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

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ทักษะการคิด และทักษะการท างานผ่านกิจกรรม 
ทางภาษา 

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน 

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
กระบวนการด าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านผู้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนกงไกรลาศ

วิทยา  มีการด าเนินกจิกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มกีารตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  และการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

5.1 นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ทักษะการคิด และทักษะการท างานผ่าน

กิจกรรมทางภาษา 

 5.2 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ 

5.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยเพิม่ขึ้น 

5.4 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดอย่างมรีะบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแกป้ัญหาอย่างมี

เหตุผลและท างานร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมด้านภาษา 

5.5 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมคีวามพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 85 

5.6 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ ์

6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 

   
 
 



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

1.2 วัตถุประสงค์  

           1 เพ่ือจัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องอาหาร เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหาร 
           .2 เพ่ือประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาศูนย์อาหารและ

ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนได้ครบหลักไตรสิกขา 

1.3 เป้าหมาย    

เชิงปริมาณ    

ผู้เรียนจ านวนทั้งหมด 1,013 คน ผู้เรียนร้อยละ 90 ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการรับประทานอาหาร

และการด ารงชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ  ด าเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงคุณภาพ 

ศูนย์อาหารเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนเข้าใจในหลักธรรมและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 

ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคน 
1.2  จัดท าโครงการพัฒนางานโภชนาการเพ่ือสุขภาพเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความ

เหมาะสม 
1.4  สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
1.5  ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่  พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) 
1.6  ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 



2.1  บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตด าเนินการ 
2.2  ด าเนินการตามโครงการพัฒนางานโภชนาการเพ่ือสุขภาพในระหว่างภาคเรียนที่1-2ประจ าปี

การศึกษา 2564.  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  โดยมีกิจกรรม
ด าเนินการดังนี้ 

 2.2.1 กิจกรรมรณรงค์กินอาหารดีมีประโยชน์  
           2.2.2 กิจกรรมน้ าดื่มสะอาด 
            2.2.3 กิจกรรมจัดระเบียบการซื้ออาหาร 
            2.2.4 กิจกรรมร้านค้าน่าซื้อ 
            2.2.5 กิจกรรมท าความสะอาดเพื่อสุขอนามยั 

               2.2.6 กิจกรรมผู้ประกอบการสวดมนต ์

 
3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน ( Check ) 

3.1  ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนางานโภชนาการเพ่ือสุขภาพโดยใช้แบบ

บันทึกกิจกรรม  และแบบสอบถามความคิดเห็น นน 

3.2  ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  ( Rating  Scale )  ใช้วิธีแจกแจงความถี่  หาค่าเฉลี่ย  (X) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทั้งในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด , 2545 ) 

5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ผู้เรียนจ านวนทั้งหมด 1,013 คน ผู้เรียนร้อยละ 90 ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการรับประทานอาหาร

และการด ารงชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ  ด าเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ภาพกิจกรรม  
   
 

          



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม พัฒนางานยานพาหนะ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นายจารึก ใบก ุกลุ่มบริหารทั่วไป 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 
          1.  เพื่อให้ยานพาหนะ อยู่ในสภาพท่ีดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
          2.  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและปลอดภัย 
          3.  เพื่อให้การด าเนินงานไปด้วยความเรยีบร้อย 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

โครงการงานยานพาหนะ  ไดด้ าเนินการการอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรครุและนักเรยีนในการเดินทางไปราชการ
ต่างๆ  อย่างปลอดภยัและเพียงพอต่อการใช้บริการ 100% ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว สามารถด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษา
ยานพาหนะใหเ้กิดความปลอดภยัพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้บริการ และให้ผู้บริการ  และได้ด าเนินการท า
ประกันภัยรถทุกคันเพื่อให้การใช้รถโรงเรียนเป็นไปตามพระราชบญัญัติขนส่งทางบกว่าด้วยการเสียภาษีและต่อทะเบียน  
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการโครงการอยู่ในระดับดมีากขึ้นไป คดิเป็นร้อยละ 90 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม ซ่อมแซมและจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ ์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นายจีระศักดิ์ พวงขจร กลุ่มบริหารทั่วไป 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกดิประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อซ่อมแซมวัสดุ ครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลตุามวัตถุประสงค์ 

