
โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มธัยมศึกษาตอนปลาย   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสาวสายทพิย์  อ๊อดพันธ์/กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เกิดทักษะ กระบวนการใช้สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนรู้ได้อย่างทนัสมัย
และมีประสิทธิภาพ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90        

2. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา  ฟสิิกส์ เคมี 
ชีววิทยา และคณิตศาสตร ์ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 90 

3.  นักเรียนมีความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรม ค่ายส่งเสริมความรู้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

 ครูทบทวนความรู้พื้นฐาน ในรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร ์ของนักเรียนในระดับชัน้ ม.4-5 ใน
กลุ่มเน้นวิทย-์คณิต ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรมค่าย 
ให้กับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4-5  ในวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 121 คน  และมี
ครูที่เป็นวิทยากร จ านวน 14 คน   รวมทั้งสิน้ 135 คน  และประเมินทักษะและความรู้ที่ได้รับ ผ่านการท าแบบประเมิน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสังเกตและถอดบทเรียน        
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. นักเรียนร้อยละ91.40  มีความรู้ เกิดทักษะ กระบวนการใช้สือ่ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนรู้ได้อย่าง
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียน ร้อยละ 90.35 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ
คณิตศาสตร ์

3. นักเรียน ร้อยละ 90.39 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ค่ายส่งเสริมความรู้ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ มากที่สุด      
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 

          
 



  
โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 

1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ระดับชั้น ม.6   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง/งานระดบัช้ัน ม.6/กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านยิม 12 ประการ ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
2. ผู้เรียนถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผ่านกิจกรรมถอดบทเรียนได้ ร้อยละ90 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน และสามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้ ผ่านระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 90 
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   ผ่านระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 90 

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
พัฒนาคุณลักษณะผู้เรยีนโดยครูประจ าช้ัน ดูแลผู้เรียนโดยระดับช้ัน เป็น 6 ระดับ จัดกิจกรรมในฐานกิจกรรม ช่วงเช้า

ก่อนเข้าเรียนของทุกวัน   ภายใตน้วัตกรรมที่ช่ือ “ 6 ไม้ผลัด ส่งต่อความด”ี เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม จติอาสา ตามแนววิถี
พุทธ  อาทิเช่น กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมคณุธรรมตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสา กิจกรรม 5 ส พอเพียง  กิจกรรมบริหาร
กาย  บริหารจติ  กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ/โฮมรูม  กิจกรรมฐานบูรณาการตามจุดเน้นของโรงเรียน 

5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยม 12 ประการ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.20 
2. ผู้เรียนถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผ่านกิจกรรมถอดบทเรียนได้ ร้อยละ 99.51 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน และสามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้ ผ่านระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 100 
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   ผ่านระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 98.22 

6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 

   
 
 



 
โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 

1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มธัยมศึกษาตอนปลาย   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสาวสายทพิย์  อ๊อดพันธ์/กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เกิดทักษะ กระบวนการใช้สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนรู้ได้อย่างทนัสมัย
และมีประสิทธิภาพ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90        

2. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา  ฟสิิกส์ เคมี 
ชีววิทยา และคณิตศาสตร ์ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 90 

3.  นักเรียนมีความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรม ค่ายส่งเสริมความรู้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

 ครูทบทวนความรู้พื้นฐาน ในรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร ์ของนักเรียนในระดับชัน้ ม.4-5 ใน
กลุ่มเน้นวิทย-์คณิต ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรมค่าย 
ให้กับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4-5  ในวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 121 คน  และมี
ครูที่เป็นวิทยากร จ านวน 14 คน   รวมทั้งสิน้ 135 คน  และประเมินทักษะและความรู้ที่ได้รับ ผ่านการท าแบบประเมิน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสังเกตและถอดบทเรียน        
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. นักเรียนร้อยละ91.40  มีความรู้ เกดิทักษะ กระบวนการใช้สือ่ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนรู้ได้อย่าง
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียน ร้อยละ 90.35 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ
คณิตศาสตร ์

3. นักเรียน ร้อยละ 90.39 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ค่ายส่งเสริมความรู้ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ มากที่สุด      
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 

          



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 

1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ระดับชั้น ม.1-ม.6 
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านยิม 12 ประการ ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
2. ผู้เรียนถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผ่านกิจกรรมถอดบทเรียนได้ ร้อยละ90 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน และสามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้ ผ่านระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 90 
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   ผ่านระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 90 

3. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
พัฒนาคุณลักษณะผู้เรยีนโดยครูประจ าช้ัน ดูแลผู้เรียนโดยระดับช้ัน เป็น 6 ระดับ จัดกิจกรรมในฐานกิจกรรม ช่วงเช้า

ก่อนเข้าเรียนของทุกวัน   ภายใตน้วัตกรรมที่ช่ือ “ 6 ไม้ผลัด ส่งต่อความด”ี เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม จติอาสา ตามแนววิถี
พุทธ  อาทิเช่น กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมคณุธรรมตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสา กิจกรรม 5 ส พอเพียง  กิจกรรมบริหาร
กาย  บริหารจติ  กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ/โฮมรูม  กิจกรรมฐานบูรณาการตามจุดเน้นของโรงเรียน 

4. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ   อันพึงประสงค ์มีค่านิยม 12 ประการ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.20 
2. ผู้เรียนถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผ่านกิจกรรม ถอดบทเรียนได้  

ร้อยละ 99.51 
3. ผู้เรียนมีทักษะใน     การท างาน รักการท างาน และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ผา่นระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ 100 
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะ     ทางร่างกาย และจติสังคม   ผ่านระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ 98.22 
5. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 



 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาครูปฏิบตัิหน้าที่กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจ าปีการศึกษา 2564 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน   นางบุญเกิด บุญติด/กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1.ครูสามารถจัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ร้อยละ 90 
2.ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ร้อยละ 90 
3.ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 90 
4.ครูสามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน ร้อยละ 90 
5.ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ ร้อยละ 90 

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
การจัดกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการพัฒนาครูจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญตลอดปีการศึกษา ดังนี้  จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   ผลติ/ใช้
สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่ง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รยีน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ วัด
และประเมินผลทีมุ่่งเน้นการพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย วิจัย และพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผล การปรับการสอน  นิเทศติดตามการจัดกจิกรรมตามโครงการ และสรปุประเมินกิจกรรมและจดัท ารายงาน
กิจกรรม   
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1.ครูสามารถจัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ร้อยละ 100 
2.ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ร้อยละ 100 
3.ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 100 
4.ครูสามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน ร้อยละ 100 
5.ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ ร้อยละ 100 

