น
อย่างดี
๓) นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และ
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
๔) นักเรียนมีจิตสํานึก จิตอาสา และปฏิบัติ
ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย

เชิงปริมาณ
ตัวแทนห้องเรียนเข้าร่วม ทุกห้องเรียน
เชิงคุณภาพ

๑.กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ

ไม่มี

√

ไม่มี

√

อุปกรณ์ในการผลิตสื่อ เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ ๒ ดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน
กิจกรรมที่ ๓ การจัดนิทรรศการ
ผลงานของนักเรียนกิจกรรมชุมนุม/
ชมรมวิชาการ

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการต่างๆทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

๑. นักเรียนผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน รู้จักวางแผนและ
ปฏิบัติตามและสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้
๒. ผู้เข้าแข่งขันได้รับความรู้จากการตอบ
ปัญหา และมีสัมพันธไมตรีอันดีกับคณะ
นักเรียน ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรม

๒๔ โครงการพัฒนาการ
วัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง

๓

๒

๑

๒

ด้านปริมาณ
นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงาน
ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้และทักษะในการ
รวบรวมผลงานของตนเองอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ

จัดกิจกรรมพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง รูปแบบ
แฟ้มสะสมผลงาน

ไม่มี

√

๒๕ โครงการส่งเสริมการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน

๓

๒

๔

๒

๑. ด้านปริมาณ
ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนโรงเรียนศรี
รัตนวิทยา มีการดําเนินการวิจัยในชั้น
เรียน ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง
๒. ด้านคุณภาพ
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนมี
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง
นวัตกรรมและจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

ไม่มี

√

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๒๖ โครงการ
มาตรฐานสากล

๑

๖

๑

๑

ผลผลิต ( Outputs )
- กิจกรรมที่ ๑ เก็บรวบรวมข้อมูล
๑. เชิงปริมาณ นักเรียนและครูโรงเรียนศรีรัต สารสนเทศ
นวิทยาทุกคน หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน
กิจกรรมที่ ๒ จัดทํารูปเล่มรายงาน
๒. เชิงคุณภาพ นักเรียนมีศักยภาพเป็นพล
โลก ครูทุกคนมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ทุกหน่วยงานในโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
มีการบริหารจัดการเชิงระบบ
ผลลัพธ์ ( Outcomes)
นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ครูทุกคนมี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ทุกหน่วยงาน
ในโรงเรียนศรีรัตนวิทยามีการบริหารจัดการ
เชิงระบบ

๒๗ โครงการพัฒนาห้อง
แลปคณิตศาสตร์

๑

๒

๑

๒

๑. เชิงปริมาณ
๑. ครู จํานวน ๑๐ คน ได้ใช้ห้อง LAP
คณิตศาสตร์
๒. นักเรียนทุกคนได้ใช้ห้อง LAP คณิตศาสตร์
พัฒนาความรู้
๒. เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรูเ้ พื่อให้เต็มตาม
ศักยภาพ
๒. ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็ม
ความสามารถ

กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๒ นิเทศการเรียน
การสอนครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

๒๘ โครงการค่าย
คณิตศาสตร์

๑

๒

๑

๒

๑.เชิงปริมาณ
๑. นักเรียน จํานวน ๒๕๐ คน
๒.เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเองร้อยละ ๘๖
๒. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์

กิจกรรมที่ ๑ ดําเนินการจัดซื้อ
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดค่าย
กิจกรรมที่ ๒ จัดค่ายคณิตศาสตร์
กิจกรรมที่ ๓ สอบถามความพึง
พอใจขอนักเรียนที่เข้าร่วม

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๑. การตรวจเยี่ยมจาก
คณะกรรมการ
- เวลาในการดําเนิน
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชา
IS 2 และ3 ค่อนข้างน้อย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

- ไม่ได้ดําเนินการ -

ไม่มี

√

ที่

ชื่อโครงการ

๒๙ โครงการพัฒนาการ
ผลิตสื่อการเรียนการ
สอน

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

๓

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

๒

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๒

ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ ๙๖
๓. ผู้เรียนวางแผนการทํางาน และดําเนินการ
จนสําเร็จ ร้อยละ ๙๖
๔. ผู้เรียนทํางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ร้อยละ ๙๕

กิจกรรม

๑.เชิงปริมาณ
ผู้ร่วมโครงการนี้ ได้แก่
๑) บุคลากร จํานวน ๑๐ คน
๒) นักเรียน จํานวน ๑,๕๔๑ คน
๒.เชิงคุณภาพ
๑) ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรือ่ งสื่อ
ที่ผลิตขึ้นนั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในสื่อที่ครู
นามาจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐

กิจกรรมที่ ๑ ครูจัดทาเอกสารประกอบ
ความรู้
กิจกรรมที่ ๒ ครูจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ผลิตสื่อ
กิจกรรมที่ ๓ ครูจัดทาสื่อการเรียนการ
สอน

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

๑. ห้องเรียนบ้างห้องไม่มีอุปกรณ์
สารสนเทศ ซึ่งสื่อบางประเภทใช้
โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ตในการ
สอน

√

ที่

ชื่อโครงการ

๓๐ โครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๓

๒

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๒

โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ

๓

๑. เชิงปริมาณ
ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จํานวน ๑๗
คน
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑.ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ มีการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม เชื่อมโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น
๒.กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ มีการกํากับ
นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ ๑ การวิเคราะห์หลักสูตรและ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
๑.๑ วิเคราะห์หลักสูตร
๑.๒ วิเคราะห์ผู้เรียน
๑.๓ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
๒.๑ จัดการเรียนรู้ตามแผนฯ
๒.๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน
กิจกรรมที่ ๓ การผลิตและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมฯ
๓.๑ ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้
๓.๒ ใช้ และหาประสิทธิภาพสื่อฯ
๓.๓ ซ่อมแซม บํารุงรักษาสือ่ ฯ
กิจกรรมที่ ๔การพัฒนาการวัดและ
ประเมินผล
๔.๑ ทํา test lueprin/Itemcard
๔.๒ จัดทําคลังข้อสอบมาตรฐาน
กิจกรรมที่ ๕ การวิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมที่ ๖ การนิเทศจัดการเรียนรู้
๖.๑ นิเทศการจัดการเรียนรู้
๖.๒ ประเมินการจัดการเรียนรู้

๑. เชิงปริมาณ
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเชิงนิเวศ
จํานวน ๒ แห่ง
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

กิจกรรมที่ ๑ การปรับปรุงพัฒนา
สวนมะนาวแป้น
๑.๑ เดินระบบท่อน้ํา
๑.๒ จัดซื้อยาฆ่าวัชพืช

๕
๕

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

พัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

๓๑

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

๒

ไม่มี

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

√

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

๑. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา มีแหล่งเรียนรู้
๑.๓ จัดซื้อปุ๋ย และฮอร์โมน
ทางธรรมชาติสาํ หรับจัดการเรียนรู้
บํารุง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับ
๑.๔ จัดซื้อพลั่ว และถังน้ํา
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น
กิจกรรมที่ ๒ การสร้างสวน
๒.มีข้อมูลสารสนเทศการใช้แหล่ง วิทยาศาสตร์
เรียนรู้ทางธรรมชาติ จัดเก็บอย่าง ๒.๑ ปรับหน้าดินของสวน
๒.๒ เดินระบบท่อน้ํา
เป็นระบบ
๒.๓ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สวน
๒.๔ จัดซื้อปุ๋ย และฮอร์โมน
บํารุง
๒.๕ จัดซื้อพรรณไม้