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
โครงการซ่อมแซมวสัดุ ครภุัณฑ์  ได้ด าเนินการ ส ารวจตรวจสอบ และซ่อมแซมวสัดุ  ครภุัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย พร้อมทั้ง 

จัดซื้อ จัดหา วัสดุ ครภุัณฑ์ ที่มีความจ าเป็นต้องการใช้สอยในงานต่างๆอย่างเพียงพอ และใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการโครงการอยู่ในระดับดมีากขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 90 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม โครงการซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นายจีระศักดิ์ พวงขจร กลุ่มบริหารทั่วไป 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. เพื่อให้อาคารเรียน และอาคารประกอบมสีภาพพร้อมส าหรับการเรียนการสอน 
           2. เพื่อให้อาคารเรียน และอาคารประกอบมีความคงทนตอ่สภาพแวดล้อมและยืดอายุการใช้งานมากขึ้น 
           3. เพื่อปรับปรุงให้อาคารเรียน และอาคารประกอบให้มีความสะดวก เอื้ออ านวยและเหมาะสมกับการใช้งานมากท่ีสดุ   
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

โครงการซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการส ารวจ  ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการดูแล ซ่อมบ ารุง 
อาคารและอาคารประกอบ ห้องน้ าและสุขา  ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ให้
เพียงพอในการใช้งาน และ จ้างเหมา ซ่อมบ ารุง อาคารและอาคารประกอบ ห้องน้ าและสุขา   ให้มีสภาพพร้อมส าหรับการเรียน
การสอน 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการโครงการอยู่ในระดับดมีากขึ้นไป คดิเป็นร้อยละ 90 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2564 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน  นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง/กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 
 1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯให้สูงขึ้นร้อยละ 3  
 2. เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา 
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 90  
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายส าคัญของ
การจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มี
ศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ อีกท้ังเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
หลัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบระดับชาติ (O–NET) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน ดังนี้ กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลของครูผู้สอน และนักเรียนจากผลการสอบ เพื่อวางแผนการ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระฯ  กิจกรรมค่ายติวโอเน็ต โดยคณะครูแต่ละกลุ่มสาระ ท าการสอนเสริมเพิ่มเติมใน
ช่วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียน กิจกรรมการติวเข้มจากวิทยากรภายนอก โดยรับการสนบัสนนุวทิยากรที่มีความสามารถใน 4 สาขาวิชา
ประกอบวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ จากส านักพิมพพ์ัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)   ในรปูแบบการติว
แบบ onsite และ online ไปยงัโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 12 โรงเรียน และกิจกรรมการน า
นักเรียนเข้าร่วมการทดสอบ O-NET ประจ าปี 2564  
 
5. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
 1. นักเรียนมีมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเท่ากับ หรือเกินค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 80  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้    
คิดเป็นร้อยละ 85 
          2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 85 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรมติวโอเน็ต และกิจกรรมค่ายติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 91.25 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 
   
 
 
 
 
 



 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม   โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและทนุการศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน  นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง/กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 
 1. เพื่อให้การด าเนินงานแนะแนวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อตอบสนองนโยบายของโรงเรียน ในการก ากับดูแลนักศึกษาอย่างใกลช้ิดและมปีระสทิธิภาพ 
 3. เพื่อให้ค าปรึกษาแนะแนวแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน  
 4. เพื่อแนะแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
 5. เพื่อให้นักเรียนรับการดูแลเร่ืองทุนการศึกษาและการกู้ยืม 
 6. เพื่อจัดท าแผนการรับนักเรียนและแนวปฏิบตัิการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปกีารศึกษา 2565 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
 การแนะแนว  เปน็กระบวนการที่จะช่วยให้นักเรียนรู้จักทางที่จะใช้ความสามารถขณะที่มีอยู่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมให้มากที่สุดและรู้จักเลือกตัดสินใจสิง่ต่าง ๆไดโ้ดยชาญฉลาดมีเหตุผลและถูกต้องนอกจากนั้นการแนะแนวยงัช่วยให้นักเรียนได้
รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดีจนสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วน เม่ือ สถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้น 