6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้านภาษาไทย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน   นางบุญเกิด บุญติด/กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1.นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรยีนรู้ พฒันาตนเองต่อเนื่อง  ร้อยละ 90 
2.นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมรีะบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   ร้อยละ 90 
3.นักเรียนมีการท างานร่วมกันเกดิทักษะการเรียนรูด้้านการอ่าน เขียน ฟังดู พูด หลักภาษาไทยและวรรณคด ีร้อยละ 

90 
4.ส่งเสรมิให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน งดงาม ร้อยละ 90 
5.นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาไทยท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 90 
6.ส่งเสรมิให้นักเรียนเป็นผูม้ีนิสยัรกัการอ่าน รักการค้นควา้ ใฝ่เรยีนรู้  ร้อยละ 90 

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้านภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 มีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ จดักิจกรรมวันร าลึก

ถึงครูกลอนสุนทรภู่กวีเอกของโลก จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิจัดกิจกรรมส่งเสรมิ พัฒนาทักษะการเรยีนรู้ด้านการอ่าน 
เขียน ฟังดู พูด หลักภาษาไทยและวรรณคดี จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งขึ้น นิเทศ
ติดตามการจดักิจกรรมตามโครงการ และสรุปประเมินกิจกรรมและจัดท ารายงานกิจกรรม   
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1.นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรยีนรู้ พฒันาตนเองต่อเนื่อง  ร้อยละ 92.40 
2.นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมรีะบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   ร้อยละ 90.20 
3.นักเรียนมีการท างานร่วมกันเกดิทักษะการเรียนรูด้้านการอ่าน เขียน ฟังดู พูด หลักภาษาไทยและวรรณคดี ร้อยละ 

90 
4.ส่งเสรมิให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน งดงาม ร้อยละ 90.80 
5.นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาไทยท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 85.60 
6.ส่งเสรมิให้นักเรียนเป็นผูม้ีนิสยัรกัการอ่าน รักการค้นควา้ ใฝ่เรยีนรู้  ร้อยละ  91.20 

6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการอ่านการเขยีนและการสื่อสารด้านภาษาไทย  ประจ าปีการศึกษา 2564   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน   นางบุญเกิด บุญติด/กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอา่นภาษาไทยให้แก่นักเรียน  ร้อยละ 90 
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยให้แก่นักเรียน ร้อยละ 90 
3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสือ่สารภาษาไทยให้แก่นักเรียน ร้อยละ 90 

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
โครงการส่งเสริมการอ่านการเขยีนและการสื่อสารด้านภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 มีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 

ใหน้ักเรียนท าแบบฝึกทักษะการอา่น การเขียนและการสื่อสารด้านภาษาไทย  จัดกิจกรรมแข่งขัน “เพชรภาษาไทย” เพื่อเสริมแรง
ให้กับนักเรียน  วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการอ่าน การเขียนและการสื่อสารด้านภาษาไทยจากแบบฝึกทักษะการอ่าน 
การเขียนและการสื่อสารด้านภาษาไทย  นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมตามโครงการ  และสรุปประเมินกิจกรรมและจดัท ารายงาน
กิจกรรม   
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาทุกคนสามารถอ่านภาษาไทยไดค้ล่องอยู่ในระดับดีขึ้นไปคดิเป็นรอ้ยละ  96.79 
2. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาทุกคนสามารถเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไปคดิเปน็ร้อยละ 95.59   

3. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาทุกคนสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไปคดิเป็น 

ร้อยละ 96.39   
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ของนักเรียนโรงเรยีนกงไกรลาศวิทยา 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุม่งาน นายจตุพล เป็งทา/กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุดโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนใหม้ีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานข้ันต่่าโงเรียนมัธยมศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งวิทยบริการให้กับนักเรียน  บคุลากร และชุมชน 
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมห้องสมดุส่งเสรมิการเรยีนรู้  ทักษะและความสามารถพิเศษของผู้เรียน

อย่างรอบด้าน 
 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรกัการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนือ่ง และรู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 5.  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

กระบวนการด่าเนินโครงการการดา่เนินโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  โรงเรียนกงไกรลาศ
วิทยา  โรงเรียนด่าเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
     5. 1 ด้านปริมาณ  

       -นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรกัการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อที่มีคุณภาพและเหมาะสม 

5.2 ด้านคุณภาพ  

       -นักเรียน ครูและบุคลากร มคีวามพึงพอใจต่อการใช้บริการของห้องสมุด อยู่ในระดบัดี   
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสาวพิสมร  ภูธร/งานกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/กลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรยีน 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านยิมที่ดีงาม ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม “วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา”และค่านิยมหลัก12ประการ 
3. เพื่อใหน้ักเรียนเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตญัญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ 
4. เพื่อใหน้ักเรียนยอมรับความคดิและวัฒนธรรมที่แตกตา่ง 
5. เพื่อใหน้ักเรียน ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
จัดกิจกรรมในฐานกิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ กิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ สมาธิ จิตปัญญา  กิจกรรมคุณธรรมในวันส าคัญ 

ม.1-6  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันมอบตัวเป็นศิษย์ วันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
ตามโอกาสต่างๆ เป็นต้น  จัดกิจกรรมสมุดสื่อใยรัก (บันทึกการเรียนรู้ บันทึกความดี บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ  บัญชีรายรับรายจ่าย  
เป็นสื่อสมัพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง  กิจกรรมฐานคณุธรรม ช่วงเวลา 7.50-8.15 น. กิจกรรมเรียนธรรมะกับพระ
อาจารย์  ติว-สอบธรรมศึกษา  กิจกรรมค่ายคุณธรรม และกิจกรรมโครงงานคุณธรรมรายห้องเรยีน          

5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1. นักเรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสตูรและค่านยิมที่ดีงามระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ 99.07   
2. นักเรียนมีคณุธรรมจรยิธรรม “วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา”และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
3. นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อืน่และกตญัญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ 
4. นักเรียนยอมรบัความคดิและวฒันธรรมที่แตกต่าง 
5. นักเรียน ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
   