๓๒

๒
โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์

๔

๑

๒
๑. เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ ๑ ค่ายดาราศาสตร์ ม.๖
๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ ๒ ค่ายทักษะ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม .๑
๒.ครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ร้อยละ
และ ม. ๔
๑๐๐ เป็นวิทยากรให้การอบรมนักเรียน กิจกรรมที่ ๓ สัปดาห์วิทยาศาสตร์
๒.เชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่ ๔ ค่ายหว้ากอ
๑.นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมที่ ๕ ค่าย Thai Science
ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

ไม่มี

√

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๓.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

๓๓ โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์

๒

๔

๑

๒

๑. เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนได้ทําการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์
๒. เชิงคุณภาพ
๑.นักเรียนได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่เพียงพอและมีคุณภาพ
๒.ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อสารเคมี ใน
การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

- ไม่ได้ดําเนินการ -

√

ไม่มี
๓๔

โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอน
เทคโนโลยี

๓

๒, ๔

๑

๒

๑. เชิงปริมาณ
๑) นั ก เรีย นทุ ก คน ได้ รับ การส่งเสริ ม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) นักเรียนทุกคน สามารถนําความรู้
ด้ า น เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้
๓) นั ก เรี ย นได้ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาห้องเรียนและ
ส่ ง เส ริ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ

√

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย
๒ รายการ
๒. เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนมีความรู้และทักษะในการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการสร้ า งงานและ
แสวงหาความรู้
๒) นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓๕
โครงการพัฒนาการ
สอนเสริมนักเรียน
อ่านไม่คล่อง เขียน
ไม่คล่อง

๑

๑

๒

๒

๑. เชิงปริมาณ
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
๒. เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕

√
ไม่มี
กิจกรรมที่ ๑ ดําเนินการคัดกรอง
ด้านต่างๆ
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจแบบคัดกรอง
การ
กิจกรรมที่ ๓ การรายงานผลส่ง
เขต

สพม.๒๘

ที่

ชื่อโครงการ

๓๖ โครงการพัฒนาการ
ผลิตสื่อการเรียนการ
สอน

๓๗ พัฒนาผู้เรียนในการ
จัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางภาษาไทย

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๓

๒

๑

๑

๒

๒

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๒

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๒

๑) เชิงปริมาณ
๑.บุคลากร จํานวน ๑๐ คน
๒.นักเรียน จํานวน ๑,๕๔๑ คน
๒) เชิงคุณภาพ
๑. ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
เรื่องสื่อที่ผลิตขึ้นนั้น ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐
๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในสื่อ
ที่ครูนามาจัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
๑.เชิงปริมาณ
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
๒.เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสําคัญทาง
ภาษาไทย ได้รับความรู้และมีทักษะทาง
ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งมีเจตคติที่
ดีต่อการนําภาษาไทยไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการผลิตสื่อ
กิจกรรมที่ ๒ สร้างและผลิตสื่อการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา

กิจกรรมที่ ๓ ประเมินผลการ
ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ผลิต
ขึ้น

กิจรรม จัดกิจกรรมการแข่งขัน
- การแข่งขันคัดลายมือ
- การแข่งขันตอบปัญหา
- การแข่งขันอ่านทํานองเสนาะ
- การแข่งขันแต่งคําประพันธ์
การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
- การแข่งขันประกวดจัดป้ายนิเทศ
- การแข่งขันวาดภาพระบายสี
(ตัวละครในวรรณคดี)

๑. ห้องเรียนบางห้องยังไม่มี
โทรทัศน์ จึงใช้สื่อการสอนที่
เป็นPowerpoint หรือ วีดีโอ
ได้ไม่ครบถ้วน
๒. กลุ่มสาระภาษาไทยยังขาด
ห้องปฏิบัติการเพื่อไว้ใช้สื่อการ
สอนต่าง ๆ

๑. เนื่องจากจัดกิจกรรมใน
ห้องเวลาเดียวกันหลาย
กิจกรรม ทําให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทยน้อย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

√

ที่

ชื่อโครงการ

๓๘ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
(ม.๑)

๓๙ ค่ายภาษาอังกฤษ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๑

๒

๒

๑

๒

๒

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๑

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๑

๑. เชิงปริมาณ
๑.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จํานวน
๒๐๐ คน
๒. สื่อการสอนจํานวน ๒ ชิ้น
๓. อุปกรณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จํานวน ๓ ชิ้น
๒.เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ
๑๐๐ ได้รับการส่งเสริมด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย
๒. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร้อยละ ๙๐

กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
๑. จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน
กิจกรรมที่ ๒ จัดทําสื่อ
๑. ศึกษาข้อมูล
๒. จัดทําสื่อ

๑. เชิงปริมาณ
นักเรียนเข้าค่ายจํานวน ๒๐๐ คน
๒. เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทาง
ภาษาทั้ง ๔ ทักษะ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

จัดค่ายภาษาอังกฤษ
- ติดต่อประสานกับงานที่
เกี่ยวข้อง
- ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
- ดําเนินการตามแผน

ไม่มี

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

๓. ใช้สื่อประกอบการสอน
√
- ไม่ได้ดําเนินการ -

ที่

ชื่อโครงการ

๔๐ วันคริสต์มาสและ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๑

๒

๒

๑

๑

๒

๒

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

Foreign Language
& Christmas
Activities )

พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
(ม.๓)

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

กิจกรรมส่งเสริม
อัจฉริยภาพทาง
ภาษา ( SRW

๔๑

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๑ Dictionary look up ๑. ควรจัดกิจกรรมวัน
กิจกรรมที่ ๒ Word search
คริสต์มาสในช่วงเช้า
กิจกรรมที่ ๓ ASEAN / General ๒. เสียงไมโคโฟนดังเกินไป
Quiz กิจกรรมที่ ๔ ทดสอบวัดความ
เป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ ๕ Spelling Bee
กิจกรรมที่ ๖ Singing Contest
กิจกรรมที่ ๗ Speech contest
กิจกรรมที่ ๘ Christmas/ New
Year Cards
กิจกรรมที่ ๙ ป้ายนิเทศ (Display
board)
๑. เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการจัด
ไม่มี
๑) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ จํานวน
กิจกรรมการการเรียนรู้ที่
๒๑๐คน
หลากหลาย
๒) สื่อการสอนจํานวน ๒ ชิ้น
๑. จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมการ
๓) อุปกรณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เรียนการสอน
จํานวน ๒ ชิ้น
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
๒.เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ
ห้องเรียน
๑๐๐ ได้รับการส่งเสริมด้วยกิจกรรมการเรียน กิจกรรมที่ ๒ จัดทําสื่อ
การสอนที่หลากหลาย
๑. ศึกษาข้อมูล
๒) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
๒. จัดทําสื่อ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร้อยละ ๙๐
๑.เชิงปริมาณ
๑. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน ๘๐ คน
๒. นักเรียนทุกคนที่เรียนใน ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๑ จํานวน ๑,๕๔๑ คน
๒.เชิงคุณภาพ
๑.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ
และประเพณี วัฒนธรรมตะวันตกเพิ่มขึน้
๒.นักเรียนส่วนมากมีความรู้และทักษะที่
จําเป็นตามหลักสูตร
๓.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาต่างประเทศและมีทักษะในการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น