การเปิดสถานศึกษาหลังจากปิด จากสถานการณ์ โควิด 19 มีความจ าเปน็ที่ต้องจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยงานพฒันา

ระบบงานแนะแนว งานรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดท าระเบียนสะสม การให้บริการสารสนเทศแนะแนว กิจกรรม

วางเป้าหมายการศึกษาต่อสาขาอาชีพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ การให้ทุนการศึกษา 

กิจกรรมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการรับนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้รู้จักตนเอง รู้รักษ์

สิ่งแวดล้อม สามารถคิด ตัดสนิใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเปา้หมาย วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียน และด้านอาชีพ สามารถปรับตนได้

อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วน

ร่วมพัฒนาผู้เรียน อันจะเป็นการวางแผนที ่จะช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็ง ด้านการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนกัเรียน 

5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 1. เพื่อให้การด าเนินงานแนะแนวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
 2. เพื่อตอบสนองนโยบายของโรงเรียน ในการก ากับดูแลนักศึกษาอย่างใกลช้ิดและมปีระสทิธิภาพ ร้อยละ 90 
 3. เพื่อให้ค าปรึกษาแนะแนวแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน  ร้อยละ 90 
 4. เพื่อแนะแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 90 
 5. เพื่อให้นักเรียนรับการดูแลเร่ืองทุนการศึกษาและการกู้ยืม ร้อยละ 90 
 6. เพื่อจัดท าแผนการรับนักเรียนและแนวปฏิบตัิการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปกีารศึกษา 2565 ร้อยละ 90 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

 
   
 
 
 



 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564  
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงา  นางสายลม  วังแผน/งานอนามัยโรงเรียน/กลุม่บริหารงานบรหิารทัว่ไป 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

3.1  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนผลให้เกดิสุขภาพที่ดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
3.2  นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษและภัยต่างๆ 
3.3  นักเรียน ได้รับการบริการด้านสุขภาพอนามัยทีด่ีและเพียงพอตอ่ความต้องการ 
3.4  สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีนที่เอ้ือต่อสุขภาพ ถูกสุขลักษณะเอื้อต่อการเรยีนรู ้

4. วิธีด าเนินการ  
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ  ประจ าปีการศึกษา  2564  โดยจัดซื้อเวชภณัฑ์ยาและเครื่องมือ 

การปฐมพยาบาล เพื่อการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นในสถานศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์ให้ความรู้ปอ้งกันโรค และสุขภาพ  
ตรวจสุขภาพประจ าปีครู  และบุคลากรทางการศึกษา  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยัของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่ โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) 

5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
5.1  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนผลให้เกดิสุขภาพที่ดีท้ังร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 97 
5.2  นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษและภัยต่างๆ ร้อยละ 95 
5.3  นักเรียน ได้รับการบริการด้านสุขภาพอนามัยทีด่ีและเพียงพอตอ่ความต้องการ ร้อยละ 98 
5.4  สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีนที่เอ้ือต่อสุขภาพ ถูกสุขลักษณะเอื้อต่อการเรยีนรู้  ร้อยละ 96 

6. ภาพกิจกรรม  
 

 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรยีน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสาวอมรรตัน์ ขัดสาย กลุ่มบรหิารทั่วไป 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. เพื่อส่งเสรมิและร่วมรณรงค์ในการสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
            2. เพื่อสร้างให้มีระบบการจัดการความปลอดภยั ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัตภิัยในโรงเรียน  
            3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มคีวามรู้ ความเข้าใจ ป้องกันตนเอง  จากการประสบอุบัติเหตุ อุบัตภิยั อัคคีภัยหรือภาวะที่เกดิขึ้น
โดยไม่คาดคิดไม่ตั้งใจ   

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และเข้าใจหลักการป้องกันระงับอัคคีภยั และระบบอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกบัความปลอดภัย
ของอาคารตามมาตรฐานสากล และเป็นๆไปตามกฎหมาย 