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านผู้เรียนดา้นสังคมศึกษา   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสาวพสิมร  ภูธร/งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/
กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน   
2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์               

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
 จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ กจิกรรมสอนเสริม /ติว O-Net ม.3,6  กิจกรรม

แข่งขัน/ตอบปัญหาทางวชิาการ  และกิจกรรมสอบธรรมศึกษา  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ได้แก่  กิจกรรมวัฒนธรรมไทย/วันอาเซียน/วนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา/วนัส าคัญของชาติ  กิจกรรมบรรพชาภาคฤดู

ร้อน  และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ (มรดกไทย มรดกโลก) 

5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1. นักเรียนร้อยละ  90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับขึ้นไป 
2. นักเรียน ร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป 

6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
   
 

          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสตูรท้องถิ่น 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน  นายธรรมกีรติ  บวบม/ีกลุม่บรหิารวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสตูรครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ จ านวน 

16 เล่ม ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 

2. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จ านวน 1 เล่ม ผ่าน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90  

3. ครูผู้สอนจ านวน 60  คน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสตูรและน าหลักสูตรไปใช้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ที่ก าหนด ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90  

4. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีหลักสูตรทีเ่หมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
5. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพท่ีหลากหลายให้ผู้เรยีนเลือก
เรียนตามความถนดัความสามารถและความสนใจ ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90  
6. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้โดยเน้นให้ผูเ้รียนได้

ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุปความรู้ไดด้้วยตนเอง ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90  

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ประชุมคณะท างานพัฒนาปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ต่อมาจึงอบรมทบทวนการจัดท าหลักสตูร

สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น รวมถึงจัดท าเอกสารประกอบหลักสูตรทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ช้ีแจงการพัฒนาหลักสตูรและ

การน าหลักสูตรไปใช้ สุดท้ายจึงประเมินการใช้หลักสูตรโดยคณะผู้บริหารและคณะครู จากนั้นจึงรายงานผลการประเมินโครงการ 

พร้อมกับทบทวนและปรับปรุงหลกัสูตรใหด้ีและเหมาะสมยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสตูรครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ จ านวน 16 

เล่ม ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
2. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จ านวน 1 เล่ม ผ่านระดับ

ดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
3. ครูผู้สอนจ านวน 60  คน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสตูรและน าหลักสูตรไปใช้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่

ก าหนด ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100  
4. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีหลักสูตรทีเ่หมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
5. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพท่ีหลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรียน

ตามความถนดัความสามารถและความสนใจ ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
6. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้โดยเน้นให้ผูเ้รียนไดล้ง

มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ไดด้้วยตนเอง ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
   

 
   
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม โครงการสรรหาบุคลากรสนับสนุนการสอน   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง/กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 
     จ้างบุคลากรสนบัสนุนการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีสอน งานอ านวยการ งานอาคารสถานท่ี ที่ท าใหโ้รงเรยีนสามารถ

ด าเนินการงานวิชาการ  งานอ านวยการและงานอาคารสถานท่ี และด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 90 

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ด าเนินการสรรหาบุคลากรตามโครงการ โดยมีกิจกรรม ประกาศรับสมัคร  ด าเนินการรับสมัคร  แต่งตั้งกรรมการ

ด าเนินการคดัเลอืก  จัดจ้าง  ประเมินผลการปฏิบัติงานปลีะ 2 ครั้ง  ต่อสัญญาจ้าง 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  รอ้ยละ 92.30  มีความพึงพอใจที่โรงเรียนมบีุคลากรสนับสนุนการศกึษา เช่น ครูอัตรา
จ้าง แม่บ้าน คนงาน นักการภารโรงและยาม  ท่ีสามารถด าเนินการงานอ านวยการและงานอาคาร สถานท่ีด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

            
 
   
 



โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคณุภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง/กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างมีคณุภาพและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 90    

2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90  ได้รับการสง่เสริมและพัฒนาให้มศีักยภาพในทุกกิจกรรม 
3) ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงข้ึนอย่างน้อยปีละ  1 คน  
4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกยีรติอย่างน้อยปีการศึกษาละ  1  คน 
5)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90  ได้รับการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

อย่างน้อยปีการศึกษาละ  1  เรื่อง 
6)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90  ได้รับการส่งเสริมวินัย คณุธรรม และจริยธรรมอย่างน้อยปี

การศึกษาละ  1  เรื่อง 
7)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ได้รับการอบรม สัมมนา  ประชุม  

หรือไปราชการ 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

ด าเนินกิจกรรมการตามโครงการ  ดังนี ้ 1) การวางแผนอัตราก าลัง 2) การจัดสรรอัตราก าลัง 3) การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง  4) การเลื่อนเงินเดือน 5) การลา 6) การประเมินผลการปฏบิัติงานประเมิน 7) การจัดระบบและจัดท าทะเบียนประวัต ิ
8) การส่งเสรมิพัฒนาวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา 9) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์10) การย้ายประจ าป ี
11) การส่งเสรมิการประเมินวิทยฐานะ 12) การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู 13)การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 14) การส่งเสรมิวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม 15) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 16)การพัฒนาข้าราชการคร ู
17) จัดซื้อวัสดุ/ครุภณัฑ์  ส านักงาน 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างมีคณุภาพและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 94.23 

2.ข้าราชการครไูดร้ับการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงข้ึน เลื่อนต าแหน่งจากครูผู้ช่วยเป็นต าแหน่งครู  จ านวน  2 คน    
3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจ านวน 21  คน  
4.ครูและบคุลากรทางการศึกษารอ้ยละ  100  ได้รับการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ และส่งเสริม

วินัย คุณธรรม และจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยเข้าอบรมพัฒนาตามศักยภาพของตนเองทั้งใน
รูปแบบออนไลน์และออนไซด ์

5.ครูและบคุลากรทางการศึกษารอ้ยละ  100  ไดร้ับการส่งเสริมพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาให้ไดร้ับ
การอบรม สัมมนา  ประชุม  หรือไปราชการ 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ)        

                                                                                        



    



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม พัฒนางานธนาคารออมสินโรงเรยีนกงไกรลาศวิทยา   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง/ กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 มีบัญชีธนาคารโรงเรยีน  ร้อยละ  100 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานประจ าวันของพนักงานธนาคารในระดับดี ร้อยละ90 
3. นักเรียนจ านวน 5 คน มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติหนา้ที่พนักงานธนาคาร 
4. เจ้าหน้าท่ีธนาคารที่เข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารสาขาพ่ีเลีย้งมีความพึงพอใจการร่วมกิจกรรมในระดับดี ร้อยละ 90 