๓. ใช้สื่อประกอบการสอน

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

√

ที่

ชื่อโครงการ

๔๒ ส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาจีน

๔๓ พัฒนาภาษาสู่อา
เซียนฺสําหรับนักเรียน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(Brush Up on
English for ASEAN)

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๑

๒, ๖

๒

๑,๒

๒

๒

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๑

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๑

๑.เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยาจํานวน
๑,๕๔๑
๒) บุคลากรชาวต่างชาติจาํ นวน ๓ คน
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสารได้
๒) นักเรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
และเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับต่างๆ
๓) บุคลากรชาวต่างชาติได้รับการต่อวีซ่าและ
ใบอนุญาตทํางาน พํานักและทํางานใน
ราชอาณาจักรไทยถูกต้องตามกฎหมาย

๑.เชิงปริมาณ
๑) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้เข้าร่วมฝึกฝนทักษะทาง
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนและ
ชีวิตประจําวัน จํานวนร้อยละ ๑๐๐
๒.เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีเจตคติ และความพึงพอใจใน
กิจกรรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐

กิจกรรมที่ ๑ ค่ายภาษาจีน
กิจกรรมที่ ๒ คัดเลือกนักเรียนเพือ่
รับทุนมหาวิทยาลัยฮว๋าเฉียว
กิจกรรมที่ ๓ ต่อวีซ่าและใบอนุญาต
ทํางานให้ครูต่างชาติ

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

๑. ค่ายภาษาจีน
- การให้ความร่วมมือของ
นักเรียน
-ความกระตือรือร้นในการทํา
กิจกรรมของนักเรียน

√

- กําหนดหน้าที่ ออกคําสั่ง
๑. นักเรียนยังขาดความมั่นใจ
- ดําเนินการฝึกการสนทนา
ภาษาอังกฤษในกิจกรรมหน้าเสาธง ในการพูดภาษาอังกฤษ
ทุกเช้า
- จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
- รายงานเขต ๑๕ ก.พ. และ
๑๕ ก.ย.

√

กิจกรรมที่ ๔ ห้องเรียนภาษาจีน
ทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๔๔ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน กลุม่
สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๓

๒

๑

๒

๑.เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีโอกาสแสดง
ความสามารถตามความถนัด
๒.เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความรู้
ความสามารถของตนเองมีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์จาก
การ ประกวดแข่งขันความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านในสาขา
วิชาชีพ

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาเกษตร
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคหกรรม
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชางานอาชีพ

ไม่มี

๔๕ จัดซื้อ สื่ออุปกรณ์
ทางนาฏศิลป์

๒

๔

๑

๔

๑.เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้ออุปกรณ์ชุด
ผู้เรียนมีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนและ นาฏศิลป์
สามารถแสดงผลงานทางด้ า นศิ ล ปะ
ดนตรี นาฏศิลป์เพิ่มสูงขึ้น
๒.เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนศรีรตั นวิทยาได้ใช้สื่อ
ในการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
นาฎศิลป์ นักเรียนมีทักษะปฏิบัตทิ าง
นาฏศิลป์ เพิ่มสูงขึ้น

ไม่มี

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

√

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๔๖ พัฒนาทักษะการ
แสดงทางด้าน
นาฏศิลป์

๓

๒,๔

๑

๓

๑.เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒) นักเรียนกลุ่มสนใจ
๒.เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้พัฒนาทางด้านการเรียนรู้
และด้านทักษะทางนาฏศิลป์ เพื่อเป็น
การฝึกฝนคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ทางนาฏศิลป์

กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความทางด้าน
บุคลากรในด้านการให้ความรู้ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
๑.การสรรหา/เลือก บุคลากรทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
๒.การประสานงานเพือ่ การดําเนินการ
ต่อคณะทํางานในทุกทุกส่วน
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะการแสดงทางด้านนาฏศิลป์

ไม่มี

๔๗ พัฒนาการเรียนการ
สอนทัศนศิลป์

๓

๒,๔

๑

๓

๑.เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนทุกระดับชั้นที่เรียนรายวิชา
สาระทัศนศิลป์
๒) นักเรียนกลุ่มสนใจ
๒.เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้พัฒนาทางด้านการเรียนรู้
และด้านทัศนศิลป์ เพื่อเป็นการฝึกฝน
คุณภาพของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ทางทัศนศิลป์

กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความทางด้าน
บุคลากรในด้านการให้ความรู้ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
๑. การสรรหา/เลือก บุคลากรทั้งใน
และนอกสถานศึกษา
๒. การประสานงานเพือ่ การ
ดําเนินการต่อคณะทํางานในทุกทุกส่วน
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะการแสดงทางด้านทัศนศิลป์

ไม่มี

๑.เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ ๑ ซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี
มี อุ ป กรณ์ ท างดนตรี ที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถ วงโปงลาง (เครื่องชํารุด)
นําไปเป็นสื่อที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และ
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อวัสดุและ
การฝึกซ้อม ร้อยละ ๙๐
อุปกรณ์ทางด้านดนตรีโปงลาง
๒.เชิงคุณภาพ
มีอุปกรณ์ ดนตรีโปงลาง ที่เพียงพอ

ไม่มี

ที่

ชื่อโครงการ

๔๘ พัฒนาวงโปงลาง

๒

๔

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๔

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

√

√

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๔๙ ค่ายทักษะวงโปงลาง

๓

๒, ๔

๑

๓

๕๐ พัฒนาปรับรูปวงโยธ
วาทิต

๒

๔

๑

๔

ที่

ชื่อโครงการ

๕๑ ค่ายทักษะวงโยธ
วาทิต

๓

๒,๔

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๓

๑.เชิงปริมาณ
นักเรียนกลุ่มสนใจ ๒๐ – ๓๐ คน บรรเลง
ดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)ได้
๒.เชิงคุณภาพ
นัก เรีย นสามารถแสดงทัก ษะ บรรเลงดนตรี
พื้นเมือง(โปงลาง)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.เชิงปริมาณ
อุปกรณ์ทางดนตรีที่มีคุณภาพ สามารถนําไป
เป็ นสื่อ ที่เอื้ อ ต่อ การเรียนการสอน และการ
ฝึกซ้อม ร้อยละ ๙๐
๒.เชิงคุณภาพ
มีอุปกรณ์ การบรรเลงโยธวาทิต ที่เพียงพอ
๑.เชิงปริมาณ
นัก เรีย นที่ สนใจเข้ า ร่ว มโครงการทุก คนได้ มี
โอกาสแสดงออกทางดนตรีด้ า นทั ก ษะการ
บรรเลงวงโยธวาทิต
๒.เชิงคุณภาพ
๑) นั ก เรี ย นที่ เข้ า ร่ว มโครงการมี ทั ก ษะขั้ น
พื้ น ฐานในการบรรเลงวงโยธวาทิ ต ได้ อ ย่า ง
ถูกต้อง และเป็นสากล
๒) นั ก เรีย นที่ เข้ า ร่ว มโครงการสามารถเข้ า
ร่วมบรรเลงในวงโยธวาทิตโรงเรียนศรีรัตนวิท
ยาได้