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม น าความรู้และประสบการณ์ หลักสูตรต่างๆ ในการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัตภิัยในโรงเรียน มาปฏิบตัิ
จริงได ้
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภยัในโรงเรียน ได้ จัดซื้อ จัดหา ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ป้องภัย ได้แก่ ถังดับเพลิง 
และวางมาตรการความปลอดภัยภายในโรงเรยีน  
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการโครงการอยู่ในระดับดมีากขึ้นไป คดิเป็นร้อยละ 90 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 
   
 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นายเฉลมิพงศ์ ศรีม่วง กลุ่มบริหารทั่วไป 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในบรเิวณโรงเรยีนให้น่าอยู่ สะอาด เรียบร้อยและสวยงาม 
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบตัิงานของบุคลากรในโรงเรียน 

2. เพื่อให้อาคารสถานท่ีต่างๆ มคีวามปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
3. เพื่อให้การด าเนินงานควบคุมภายใน งานรักษาความปลอดภยั งานอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

มีความถูกต้อง ทันการ เพียงพอตอ่การสนับสนุนการด าเนินการ 
4. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้และการจัดการเรียน 

การสอนอย่างมีคณุภาพ 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

โครงการการพัฒนาปรับปรุงภูมิทศัน์และแหล่งเรียนรู้ ได้จัดสร้าง พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้  ทั่วบริเวณ
โรงเรียน  ให้มสีภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม ถูกสุขลักษณะ มีบรรยากาศรื่นร่ม มั่นคง แข็งแรง และเอื้อต่อการเรยีนรู้  มีการด าเนินงาน
โดยมีการจัดหา ปรับปรุง  ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ  และมีการ
บริหารจดัการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรยีน  พร้อมท้ังสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียนอย่างเหมาะสม 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการโครงการอยู่ในระดับดมีากขึ้นไป คดิเป็นร้อยละ 90 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 
   
 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2564 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน  นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง/กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 
 1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯให้สูงขึ้นร้อยละ 3  
 2. เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา 
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 90  
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายส าคัญของ
การจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มี
ศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ อีกท้ังเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
หลัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบระดับชาติ (O–NET) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน ดังนี้ กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลของครูผู้สอน และนักเรียนจากผลการสอบ เพื่อวางแผนการ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระฯ  กิจกรรมค่ายติวโอเน็ต โดยคณะครูแต่ละกลุ่มสาระ ท าการสอนเสริมเพิ่มเติมใน
ช่วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียน กิจกรรมการติวเข้มจากวิทยากรภายนอก โดยรับการสนบัสนนุวทิยากรที่มีความสามารถใน 4 สาขาวิชา
ประกอบวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ จากส านักพิมพพ์ัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)   ในรปูแบบการติว
แบบ onsite และ online ไปยงัโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 12 โรงเรียน และกิจกรรมการน า
นักเรียนเข้าร่วมการทดสอบ O-NET ประจ าปี 2564  
 
5. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
 1. นักเรียนมีมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเท่ากับ หรือเกินค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 80  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้    
คิดเป็นร้อยละ 85 
          2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 85 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรมติวโอเน็ต และกิจกรรมค่ายติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 91.25 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 
   
 
 
 
 
 



 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปา   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นายจีระศักดิ์ พวงขจร กลุ่มบริหารทั่วไป 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 
           1. เพื่อปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าและประปาให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและทันสมัยอยู่เสมอ 
        2. เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณไ์ฟฟ้าและประปาให้มสีภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
          3. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้าและประปาใหม่ มาสบัเปลีย่นอุปกรณ์เก่าที่เสื่อมสภาพ 

4. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับครูนักเรียนและผู้ใช้บริการ 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ไดด้ าเนินการ ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า และจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ส าหรับการ
ซ่อมแซมภายในโรงเรียนให้มีอย่างเพียงพอและมสีภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการโครงการอยู่ในระดับดมีากขึ้นไป คดิเป็นร้อยละ 90 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 

   
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุม่งาน นายจีระศักดิ์  พวงขจร 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 
           3.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 3.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นเป็นไทย 
 3.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 3.4 เพ่ือพัฒนานักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
     ๕.๑ด้านปริมาณ  

- นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จ านวน 193  คน 
5.2 ด้านคุณภาพ  

- นักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
- นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นเป็นไทย 
- นักเรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
- นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
   

   
 

     
 
 
 
 
 
 
 