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
 รณรงค์การเปดิบัญชีใหม่ ปีการศึกษา 2564 ด้วยเชิญชวนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  และ  4  เปิดบัญชี
ออมเงินกับธนาคารโรงเรียนคนละ  1  บัญชี บัญชีละ  20  บาท  จัดกิจกรรมส่งเสรมิการออม  เช่น กิจกรรมออมเงินเนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ  โดยรณรงค์ให้นักเรยีนมีการออมเงินเพื่อรับของที่ระลกึวันเด็กแห่งชาติ  โดยให้มีการออมเงินข้ันต่ าบัญชีละ  50  
บาท  กิจกรรมยอดนักออม  เป็นกิจกรรมทีร่ณรงค์ให้นักเรียนทุกคนออมเงิน  ให้ได้จ านวนครั้งมากทีสุ่ด  เพื่อรับเกยีรติบตัรยอด 
นักออมดีเด่น ประจ าปี 2564 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 มีบัญชีธนาคารโรงเรียน  ร้อยละ  100 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานประจ าวันของพนักงานธนาคารในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 90 
3. นักเรียนจ านวน 10 คน มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่พนักงานธนาคาร 
4. เจ้าหน้าท่ีธนาคารที่เข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารสาขาพ่ีเลีย้งมีความพึงพอใจการร่วมกิจกรรมในระดับดี ร้อยละ 100 

6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

     
  

               
 
   



 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจ าปกีารศึกษา 2564 

1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม   พัฒนาครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย  
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

    3.1เชิงปริมาณ 

31.1 ครูร้อยละ 90 ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะและคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

3.1.2ครูร้อยละ90วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมลูในการวางแผนการจัดการ 

เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน  

3.1.3ครูร้อยละ 90ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 

พัฒนาทางสติปัญญา 
3.1.4ครูร้อยละ90ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบรบิทและภมูิปัญญาของ 

ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
3.1.5ครูร้อยละ90วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย 

3.1.6ครูร้อยละ90ศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล 

ในการปรับการสอน 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
 32.1ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะและ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

3.2.2ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 

3.2.3ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ทีต่อบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนา 

ทางสติปัญญา 
3.2.4ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภมูิปัญญาของ 

ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
3.2.5ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการที ่
หลากหลาย 

3.2.6ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลใน 

การปรับการสอน 

 

4 วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน  ได้จัดท าหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ใช้ร่วมกัน วิเคราะห์มาตรฐานและ

ตัวชี้วัดเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนได้มปีระสิทธิภาพประสทิธิผล มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเปน็รายบุคคน จัดท าสื่อ
นวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน ท าศึกษาวิจยัและพฒันาการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาที่ตนรับผิดชอบ เพื่อให้ครู
ทุกคนได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 



1. ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ท าการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและตัวชีวิด ระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 100 

2. ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตรไ์ด้จดัท าสื่อนวัตกรรมท่ีใช้ในการสอน ระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 100 
3. ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอยในรายวิชาท่ีตน

รับผิดชอบ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
 

            
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจ าปกีารศึกษา 2564 

1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม   ส่งเสริมศักยภาพด้านผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย  
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

    3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1นักเรียนร้อยละ 90แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรยีนรู้และพฒันาตนเองต่อเนื่อง 

3.1.2นักเรียนร้อยละ 90คิดอย่างมรีะบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

3.1.3นักเรียนร้อยละ 90ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบเกิดทักษะการเรียนรู้ด้านการคิดและทักษะ 

      การค านวณ 

3.2 เชิงคุณภาพ  
  3.2.1 นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองต่อเนื่อง 

3.2.2 นักเรียนสามารถคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
3.2.3 นักเรียนสามารถท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบเกิดทักษะการเรยีนรู้ด้านการคิดและทักษะ 

       การค านวณ 

3.2.4 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มสี่วนร่วมทกุฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...90..อยู่ในระดบัดีมาก 

       (ด รร ัรใ  ด ใอพ   ด   กาม ดี  ยเ่ียเีด)  
 

4 วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ด้วยธรรมชาติวิชาคณติศาสตรเ์ปน็วิชาที่ว่าด้วยการใช้ทักษะ ทฤษฎีซึ่งเป็นนามธรรมดังนั้นจึงเป็นปัญหาในการสร้างเสริม

ทักษะการเรยีนรู้แก่นักเรียนให้เข้าใจถึงหลักการวิธีการตลอดจนสามารถสรปุองค์ความรูด้้านคณติศาสตร์ในเนื้อหาตามหลักสตูร
ของโรงเรียนการน าสื่อเทคโนโลยมีาช่วยในการจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตรจ์ึงมีความความจ าเป็นท่ีครูจะต้องมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และด าเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้ที่เป็นรปูธรรมเหน็แจ้งที่มาท่ีไปอย่างชัดเจน 
นักเรียนได้อย่างยากล าบากเพราะการจัดอบรมพัฒนาครูและจดักิจกรรมบางอย่างของครูต้องยกเลิก และ ได้มีการปรับรปูแบบ

กิจกรรมไป เพราะทางโรงเรียนเกรงว่างจะเกิดการเสีย่งต่อการติดเชือ้โรค จึงไดม้ีการมาตรการป้องกันในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ครยูัง

สมารถพัฒนาตามศักยภาพโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1นักเรียนร้อยละ 90 แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  



2 นักเรียนร้อยละ 90 คิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3 นักเรียนร้อยละ 90 ท างานร่วมกันและเกิดทักษะการเรียนรู้ด้านการคิดและทักษะการค านวณ  
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
 
 

            
โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 

1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการคิดค านวณ (คณิตศาสตร์)  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย และครูผูส้อนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เกิดทักษะ กระบวนการคิดอย่างเปน็ระบบ คิดเลขเป็นอย่างมปีระสิทธิภาพ ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 90        

2. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

 ครูทบทวนความรู้พื้นฐาน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในระดับชั้น ม.1 ทั้งหมด จัดท าชุดแบบฝึกทักษะ
การคิดเลขเป็นคิดคล่อง ให้กับนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 185 คน จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะ
กระบวนการ คณิตศาสตร์ และมีครูที่เป็นผู้จัดกิจกรรม จ านวน 5 คน    และประเมินทักษะและความรู้ที่ได้รบั ผา่นการท า 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และสะท้อนผลการเรียนรู้ผ่านการจดัการเข่งขันภายในระดับชั้นเรียน        
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. นักเรียนร้อยละ91  มีความรู ้เกิดทักษะ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเลขเป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2. นักเรียน ร้อยละ 92.5 มีความตระหนักและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
 



         
 
 

                       



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจ าปกีารศึกษา 2564 

1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม   ส่งเสริมศักยภาพด้านผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย  
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

    1.3 เชิงปริมาณ 

1.3.3นักเรียนร้อยละ 90แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรยีนรู้และพฒันาตนเองต่อเนื่อง 

1.3.3นักเรียนร้อยละ 90คิดอย่างมรีะบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

1.3.1นักเรียนร้อยละ 90ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบเกิดทักษะการเรียนรู้ด้านการคิดและทักษะ 

      การค านวณ 

1.3 เชิงคุณภาพ  
  1.3.3 นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองต่อเนื่อง 

3.2.2 นักเรียนสามารถคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
3.2.3 นักเรียนสามารถท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบเกิดทักษะการเรยีนรู้ด้านการคิดและทักษะ 

       การค านวณ 

3.2.4 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มสี่วนร่วมทกุฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...90..อยู่ในระดบัดีมาก 

       (ด รร ัรใ  ด ใอพ   ด   กาม ดี  ยเ่ียเีด)  
 

4 วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ด้วยธรรมชาติวิชาคณติศาสตรเ์ปน็วิชาที่ว่าด้วยการใช้ทักษะ ทฤษฎีซึ่งเป็นนามธรรมดังนั้นจึงเป็นปัญหาในการสร้างเสริม

ทักษะการเรยีนรู้แก่นักเรียนให้เข้าใจถึงหลักการวิธีการตลอดจนสามารถสรปุองค์ความรูด้้านคณติศาสตร์ในเนื้อหาตามหลักสตูร
ของโรงเรียนการน าสื่อเทคโนโลยมีาช่วยในการจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตรจ์ึงมีความความจ าเป็นท่ีครูจะต้องมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และด าเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้ที่เป็นรปูธรรมเหน็แจ้งที่มาท่ีไปอย่างชัดเจน 
นักเรียนได้อย่างยากล าบากเพราะการจัดอบรมพัฒนาครูและจดักิจกรรมบางอย่างของครูต้องยกเลิก และ ได้มีการปรับรปูแบบ

กิจกรรมไป เพราะทางโรงเรียนเกรงว่างจะเกิดการเสีย่งต่อการติดเชือ้โรค จึงไดม้ีการมาตรการป้องกันในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ครยูัง

สมารถพัฒนาตามศักยภาพโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1นักเรียนร้อยละ 90 แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2 นักเรียนร้อยละ 90 คิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3 นักเรียนร้อยละ 90 ท างานร่วมกันและเกิดทักษะการเรียนรู้ด้านการคิดและทักษะการค านวณ  
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
 
 



            
โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 

1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการคิดค านวณ (คณิตศาสตร์)  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย และครูผูส้อนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เกิดทักษะ กระบวนการคิดอย่างเปน็ระบบ คิดเลขเป็นอย่างมปีระสิทธิภาพ ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 90        

3. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

 ครูทบทวนความรู้พื้นฐาน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในระดับชั้น ม.1 ทั้งหมด จัดท าชุดแบบฝึกทักษะ
การคิดเลขเป็นคิดคล่อง ให้กับนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 385 คน จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะ
กระบวนการ คณิตศาสตร์ และมีครูที่เป็นผู้จัดกิจกรรม จ านวน 5 คน    และประเมินทักษะและความรู้ที่ได้รบั ผา่นการท า 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และสะท้อนผลการเรียนรู้ผ่านการจดัการเข่งขันภายในระดับชั้นเรียน        
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

3. นักเรียนร้อยละ91  มีความรู ้เกิดทักษะ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเลขเป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ  
3. นักเรียน ร้อยละ 92.5 มีความตระหนักและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
 

         
 
 



                       



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุม่งาน นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง/กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้โรงเรยีนกงไกร

ลาศวิทยา 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 
           1  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ สะอาด เรียบร้อยและสวยงาม เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  
        2  เพื่อให้อาคารสถานที่ต่างๆ มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานอย่างมปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ  
          3 เพ่ือให้การด าเนินงานควบคุมภายใน งานรักษาความปลอดภัย งานอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
มีความถูกต้อง ทันการ เพียงพอต่อการสนับสนุนการด าเนินการ 

4  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

กระบวนการด าเนินโครงการการด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  โรงเรียนกงไกรลาศ

วิทยา  โรงเรียนด าเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
     5. 1 ด้านปริมาณ  

 อาคารสถานที่มีความร่มรื่น สะอาดสวยงาม มีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย เพียงพอและพร้อมส าหรับ
การเรียนการสอน  ร้อยละ 90 

5.2 ด้านคุณภาพ  

บริเวณ อาคารสถานที่สะอาด  มีความสวยงาม มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย น่าอยู่ น่าเรียน  
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 
   
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุม่งาน นางสิราวรรณ  ศรีม่วง 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 
           ๑. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและทันสมัย 

๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการฝึกปฏิบัติ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

การส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน  ให้มีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจ านวนนักเรยีน และมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
     ๕.๑ด้านปริมาณ  

- มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
- นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และความสามารถในการใช้              

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2 ด้านคุณภาพ  

- คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

- นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 

   
   



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุม่งาน นางสิราวรรณ  ศรีม่วง 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 
           ๑. เพ่ือให้มีความพร้อมของอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์                                        

๒. เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019  (COVID-19) ได้ 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

การส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน  มีวัสดอุุปกรณ์ไวซ้่อมบ ารุง  มีระบบเครอืข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนจึงจดัท าโครงการนี้ขึ้นมา และเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  และมีสื่อท่ีน่าสนใจให้กับนักเรียน เกิด
บรรยากาศในช้ันเรียนที่มีความใฝรู่้ใฝ่เรยีนดียิ่งขึ้น ท้ังรูปแบบการเรยีนแบบปกติ (Onsite) และการเรยีนออนไลน์ (Online) 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
     ๕.๑ด้านปริมาณ  