กิจกรรมที่ ๑ รับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจ
กิจกรรมที่ ๒ เรียนและฝึกปฏิบัติ/เข้าค่าย
กิจกรรมที่ ๓ แสดงผลงานร่วมกับงาน
หรือกิจกรรมของโรงเรียนตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ไม่ได้ดําเนินการ

ไม่มี
กิจกรรมที่ ๑ ซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี
วงสตริง (เครื่องชํารุด)

กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ทางด้านการบรรเลง
โยธวาทิต
กิจกรรมที่ ๑ ดําเนินการตาม
แผน
เข้าค่ายวงโยธวาทิต

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

ไม่ได้ดําเนินการ

√

ที่

ชื่อโครงการ

๕๒ พัฒนาวงสตริง

๕๓ พัฒนาการเรียน
การสอนทักษะการ
แสดงทางด้าน
ดนตรีไทย

๕๔ ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬา

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๒

๑

๑

๓

๒

๒ ,๔

๑

๑

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๔

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๓

๔

๑.เชิงปริมาณ
มี อุ ป กรณ์ ท างด น ต รี ที่ มี คุ ณ ภ าพ
สามารถนําไปเป็นสื่อที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน และการฝึกซ้อม ร้อยละ ๙๐
๒.เชิงคุณภาพ
มีอุปกรณ์ ดนตรีสตริง ที่เพียงพอ
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความทางด้าน
บุคลากรในด้านการให้ความรู้ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
๑) การสรรหา/เลือก บุคลากรทัง้ ใน
และนอกสถานศึกษา
๒) การประสานงานเพื่อการ
ดําเนินการต่อคณะทํางานในทุกทุกส่วน
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินกิจกรรมการ
พัฒ นาทักษะการแสดงทางด้านดนตรี
ไทย

กิจกรรมที่ ๑ ซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี
วงสตริง (เครื่องชํารุด)
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ทางด้านดนตรีสตริง

ไม่มี

กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความ
ทางด้านบุคลากรในด้านการให้
ความรู้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑) การสรรหา/เลือก บุคลากรทัง้
ในและนอกสถานศึกษา
๒) การประสานงานเพื่อการ
ดําเนินการต่อคณะทํางานในทุกทุก
ส่วน
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินกิจกรรม
การพัฒนาทักษะการแสดงทางด้าน
ดนตรีไทย

ไม่มี

๑.เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนโรงเรียนศรีรตั นวิทยา โดย
แยกออกเป็น ๓ รุ่น
กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงสนาม
-รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ๓๐ คน
ฟุตบอล
-รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ๓๐ คน
กิจกรรมที่ ๒ ฝึกซ้อมนักเรียน

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

√

ไม่มี

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

-รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ๓๐ คน
๒) นักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยาร้อย
ละ ๖๐ % หันมาเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น
และนําไปสู่นักกีฬาโรงเรียน

กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมให้เข้าร่วม
การแข่งขัน

๒.เชิงคุณภาพ
๑ ) นัก กีฬ าฟุ ตบอลตัว แทนของโรงเรีย น ได้
แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และมีมาตรฐานการเล่นในระดับที่
สูงขึ้น
๒) มีการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลของ
โรงเรียนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับ
ในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นศรี รั ต นวิ ท ยา โดยแยก
ออกเป็น ๓ รุ่น

๕๕

ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬา

๒

๑

๑

๔

๑. เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ รักกีฬา และการออก
กําลังกาย
๒) นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพอนามัยและ
บุคลิกภาพที่ดี
๓) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะ
ที่เสี่ยง ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ
๒. เชิงคุณภาพ
๑) ผู้เรียนส่วนมากสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

กิจกรรมที่ ๑ กีฬาภายใน
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมที่ ๓ กีฬาสัมพันธ์ใน
โรงเรียน และชุมชน
กิจกรรมที่ ๔ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน

ไม่มี
√

ที่

ชื่อโครงการ

๕๖

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

๑
พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

๒

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๑

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๒

และออกกําลังกายสม่ําเสมอ
๒) ผู้เรียนส่วนมากมีน้ําหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓) ผู้เรียนส่วนมากป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเอง
๔) ผู้เรียนส่วนมากเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๕) ผู้เรียนส่วนมากมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น
๖) ผู้เรีย นส่วนมากสร้า งผลงานจากการเข้ า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการตามจินตนาการ

กิจกรรมที่ ๑ การแข่งขันทักษะ
วิชาการสังคมศึกษา
๑.เชิงปริมาณ
จํานวนนักเรียนส่วนมากมีผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมที่ ๒ ตอบปัญหาทาง
ทางการเรียนเฉลี่ยของสาระการเรียนรู้ วิชาการสังคมศึกษา ๕ สาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตาม กิจกรรมที่ ๓ ตอบปัญหา
ประชาธิปไตยและกฎหมาย
เกณฑ์ทสี่ ถานศึกษาหรือเขตพื้นที่
การศึกษากําหนด
๒.เชิงคุณภาพ
จํานวนนัก เรียนส่วนมากมีผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยของสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตาม
เกณ ฑ์ ที่ ส ถานศึ ก ษาหรื อ เขตพื้ น ที่
การศึกษากําหนดระดับดี

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

๑. กีฬาภายใน
- เวลาในการแข่งควรจัด
ช่วงเวลาให้พักบ้างเล็กน้อย
๒. ควรลดเวลาเรียนลง ๔๐
นาทีต่อคาบในช่วงบ่ายให้ได้
จัดแข่งกีฬาเร็วขึ้น

ไม่มี

√

ที่

ชื่อโครงการ

๕๗ พัฒนาการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน

๕๘

ส่งเสริมวิถีพุทธ
ความ
เป็นไทย

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๓

๒

๑

๑

๑

๕

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๒

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๕

๑.เชิงปริมาณ
๑) ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรือ่ งสื่อ
ที่ผลิตขึ้นนั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในสื่อที่ครู

นามาจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

๑.เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนโรงเรียนศรีรตั นวิทยา
จํานวน ๑,๕๔๑คน
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนศรีรตั นวิทยา จํานวน ๑๐๕
คน
๒.เชิงคุณภาพ
นักเรียนเป็นคนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของ
การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและการปฏิบตั ิตนเพื่อ
การอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

กิจกรรมที่ ๑ ครูจัดทาเอกสารประกอบ
ความรู้
กิจกรรมที่ ๒ ครูจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ผลิตสื่อ
กิจกรรมที่ ๓ ครูจัดทาสื่อการเรียนการ
สอน

ไม่มี

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมส่งเสริมวิถีพุทธ
ความเป็นไทย
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบ
วินัย การปฏิบัติตนตามกฎหมาย
กิจกรรมที่ ๔ ยกย่องเชิดชูนักเรียนที่มี
ความซื่อสัตย์
กิจกรรมที่ ๕ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้
มีความใฝ่รู่ใฝ่เรียน

๑. มีข้อจํากัดเรื่องการใช้
งบประมาณ
-วันเข้าพรรษา
๒. ต้องการให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัยในการเข้าหอประชุม
๓. ต้องการให้ครูพาไปจัดกิจกรรมที่
วัด

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

√
√

- วันไหว้ครู
๑. เข้าร่วมกิจกรรมต้องจัด
ระเบียบ
√

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๑

๑
๖๐

พัฒนากิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร

๑

๑

๕

๕

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๕๙
พัฒนาการเรียนการ
สอนกิจกรรมยุว
กาชาด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

๒

๒

กิจกรรมที่ ๑ อบรมหลักสูตรผู้นํายุว
กาชาดชั้นม.๑
๑. เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ ๒ เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด
๑) ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ชั้นม.๒
๑๐๐ %
กิจกรรมที่ ๓ ทัศนศึกษาเชิงสํารวจ ยุว
๒) ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
กาชาดชั้นม.๓
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๔ เดินสวนสนามวัน
สถาปนายุวกาชาด
๒.เชิงคุณภาพ
๑) ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย กิจกรรมที่ ๕ พิธีเข้าประจําหมู่ยวุ
กาชาด ชั้น ม.๑

คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๒) ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ การ
ทํางาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
เป็นอย่างดี
๓) ผู้เรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
และปฏิบตั ิตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม
๔) ผู้เรียนมีจติ สํานึก จิตอาสา และ
ปฏิบัติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย
๕) ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็นคน
ดี เก่งและมีความสุขได้ด้วยกิจกรรม
๑.เชิงปริมาณ
นักศึกษาวิชาทหารmทุกคนร่วม
กิจกรรม
๒.เชิงคุณภาพ

๑. ค่ายยุวกาชาด
- สภาพอากาศร้อนเกินไป ทํา
ให้มีอุปสรรคในการเดิน
ทางไกลของยุวกาชาด
๒. พิธีเข้าประจําหมูย่ ุวกาชาด
๓. ยุวกาชาดจิตอาสา

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

√
√

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงนักเรียนทีจ่ ะ
สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรมที่ ๒ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

๑

๕

๑

กิจกรรมที่ ๓. คัดเลือกนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพเข้าเป็น
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑
กิจกรรมที่ ๔. นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี
เข้ารับการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
กิจกรรมที่ ๕. อบรมเสริมสร้างวินัยและ
จราจรนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีเข้ารับ
การฝึกกิจกรรมภาคสนาม
กิจกรรมที่ ๑ อบรมหลักสูตรนายหมู่
ลูกเสือ ม.๑
กิจกรรมที่ ๒ การเข้าค่ายพักแรม ม.๒
กิจกรรมที่ ๓ การเดินทางสํารวจ/
บําเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมที่ ๔ วันสถาปนาลูกเสือ
กิจกรรมที่ ๕ วันวชิราวุธ

๑. เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามความสนใจ ๑๐๐ %
๒) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
สําคัญๆทุกกิจกรรม
๒.เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มี

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

๒

๖๑
พัฒนาการเรียนการ
สอนกิจกรรมลูกเสือ

ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๑) นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย
เป็นผู้นํา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบมี
ความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒) นักศึกษาวิชาทหารผ่านเกณฑ์การ
ประเมินวิชาทหาร๑๐๒

๑

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

๑. เข้าค่ายลูกเสือ
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- ครูและบุคลากรบางท่านไม่มี
ความสารถทางลูกเสือ
- วัสดุอุปกรณ์ไม่ครบ

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๕

พัฒนากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๑
๖๒

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

๒

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
อันพึงประสงค์
๒) นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การ
ทํางาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้เป็นอย่างดี
๓) นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
และปฏิบตั ิตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
๔) นักเรียนมีจิตสํานึก จิตอาสา และ
ปฏิบัติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย
๕) นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็น
คนดี เก่ง และมีความสุขได้ด้วย
กิจกรรม
กิจกรรม เพื่อสังคมและ
๑. เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม สาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชัว่ โมง
ตามความสนใจ ๑๐๐ %
๒) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
สําคัญๆทุกกิจกรรม
๒. เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์
๒) นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การ
ทํางาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้เป็นอย่างดี

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

ไม่มี

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๓) นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และ
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

๔) นักเรียนมีจิตสํานึก จิตอาสา และ
ปฏิบัติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย
๕) นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็น
คนดี เก่ง และมีความสุขได้ด้วย
กิจกรรม
ฝ่ายแนะแนวและสนับสนุนทุนการศึกษา ๑๖๙,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุน)
๖๓ พัฒนางานแนะแนว
สู่การบริการรอบ
ด้านเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้ รียน

๒

๔

๑

๔

๑. ปัจฉิม
๑. เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ ๑ แนะแนวสัญจร
๑) บุ ค ลากรและนั ก เรี ย นทุ ก คนใน กิจกรรมที่ ๒ โครงการเรียนรวม - งบประมาณโครงการได้ไม่
โรงเรียนได้รับบริการ ๑๐๐ %
กิจกรรมที่ ๓ ปัจฉิม นร.ชั้นม.๓, เต็มที่ ทําให้จัดกิจกรรมไม่เต็มที่
๒) ห้องแนะแนวมีวัสดุอปุ กรณ์อานวย ม.๖
ความสะดวกด้านการเรียนการสอน กิจกรรมที่ ๔ ติดตามผลการศึกษา
ต่อ
๙๐%
กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาห้อง
๒. เชิงคุณภาพ
แนะแนว
๑) บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้รับ
กิจกรรมที่ ๖ YC เพื่อนที่ปรึกษา
บริการด้านแนะแนวอย่างมี
กิจกรรมที่ ๗พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
(ติว)
๒) นักเรียนได้รู้จักตัวเองทั้งด้านการ
ปรับตัว สังคม อารมณ์และสติปญ
ั ญาได้ กิจกรรมที่ ๘ การสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาต่อ
ดียิ่งขึ้น
กิจกรรมที่ ๙ สร้างขวัญกาลังใจ

√

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

นร.
กิจกรรมที่ ๑๐ บริการและส่งเสริม
สารสนเทศแก่ผเู้ รียน
๖๔

พัฒนางานห้องสมุด

๒
๔

๑

๔

๑.เชิงปริมาณ
๑) ผู้เรียนส่วนมากอ่านหนังสือ บทความ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ สัปดาห์ละ๕ ชั่วโมงหรือมากกว่า
๒) ผู้เรียนส่วนมากยืมหนังสือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์จากห้องสมุด หรือ
แหล่งเรียนรู้ไปอ่านเพิ่มเติมเอง
๓) ผู้เรียนส่วนมากอธิบายวิธกี ารสืบค้นความรู้ที่
ตนสนใจหรือต้องการอย่างมีขั้นตอน
๔) ผู้เรียนส่วนมากมีผลงานอันเกิดจากการ
ค้นหาความรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อต่างๆรอบตัว มากกว่า ๓ ชิ้นต่อภาคเรียน
๒.เชิงคุณภาพ
๑) ผู้เรียนอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆสัปดาห์ละ๕ชั่วโมงหรือมากกว่าร้อยล๙๐
๒) ผู้เรียนยืมหนังสือ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
สิ่งพิมพ์จากห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่าน
เพิ่มเติมเอง
๓) ผู้เรียนอธิบายวิธกี ารสืบค้นความรู้ทตี่ น
สนใจหรือต้องการอย่างมีขั้นตอน ร้อยละ๙๐
๔) ผู้เรียนมีผลงานอันเกิดจากการค้นหา
ความรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่
ต่างๆ รอบตัว มากกว่า ๓ ชิ้นต่อภาคเรียน
ร้อยละ ๙๐