 - มีความพร้อมของอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
- มีระบบเครือข่ายที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ครูสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) 
5.2 ด้านคุณภาพ  

- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีส ารองไว้ส าหรับการซ่อมบ ารุงไว้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
- ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
- คณะครู บุคลากร มีความพึงพอใจในการจัดการอบรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์           

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   

   
 



   
   
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม   พัฒนาระบบงานธุรการ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน   นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข/กลุ่มงานธุรการ ชุมชน และภาคีเครือข่าย 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

๑. เพ่ือให้การด าเนินงานธุรการเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
    ๒. เพ่ือพัฒนาระบบงานธุรการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดเก็บหนังสืออย่างเป็นระบบ   
สามารถค้นหาหนังสือราชการได้ง่าย รวมถึงการติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
     ๓. เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย  5  ส  ประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ของโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ  ได้ด าเนินการจัดซื้อ จัดหา ซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานธุรการให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปรับปรุงห้องส านักงานให้เหมาะสมกับการท างาน  
ด าเนินการรับ - ส่งหนังสือราชการ ออกค าสั่งปฏิบัติงานในสถานศึกษา บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 
จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ จดบันทึกค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและประสานงานให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
ทราบ รวมทั้งประสานกับทุกงานภายในและภายนอกสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ เพี่อให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
     5.๑ ด้านปริมาณ  

       - ความพึงพอใจผู้ใช้บริการโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90 
5.2 ด้านคุณภาพ  
       - คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มาใช้บริการได้รับบริการอย่างสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ     
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 

1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ระดับชั้น ม.2  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสุภาวดี  นวลจีน/งานระดับช้ัน ม.2/กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านยิม 12 ประการ ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
2. ผู้เรียนถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผ่านกิจกรรมถอดบทเรียนได้ ร้อยละ90 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน และสามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้ ผ่านระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 90 
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   ผ่านระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 90 

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
พัฒนาคุณลักษณะผู้เรยีนโดยครูประจ าช้ัน ดูแลผู้เรียนโดยระดับช้ัน เป็น 6 ระดับ จัดกิจกรรมในฐานกิจกรรม ช่วงเช้า

ก่อนเข้าเรียนของทุกวัน   ภายใตน้วัตกรรมที่ช่ือ “ 6 ไม้ผลัด ส่งต่อความด”ี เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม จติอาสา ตามแนววิถี
พุทธ  อาทิเช่น กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมคณุธรรมตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสา กิจกรรม 5 ส พอเพียง  กิจกรรมบริหาร
กาย  บริหารจติ  กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ/โฮมรูม  กิจกรรมฐานบูรณาการตามจุดเน้นของโรงเรียน 

5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยม 12 ประการ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.40 
2. ผู้เรียนถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผ่านกิจกรรมถอดบทเรียนได้ ร้อยละ 99.51 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน และสามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้ ผ่านระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 100 
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   ผ่านระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 98.22 

6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 

   



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษ SME model (Science Math English Model)   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสุภาวดี  นวลจนี/กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 2.เพื่อสนับสนนุให้นักเรียนมีการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 
 3.เพื่อสนับสนนุให้ครูอาจารย์และบุคลากรโรงเรียนไดพ้ัฒนาการใช้ทักษะทางภาษาอย่างต่อเนือ่งตลอดเวลา 
 4.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาคูณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพโดยเปดิโอกาสให้ผูป้กครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะท างานโครงการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ จ านวน 3 รายวิชา แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผดิชอบและจัดท าโครงสร้างการบริหารโครงการ ส ารวจวิเคราะห์
ข้อมูลและบริบทในการที่จะด าเนินงานตามโครงการ  เขียนโครงการ  ประชาสัมพนัธ์โครงการห้องเรียน SME model ให้
ผู้ปกครองรับทราบ  จดัเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ปรับปรุงและจดัท าหลักสตูรแผนการเรียนSME model 
ฉบับสมบูรณ์ วางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรม
เพิ่มพูนประสบการณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นิเทศติดตามการด าเนินการ ประเมินผลและสรปุการจัดกิจกรรม รายงาน
ผลการจัดกิจกรรม 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. นักเรียนร้อยละ 100  มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
2. ครูอาจารย์และบุคลากรโรงเรียน ร้อยละ 100 ได้พัฒนาการใช้ทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
3. โรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม 

6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 

          
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 

1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ระดับชั้น ม.1-ม.6 
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านยิม 12 ประการ ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
2. ผู้เรียนถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผ่านกิจกรรมถอดบทเรียนได้ ร้อยละ90 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน และสามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้ ผ่านระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 90 
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   ผ่านระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 90 

3. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
พัฒนาคุณลักษณะผู้เรยีนโดยครูประจ าช้ัน ดูแลผู้เรียนโดยระดับช้ัน เป็น 6 ระดับ จัดกิจกรรมในฐานกิจกรรม ช่วงเช้า

ก่อนเข้าเรียนของทุกวัน   ภายใตน้วัตกรรมที่ช่ือ “ 6 ไม้ผลัด ส่งต่อความด”ี เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม จติอาสา ตามแนววิถี
พุทธ  อาทิเช่น กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมคณุธรรมตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสา กิจกรรม 5 ส พอเพียง  กิจกรรมบริหาร
กาย  บริหารจติ  กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ/โฮมรูม  กิจกรรมฐานบูรณาการตามจุดเน้นของโรงเรียน 

4. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ   อันพึงประสงค ์มีค่านิยม 12 ประการ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.20 
2. ผู้เรียนถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผ่านกิจกรรม ถอดบทเรียนได้  

ร้อยละ 99.51 
3. ผู้เรียนมีทักษะใน     การท างาน รักการท างาน และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ผา่นระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ 100 
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะ     ทางร่างกาย และจติสังคม   ผ่านระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ 98.22 
5. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
 

 

 