ไม่มี
√

กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อหนังสือพิมพ์
และวารสาร
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อหนังสือและ
คู่มือทางการศึกษา
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์และ
อุปกรณ์งานเทคนิคห้องสมุด
กิจกรรมที่ ๔ รักการอ่านและ
สัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมที่ ๕ ยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ยอดจัดสรร ๔๕,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุน)
๖๕ ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย

๖๖

พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์

๑

๒

๑

๖

๕

๕

๒

๕

๑. เชิงปริมาณ
๑) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาโรงเรี ย นศรี รั ต นวิ ท ยาทุ ก คน
ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย
๒) สถานที่ ให้ บริการด้านสาธารณสุ ข
วัสดุอุปกรณ์ ครบถ้วน สมบูรณ์
๒. เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนศรีรัตนวิทยามีความพึง
พอใจใน งานอนามัยโรงเรียนอยู่
ในระดับมาก
๒) ผลการประเมิ น นั ก เรี ย น ครู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาด้ า นสุ ข ภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรงดี เฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐

กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์
กิ จ กรรมที่ ๒ จั ด กิ จ กรรมอบรม
เยาวชนสาธารณสุข อย.น้อย
เวชภัณฑ์
กิ จ กรรมที่ ๓ ตรวจสุ ข ภาพและ
เจาะหาหมู่เลือดให้แก่นักเรียนชั้น
ม.๑ และ ม.๔
กิจกรรมที่ ๔ จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์

ไม่มี

√

เพื่อพัฒนางานพยาบาล

กิจกรรมที่ ๑ การซ่อมบํารุงวัสดุ
อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์

√

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๒ จัดจ้างทําไวนิล
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ของห้องสํานักงาน
ประชาสัมพันธ์

๖๗

๒
สืบสานวัฒนธรรม
สานสัมพันธ์ชุมชน

๖

๕

๕

๑.เชิงปริมาณ
โรงเรียนศรีรตั นวิทยาเข้าร่วมงาน
ประเพณี ต่างๆ ร่วมกับชุมชน
๒.เชิงคุณภาพ
๑) โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือ จากชุมชน หน่วยงาน องค์กร
๒) โรงเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์
ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น
๓) ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ

กิจกรรมที่ ๑ ร่วมประเพณีงานบุญบั้ง
ไฟ
๒.๑ จัดขบวนแห่บั้งไฟ
๒.๒ จัดขบวนนางรํา
กิจกรรมที่ ๒ เข้าร่วมประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา
๑) จัดขบวนแห่เทียน
๒) จัดขบวนนางรํา
กิจกรรมที่ ๓ เข้าร่วมงานของดีศรีรัตนะ

๑.เข้าร่วมงานของดีศรีรัตนะ
- ควรจัดกิจกรรมให้พร้อมมากกว่านี้
ให้มีความต่อเนื่อง
- ควรจัดงานในตอนเช้า เพราะอากาศ
ร้อน
๑. ร่วมประเพณีงานบุญบั้งไฟ
- บุคลากรในโรงเรียนควรให้ความ
ร่วมมือมากกว่านี้

√
√

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

๒

๖

๖

ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

ในการบริหารจัดการของโรงเรียน
๖๘ งานปฏิคม

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

๕

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

๑) จัดขบวน ผัก ผลไม้ ข้าวโพด
๒) จัดขบวนนางรํา

๑.เชิงปริมาณ
กิจกรรม จัดหาทรัพยากรในการ
วัสดุ-อุปกรณ์สําหรับให้บริการอย่าง
ดําเนินงาน
เพียงพอ
๒.เชิงคุณภาพ
๑) มีวัสดุ-อุปกรณ์สําหรับให้บริการที่มี
คุณภาพ
๒) คณะผู้ศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ
ในบริการที่ได้รับจากงานปฏิคม ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก

√

๑.เชิงปริมาณ
๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐๔
คน นักเรียน ๑,๕๔๑ คน
๒) ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป
๓) หน่วยงานทุกหน่วยงานในอําเภอศรี
รัตนะ
๒.เชิงคุณภาพ
๑) สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียน
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความ
ปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ การ
จัดการเรียนรู้

√

ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ยอดจัดสรร ๔๗,๐๐๐ บาท (งบอุดหนุน)
๖๙ พัฒนาอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
๑ )พัฒนาอาคาร
สถานที่

๒

๕

๕

๑

กิจกรรมที่ ๑ จัดทําศาลาที่พัก
กิจกรรมที่ ๒ จัดทําม้านั่งพัก
กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา
กิจกรรมที่ ๔ กําจัดขยะมูลฝอย
กิจกรรมที่ ๕ ปรับซ่อมระบบไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ๖ ปรับซ่อมห้องน้ําห้อง
ส้วม
กิจกรรมที่ ๗ ประซ่อมประตู
หน้าต่างอาคาร
กิจกรรมที่ ๘ ปรับปรุงภูมิทัศน์

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

๒) อาคารเรียนและสถานทีต่ ่างๆภายใน สวนหย่อม
โรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน
ปลอดภัยและ เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
๒) สนับสนุนการ
ดูแลรักษาความ
สะอาดในโรงเรียน

๓) พัฒนางาน
สาธารณูปโภค

๒

๒

๕

๕

๕

๕

๑

๑

๑.เชิงปริมาณ
๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐๔ คน
นักเรียน ๑,๕๔๑ คน
๒) ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป
๓) หน่วยงานทุกหน่วยงานในอําเภอศรีรัตนะ
๒.เชิงคุณภาพ
๑) ห้ อ งเรี ย น และ สภาพแวดล้ อ มภายโน
โรงเรี ย นสะอาด ร่ ม รื่ น สวยงาม มี ค วาม
ปลอดภัย มีบ รรยากาศที่เอื้อ ต่อ การจัดการ
เรียนรู้

กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ทําความสะอาด
กิจกรรมที่ ๒ จัดทําโรงพักขยะ
กิจกรรมที่ ๓ จัดทําเตาเผาขยะ
แบบปลอดมลพิษ

๑.เชิงปริมาณ
โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า น้ําประปา น้ําดื่ม
ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %
๒.เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า น้ําประปา น้ําดื่ม
ที่ได้มาตรฐาน และมีคณ
ุ ภาพ

กิจกรรมที่ ๑ ซ่อมบํารุงระบบ
ประปา
กิจกรรมที่ ๒ สารเคมีและวัสดุ
กรองน้ํา
กิจกรรมที่ ๓ จัดทําที่ดื่มน้าํ เย็น

√

√

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดสรร ๕๙๙,๑๐๐ บาท (แยกเป็น งบอุดหนุน ๙๙,๑๐๐ บาท งบเรียนฟรี ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๗๐ โครงการส่งเสริม
โรงเรียนสูส่ ังคมแห่ง
การเรียนรู้

๓

๔

๑

๔

๗๑ พัฒนางานโสตทัศน
ศึกษา

๒

๖

๕

๕

กิจกรรมที่ ๑ ขยายและปรับปรุงระบบ
เครือข่าย
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อและซ่อมบํารุง
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอซีที
กิจกรรมที่ ๓ เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ภายในโรงเรียนรายเดือน
กิจกรรมที่ ๔ เช่าพื้นที่เพื่อฝากข้อมูล
เว็บไซต์โรงเรียน
กิจกรรมที่ ๕ เช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอน

√

กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อ ซ่อมแซม
ปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษา
กิจกรรมที่ ๒ ให้บริการการใช้สื่อ
เทคโนโลยี เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน การสอน และ
บริการชุมชน

√

๑.เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ ๑ คู่มือการดําเนินงาน
๑) นักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยาทุกคน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

√

๑.เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนจํานวน ๑,๕๔๑ คน
๒) ครูและบุคลากรจํานวน ๑๐๔ คน
๓) ชุมชนและหน่วยงานในเขตพื้นที่บริการ
๑๐ ชุมชน/ หน่วยงาน
๒.เชิงคุณภาพ
๑) โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาระดับดีมาก
๒) โรงเรียนมีการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน บุคลากร และชุมชน
ระดับดีมาก
๑.เชิงปริมาณ
ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้สื่อ
เทคโนโลยี เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
การสอน และบริการชุมชนได้ ๑๐๐%
๒.เชิงคุณภาพ
ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้สื่อ
เทคโนโลยี เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
การสอน และบริการชุมชนได้ดียิ่งขึ้น

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน จัดสรร ๓๓๙,๘๐๐ บาท (งบอุดหนุน ๑๗๐,๐๐๐ งบเรียนฟรี ๑๖๙,๘๐๐)
๗๒ พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

๑

๔

๑

๕

ที่

ชื่อโครงการ

๗๓ จราจรและความ
ปลอดภัย

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

๑

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

๒

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๕

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

๕

๒) ครูโรงเรียนศรีรตั นวิทยา ๘๐ คน
๒.เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัย
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขคิดเป็น
ร้อยละ ๙๐

กิจกรรมที่ ๒ เยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจกรรมที่ ๓ คัดกรองนักเรียน
กิจกรรมที่ ๔ การส่งต่อนักเรียน

๑.เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนทุกคนเดินทาง

กิจกรรมที่ ๑ อบรมวินัยจราจร
นักเรียน
กิจกรรมที่ ๒ จัดทําเครื่องหมาย
จราจรในโรงเรียน
กิจกรรมที่ ๓ ลาดตระเวนรอบนอก
โรงเรียน

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๕ ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน

รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนสวมหมวก
นิรภัยร้อยละ ๑๐๐
๒) นักเรียนใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่าง
ถูกต้องได้ร้อยละ ๙๐
๓) นักเรียนอายุ ๑๕ ปี ได้ทําใบขับขี่ได้ กิจกรรมที่ ๔ เวรประจําวัน
ร้อยละ ๖๐
๔) นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมสร้างความ
ปลอดภัยในและนอกโรงเรียน ๒-๓ ครั้ง
๒.เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความปลอดภัยขับขี่
ปลอดภัย

√

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

๗๔ โรงเรียนคุณธรรม

๑

๑

๕

๒

๑.เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๑,๕๔๑ คน
๒) ครูโรงเรียนศรีรตั นวิทยา ๘๐ คน
๒.เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนมีวินัยในตนเอง
๒) นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ได้ถูกต้องจบตามโครงสร้าง
หลักสูตร ๒๕๕๑

๗๕ โรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

๑

๑

๕

๑

๑.เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว
๒) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม
และกิจกรรมที่ตนสนใจ
๓) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
คุณธรรมหรืออบรมจากพระวิทยากร
๔) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด
๕) นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ตระหนักต่อโทษของสิ่ง
เสพติดและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุข
๗) นักเรียนร้อยละ ๙๕ ปลอดจากสารเสพติด
๒.เชิงคุณภาพ
๑) โรงเรียนมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไข

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาความ
ประพฤติ และระเบียบ วินัย
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนา ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมที่ ๔ วันสําคัญ
กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรมที่ ๖ ยกย่องให้กําลังใจแก่
นักเรียนผู้ประพฤติดี
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรม
นักเรียนแกนนําห้องเรียนสีขาว
กิจกรรมที่ ๒ คัดกรองนักเรียน
และสุม่ ตรวจปัสสาวะ
กิจกรรมที่ ๓ สร้างเครือข่ายการ
ป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๔ วันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๕ วันงดสูบบุหรี่
แห่งชาติ
กิจกรรมที่ ๖ TO BE NUMBER
ONE

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

๑. อบรมคุณธรรมจริยธรรม

√

๑. บุคลากรในการทํางานน้อย
และบุคลากรยังไม่ให้
ความสําคัญเท่าที่ควร

√

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบมีคุณภาพ
ระดับดี
๒) จัดกิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและ
อบายมุขทีเ่ หมาะสมตามวัยอย่างต่อเนื่องด้วย
การบูรณาการหลักสูตรอย่างมีคุณภาพระดับดี
๓) โรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติดและเป็น
“สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด”

๗๖ ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

๑

๑

๑

๑

๑.เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนทําหน้าที่ของตนเองได้อย่าง
สมบูรณ์ร้อยละ ๙๐
๒) นักเรียนทุกคนสามารถเป็นผู้นาํ และ
ผู้ตามทีด่ ีได้ร้อยละ ๑๐๐
๓) นักเรียนสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ร้อยละ ๑๐๐
๔) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
สามารถช่วยเหลือให้คําแนะนําชุมชนได้
ร้อยละ ๙๐
๕) นักเรียนสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยได้ร้อยละ ๑๐๐
๒.เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนศรีรตั นวิทยา ได้ฝึก
ปฏิบัติตนเป็นประชาธิปไตยด้วยการ
ปฏิบัติจริง

กิจกรรมที่ ๑ เลือกตั้งประธาน
และคณะกรรมการสภานักเรียน
กิจกรรมที่ ๒ อบรมสภานักเรียน
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาดูงานงานสภา
นักเรียน
กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมสภา
นักเรียน
กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาปรับปรุงห้อง
สภานักเรียน

√

๕

๕

๑.เชิงปริมาณ

กิจกรรมที่ ๑ ดําเนินการสํารวจราคา

√

ฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดสรร ๓๑๒,๐๐๐ บาท (งบอุดหนุน)
๗๗ พัฒนางานธุรการ

๒

๖

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๒) จ้างบุคลากร

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

(งานสารบรรณ
กลาง)

๗๘ โครงการพัฒนาการ
ดําเนินงานบุคคล
๑)กิจกรรมพัฒนา
งานสารสนเทศ
บุคลากร

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

๒

๖

๕

๕

๒

๖

๕

๕

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

๑) ร้อยละ ๙๐ ของคณะครูและบุคลากรมี
ความพึงพอใจการดําเนินงานธุรการ
๒) ร้อยละ๑๐๐ ของงานธุรการ- งานสาร
บรรณบริการงานธุรการ-งานสารบรรณให้แก่
คณะครูและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
๒.เชิงคุณภาพ
๑) การดําเนินงานธุรการ – สารบรรณ มี
ความเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน
๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบธุรการทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (งานสารบรรณกลาง)