 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษ SME model (Science Math English Model)   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสุภาวดี  นวลจนี/กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 2.เพื่อสนับสนนุให้นักเรียนมีการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 
 3.เพื่อสนับสนนุให้ครูอาจารย์และบุคลากรโรงเรียนไดพ้ัฒนาการใช้ทักษะทางภาษาอย่างต่อเนือ่งตลอดเวลา 
 4.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาคูณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพโดยเปดิโอกาสให้ผูป้กครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะท างานโครงการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ จ านวน 3 รายวิชา แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผดิชอบและจัดท าโครงสร้างการบริหารโครงการ ส ารวจวิเคราะห์
ข้อมูลและบริบทในการที่จะด าเนินงานตามโครงการ  เขียนโครงการ  ประชาสัมพนัธ์โครงการห้องเรียน SME model ให้
ผู้ปกครองรับทราบ  จดัเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ปรับปรุงและจดัท าหลักสตูรแผนการเรียนSME model 
ฉบับสมบูรณ์ วางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรม
เพิ่มพูนประสบการณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นิเทศติดตามการด าเนินการ ประเมินผลและสรปุการจัดกิจกรรม รายงาน
ผลการจัดกิจกรรม 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. นักเรียนร้อยละ 100  มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
2. ครูอาจารย์และบุคลากรโรงเรียน ร้อยละ 100 ได้พัฒนาการใช้ทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
3. โรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม 

6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 

          



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ระดับชั้น ม.5   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสาวมะลิวัลย์ ทองอิน/งานระดับชั้น ม.5/กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านยิม 12 ประการ ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
2. ผู้เรียนถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผ่านกิจกรรมถอดบทเรียนได้ ร้อยละ90 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน และสามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้ ผ่านระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 90 
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   ผ่านระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 90 

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
พัฒนาคุณลักษณะผู้เรยีนโดยครูประจ าช้ันระดับช้ันม.5 จัดกิจกรรมในฐานกิจกรรม ช่วงเช้าก่อนเข้าเรยีนของทุกวัน   

ภายใต้นวัตกรรมที่ช่ือ “ 6 ไม้ผลัด ส่งต่อความด”ี เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ตามแนววิถีพุทธ  อาทิเช่น กิจกรรม
พัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมคณุธรรมตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสา กิจกรรม 5 ส พอเพียง  กิจกรรมบรหิารกาย  บริหารจิต  
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ/โฮมรูม  กิจกรรมฐานบูรณาการตามจุดเน้นของโรงเรยีน 

5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยม 12 ประการ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
2. ผู้เรียนถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผ่านกิจกรรมถอดบทเรียนได้ ร้อยละ 100 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน และสามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้ ผ่านระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 100 
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   ผ่านระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 100 

6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 

               
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม จิตอาสากลา้ท าดี   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางมะลิวัลย์ ทองอิน/กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 
         1. เพ่ือให้นักเรียนแกนน าชมรมต้นกล้าฯ  ได้ด าเนินกิจกรรมจิตอาสาตามภารกิจหลัก 4 ด้านคือเทิดทูน
สถาบัน  ศาสนาวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งเสริมเบญจศีลผ่านเบญจธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 
12  ประการ ร้อยละ 90 
         2.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมจิตอาสากล่าท าดี อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

ครูที่ปรึกษาและนักเรียนแกนน าสมาชิกชมรมต้นกล้าท าดีศรีกงไกรลาศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จ านวน 60 คน  
ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม ขับเคลื่อนจัดกิจกรรมจิตอาสา ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ 1) ด้านเทิดทนูสถาบัน     
2) ด้านศาสนาวัฒนธรรม 3) ด้านสิ่งแวดล้อม  4) ด้านสังคม โดยส่งเสริมเบญจศีลผา่นเบญจธรรม และค่านิยมหลักของคน
ไทย 12  ประการ โดยน้อมหลักน าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ตามก าลัง
ความสามารถของเยาวชน ในโรงเรียน วัดและชุมชน ในพื้นที่อ าเภอกงไกรลาศและองค์กรต่างๆ เช่น สภากาชาดไทย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเปน็ตน้ รวมทั้งสิน้ 13 กิจกรรม และประเมินความพงึพอใจในการร่วมกิจกรรมตามโครงการ  
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
      1. นักเรียนแกนน าสมาชิกชมรมได้รบัการพัฒนาด้านจิตอาสากล้าท าดีตามภารกิจหลัก 4 ด้านและได้รับการยกย่องเป็นแบบ
เยาวชนด้านจิตอาสา คิดเป็นร้อยละ 100 
       2. นักเรียนแกนน าสมาชิกชมรมมคีวามพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 

          
 
 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม จิตอาสากลา้ท าดี   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางมะลิวัลย์ ทองอิน/กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 
         1. เพ่ือให้นักเรียนแกนน าชมรมต้นกล้าฯ  ได้ด าเนินกิจกรรมจิตอาสาตามภารกิจหลัก 4 ด้านคือเทิดทูน
สถาบัน  ศาสนาวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งเสริมเบญจศีลผ่านเบญจธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 
12  ประการ ร้อยละ 90 
         2.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมจิตอาสากล่าท าดี อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

ครูที่ปรึกษาและนักเรียนแกนน าสมาชิกชมรมต้นกล้าท าดีศรีกงไกรลาศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จ านวน 60 คน  
ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม ขับเคลื่อนจัดกิจกรรมจิตอาสา ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ 1) ด้านเทิดทนูสถาบัน     
2) ด้านศาสนาวัฒนธรรม 3) ด้านสิ่งแวดล้อม  4) ด้านสังคม โดยส่งเสริมเบญจศีลผา่นเบญจธรรม และค่านิยมหลักของคน
ไทย 12  ประการ โดยน้อมหลักน าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ตามก าลัง
ความสามารถของเยาวชน ในโรงเรียน วัดและชุมชน ในพื้นที่อ าเภอกงไกรลาศและองค์กรต่างๆ เช่น สภากาชาดไทย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเปน็ตน้ รวมทั้งสิน้ 13 กิจกรรม และประเมินความพงึพอใจในการร่วมกิจกรรมตามโครงการ  
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
      1. นักเรียนแกนน าสมาชิกชมรมได้รบัการพัฒนาด้านจิตอาสากล้าท าดีตามภารกิจหลัก 4 ด้านและได้รับการยกย่องเป็นแบบ
เยาวชนด้านจิตอาสา คิดเป็นร้อยละ 100 
       2. นักเรียนแกนน าสมาชิกชมรมมคีวามพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 

          
 
 



โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์/กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1.  เพื่อให้นักเรียนได้เรยีนรู้วิธีการท านาแบบกล้าโยนและมีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม
ทั้งถอดรหัสหลักปรัชญาได้อย่างถูกต้อง 