วัสดุ/อุปกรณ์
กิจกรรมที่ ๒ จัดทําระบบ
งานธุรการ-งานสารบรรณ เอกสาร
ต่างๆ
กิจกรรมที่ ๓ ดําเนินงานธุรการงานสารบรรณ

๑. เชิงปริมาณ
บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ร้อย
ละ ๑๐๐
๒. เชิงคุณภาพ
บุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่ม
บริหารงานบุคคลมีระบบข้อมูล
สารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล
เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
๑. เชิงปริมาณ
๑) โรงเรียนจ้างครูอตั ราจ้าง จํานวน
๕ อัตรา
๒) โรงเรียนจ้างบุคลากรสนับสนุนการ
จัดการศึกษา จํานวน ๓ อัตรา
๒. เชิงคุณภาพ

กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาดูงาน/ ศึกษา
โปรแกรม
กิจกรรมที่ ๒ จัดทําระบบ
สารสนเทศ

√

กิจกรรมที่ ๑ ทําสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงานและปฏิบตั ิตน
กิจกรรมที่ ๒ อบรมและให้ความรู้
ด้านการ
กิจกรรมที่ ๓ มอบหมายงานให้
ปฏิบัติ

√

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

๑) ครูอัตราจ้างจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ทั้งด้านความรู้ และคุณธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๒) บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้บริการแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และผูม้ าติดต่อราชการสะดวก
๗๙ พัฒนาการงาน
ระเบียบวินยั ครู
บุคลากร และ
ทะเบียนประวัติ

๒

๖

๕

๕

๑.เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ ๑ งานทะเบียนประวัติ
๑) มีทะเบียนประวัติและข้อมูลของครูและ
กิ จ กรรมที่ ๒ การลงเวลาปฏิ บั ติ
บุคลากรทุกคน
ราชการ
๒) ครูและบุคลากรทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์
อันควร ตามระเบียบและกฎหมาย
๓) ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการ
พิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง
๔)มีวัสดุครุภัณฑ์จํานวนที่เพียงพอต่อการใช้
งาน
๒.เชิงคุณภาพ
๑) ทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทุกคน
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อม
ให้บริการ๑.ทะเบียนประวัติครูและบุคลากร
ทุกคนถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
พร้อมให้บริการ
๒)ครูและบุคลากรทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์
อันควร ตามระเบียบและกฎหมาย
๓)ครูทุกคนมีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี – ดีมาก

√

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

๔) คณะครู และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
การบริการในระดับ ดีมาก

๘๐ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

๓

๓

๕

๓

๑.เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน ๑๐๔ คน
๒.เชิงคุณภาพ
๑) ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง
๒) เพื่อให้มีจํานวนครูและบุคลากร
สนับสนุนเพียงพอ
๓) ครูมผี ลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็น
วิทยากร
๔) ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ ๑ อบรมครูใช้สื่อ ICT
เพื่อผลิตสื่อการสอน
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ PLC
กิจกรรมที่ ๓ อบรม ประชุม
สัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู

√

๘๑ การพัฒนางานเวร
ยาม

๒

๖

๕

๕

๑.เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๒.เชิงคุณภาพ
๑) บุคลากรผู้อยู่เวรมีขวัญและกําลังใจในการ
อยู่เวร
๒) บุคลากรผู้อยู่เวรมีความพร้อมและมี
ศักยภาพในการอยู่เวร

กิจกรรมที่ ๑ จัดทาตารางเวรยาม
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาคาสั่งการอยู่เวรยาม
เสนอผู้บริหาร
กิจกรรมที่ ๓ แจกคาสั่งการอยู่เวรยามแก่ครู
และบุคลากร
กิจกรรมที่ ๔ ติดป้ายชือ่ การอยู่เวรประจา
วันที่หน้าห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล
กิจกรรมที่ ๕นาสมุดเวรยามไปวางไว้ใหัผู้อยู่
เวรบันทึกการอยู่เวร
กิจกรรมที่ ๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวัน
ถัดไป นาสมุดเวรยามมาเสนอผู้บริหาร

√

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

เป้าหมาย

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ จัดสรร ๓,๐๐๐ บาท (งบอุดหนุน)
๘๒ พัฒนางานการเงิน
และพัสดุ

๒

๘๓ ระดมทรัพยากร

๒

๖

๕

๕

๖

๕

๑. เชิงปริมาณ
โครงการ/กิจกรรม ทุกกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี สามารถ
ดําเนินการเบิกจ่ายได้
๒. เชิงคุณภาพ
๑)โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน สามารถ
เบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ
๒) ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ
๑. เชิงปริมาณ
๑) มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษาร้อยละ ๘๐
๒) มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนร้อยละ ๘๐
๓) ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาร้อยละ๑๐๐
๒. เชิงคุณภาพ
ชุมชนร้อยละ๑๐๐เห็นความสําคัญต่อการจัด
การศึกษา

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบบริหาร
การเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

๑. เชิงปริมาณ
๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อปรับกลยุทธ์และ

กิจกรรมที่ ๑ ระดมทุนการศึกษา
จาก ศิษย์เก่า ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ภาคีเครือข่าย

√

๑. จัดแข่งขันชกมวย
- บัตรเข้าชมมวยเป็นบัตรจาก
หน่วยงาน การเข้าชมโดยไม่จา่ ยเงิน
- การประชาสัมพันธ์มีน้อย
๒. ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
- ไม่ควรจัดบ่อยเกินไป
- อาหารมีปริมาณไม่เพียงพอ

√

√

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดสรร ๖,๐๐๐ บาท (งบอุดหนุน)
๘๔ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํา

๒

๖

๕

√

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง
มาตรฐาน
สถานศึกษา
ข้อที่

สนอง
จุดเน้น
สพม.๒๘
ข้อที่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที่

๒

๖

กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
ต่ํากว่า
เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการ
ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒

๘๕ พัฒนาการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

๕

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๘๗ คน เป็น
เวลา ๒ วัน
๒) จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๑๕ เล่ม
๒. เชิงคุณภาพ
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพื้นทีแ่ ละนโยบายของ
หน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียน
ศรีรัตนวิทยา
กิจกรรมที่ ๒ จัดทําเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒

๑. เชิงปริมาณ
๑) โรงเรียนมีการดําเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนศรีรตั นวิทยาจํานวน ๑๐๔ คน
๒. เชิงคุณภาพ
๑) โรงเรียนมีการดําเนินงานตามระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพภายในตามที่
กระทรวงกําหนดระดับดีเยี่ยม (คะแนน
ระดับ ๕)
๒) ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
การดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในร้อยละ ๙๐

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
๘ องค์ประกอบ
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ ๓ ประเมินคุณภาพ
ภายใน

สรุปการดาเนินในภาพรวม

๑. การรับการกํากับติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา
-ควรมีการประสานงาน ทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารรับ
การประเมินมากกว่านี้
๒. การนิเทศติดตามจากสห
วิทยาเขตพระวิหาร
๓. ประเมินโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล

๔ โครงการ
ไม่ได้ดาเนินการ

เท่ากับ/
สูงกว่า
เป้าหมาย

√

๖
โครงการ

๗๕
โครงการ