2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการท านา การดูแล การก าจัดแมลงและวชัพืช และวิธีการเก็บเกี่ยว   

3. เพือ่ประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้แปลงนาสาธิต 

4. เพื่อให้นักเรียนได้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      5.   เพื่อสร้างเจตคติทีด่ีต่อด้านอาชีพการท านา และประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรูแ้ปลงนาสาธิต   
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

เนื่องจากโรงเรยีนได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด าเนินการในการพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพ มีศักยภาพ พร้อม
ปรับเปลีย่นรูปแบบการด าเนินงานและสามารถเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศของตนในสถานศกึษาและชุมชนได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบท      ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ดังนั้น โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จึงท า
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (กิจกรรมการรักษาและพัฒนาสมรรถนะศูนย์การเรียนรู้) 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน และบรรลุวัตถุประสงค์  ในปีการศึกษา 2564 น้ันเกิดการแพร่ระบาดของสถานการณ์
โควิด-19 โรงเรียนไดด้ าเนินการจดักิจกรรมตามโครงการด้วยกัน 2 กิจกรรม คือ 1 กิจกรรมเรียนรู้การท านาโยน  
2. กิจกรรมค่ายพอเพียง ดังนี้  

กิจกรรมเรียนรู้การท านาโยน 
 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นม.6 ซึ่งได้เรยีนรู้หน่วยบูรณาการเรื่อง “วิถีไทย วิธีข้าว ชาวบ้านกง” ได้
เรียนรู้วิธีการท านาแบบกล้าโยน ซึง่เป็นฐานการเรยีนรู้แปลงนาสาธติของโรงเรียน ซึ่งมีจ านวน 1 ไร่ ไดใ้ห้นักเรียน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 140 คน  

  

   

 



 โดยผลลัพธข์องกิจกรรมที่เกดิขึน้ คอื 

1. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการท านาแบบกล้าโยนและมีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง
ถอดรหัสหลักปรัชญาได้อย่างถูกตอ้ง 

2. นักเรียนในระดับชั้น ม.6 ทุกคน จ านวน 140 คน ได้ฝึกทักษะการท านา การดูแล การก าจดัแมลงและวัชพืช 
และวิธีการเก็บเกี่ยว   

3. ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
นักเรียนมีคณุลักษณะอยู่ในระดบัดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100  

4. นักเรียนมีความพึงพอใจและมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพท านา อยู่ในระดับมากที่สุด 
กิจกรรมการเรียนรู้ ค่ายพอเพยีง 

เป็นกิจกรรมที่อบรมให้ความรู้กับนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรยีนกงไกรลาศวิทยาใหม่ ในระดับช้ัน ม.1 และม.4 
ทุกคน ให้มีความารู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง สามารถถอดรหสั และเชื่อมโยงองค์รู้ที่ได้ อย่างมีเหตุผล 
พอประมาณ มีภมูิคุ้มกัน บนเง่ือนไขความรู้ทีม่ี และเงื่อนไขคุณธรรมท่ี ถูกต้อง เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณต์่างๆ ท่ี
เกิดขึ้น ท้ังด้าน วัตถุ วัฒนธรรม สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยครูแกนน าและนักเรียนแกนน าเป็นผู้ให้ความรู้ ฝึกนักเรียนมีทักษะ
การวางแผน การคดิอย่างเป็นระบบ รู้และเข้าใจคุณธรรมพื้นฐานท่ีถกูต้อง สามารถวางแผนตนเอง วางแผนชีวิต และวางแผน
การเงิน และการศึกษาต่อในอนาคตได้   
ผลความส าเร็จ พบว่า  

- ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาเป็น นักเรียนระดับชั้น ม. 4 จ านวน 186 คน  และวิทยากรนักเรียนแกน 
น า จ านวน 26 คน  ครูแกนน า จ านวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 223 คน   มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักคุณธรรม และวางแผนทางการเงินได้อยา่งถูกต้อง       

- นักเรียนระดับช้ัน ม.4 จ านวน 186 คน และวิทยากรนักเรียนแกนน า จ านวน 26 คน 
ครูแกนน า จ านวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 223 คน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป คิดร้อยละ 
95.16 

       

    
 

     



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางจริญ  สระชุ่ม/กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1.ครูสามารถจัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 90 
2.ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ร้อยละ 90 
3.ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 90 
4.ครูสามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน ร้อยละ 90 
5.ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ ร้อยละ 90 

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
การจัดกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการพัฒนาครูจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญตลอดปีการศึกษา ดังนี้  จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   ผลติ/ใช้
สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่ง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รยีน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ วัด
และประเมินผลทีมุ่่งเน้นการพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย วิจัย และพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผล การปรับการสอน  นิเทศติดตามการจัดกจิกรรมตามโครงการ และสรปุประเมินกิจกรรมและจดัท ารายงาน
กิจกรรม   
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. ครูสามารถจัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏิบตัิจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 100 

2.ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ร้อยละ 100 

3.ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 100 

4.ครูสามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน ร้อยละ 100 

5.ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ ร้อยละ 100 

6. ภาพกิจกรรม   

  
 
 



  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม สรรหาครตู่างชาต ิ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุม่งาน นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์/ กลุม่บริหารงานวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร 
2. เพื่อจัดหาครูชาวต่างชาติมาจดักิจกรรมการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ  
3. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในวิชา

ภาษาอังกฤษสูงขึน้ 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

กระบวนการด าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านผู้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนกงไกรลาศ
วิทยา  มีการด าเนินกจิกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มกีารตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  และการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
     5. 1 ด้านปริมาณ  

5.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาหลกัในการสื่อสาร 
 5.1.2 มีครูชาวต่างชาติเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

5.2 ด้านคุณภาพ  

5.2.1 นักเรียนร้อยละ  90 ของนักเรียนท่ีเรียนกับครูชาวตา่งชาติ มีการพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาและพัฒนาตนเอง 
ในด้านการใช้ ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2.2 นักเรียน มีความพึงพอใจในการเรยีนกับครตู่างชาติร้อยละ 90 อยู่ในระดับ ดมีาก 
5.2.3 นักเรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เรียนกับครูชาวตา่งชาติมผีลสัมฤทธ์ิในวิชา ภาษาอังกฤษสูงข้ึน 

  
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

  
 

   
 
 


