
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2) 

กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 ) 
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสู่มาตรฐานสากล       
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ

หลักสูตรท้องถิ่น 
1. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีหลกัสูตรสถานศึกษาและเอกสาร
ประกอบหลกัสูตรครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 16 
เล่ม ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
2. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีหลกัสูตรห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จ านวน 1 เล่ม 
ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
3. ครูผู้สอนจ านวน 60  คน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า
หลักสูตรและน าหลกัสูตรไปใช้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ก าหนด ผา่นระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100  
4. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีหลกัสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และสอดคล้องกับท้องถิ่น ผ่านระดับดีขึน้ไป ร้อยละ 100 
5. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามกีารจัดหลกัสูตรระยะสั้นเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ ผา่นระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 100 

6. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้โดยเน้น
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่าน
ระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 100  
 
 
 

 

30,000 - 30,000 5,402 24,598 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

2. โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 1. เพื่อให้การด าเนินงานแนะแนวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ ร้อยละ 90 
2. เพื่อตอบสนองนโยบายของโรงเรียน ในการก ากับ
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
90 
3. เพื่อให้ค าปรึกษาแนะแนวแก้ไขปัญหาให้กับ
นักเรียน  ร้อยละ 90 
4. เพื่อแนะแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนเมื่อ
จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 
ร้อยละ 90 
5. เพื่อให้นักเรียนรับการดูแลเรื่องทุนการศึกษาและ
การกู้ยืม ร้อยละ 90 
6. เพื่อจัดท าแผนการรับนักเรยีนและแนวปฏิบตัิการ
รับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 
2565 ร้อยละ 90 

50,000 - 50,000 26,337 23,663 

3. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 1 . นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน รู้จัก
แสวงหาความรูจ้ากสื่อที่มีคณุภาพและเหมาะสม2. 
นักเรียน ครูและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการของห้องสมุด อยู่ในระดับด ี  

60,000 - 60,000 35,369 24,631 

4. โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการ
สอน 

1. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาทุกห้องเรียนมี
ครุภณัฑ์การเรียนการสอนเพียงพอ ร้อยละ 100 
2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มสี่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 93.36 
 

310,000 - 310,000 305,680 4,320 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

5. โครงการผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย 

1. นักเรียนร้อยละ 91.40  มีความรู้ เกิดทักษะ 
กระบวนการใช้สื่อ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ ประกอบการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งทันสมัยและมปีระสทิธิภาพ 
2. นักเรียน ร้อยละ 90.35 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
และคณิตศาสตร ์
3. นักเรียน ร้อยละ 90.39 ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม ค่ายส่งเสริมความรู้ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ มากท่ีสดุ 

80,000 - 80,000 25,519 54,481 

6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 1. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬานันทนาการสืบสานต านานศิลป์ 
ร้อยละ 100 
2. นักเรียนจ านวน 105 คน เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาและด้านสุขพลศึกษาในระดับ
จังหวัด ระดับเขต และระดับภาค 

100,000 - 100,000 78,154 21,846 

7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1. นักเรียนมีมผีลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นเทา่กับ หรือเกินค่า
เป้าหมาย  ร้อยละ 80  แต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้คิด
เป็นร้อยละ 85 
2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - 
NET) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีทีผ่่านมา คิดเป็นร้อยละ 
85 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรมติวโอเน็ต และ
กิจกรรมคา่ยติวยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 
91.25 

120,000 - 120,000 46,600 73,400 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

8. โครงการส่งเสริมพัฒนาการคิดค านวณ 1. นักเรียนร้อยละ 91  มีความรู้ เกิดทักษะ 
กระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ คดิเลขเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. นักเรียน ร้อยละ 92.5 มีความตระหนักและมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

10,000 - 10,000 503 9,497 

9. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. มีความพร้อมของอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร ์
2.  มีระบบเครือข่ายที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  
(COVID-19) 
4.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มสี ารองไว้ส าหรับการซ่อม
บ ารุงไว้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
5.  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มสี่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึง
พอใจในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
6.  คณะครู บุคลากร มีความพึงพอใจในการจัดการ
อบรมการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-
19) ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ 
 
 

100,000 - 100,000 30,079 69,921 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

10. โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียนและ
การสื่อสารด้านภาษา 

1. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาทุกคนสามารถ
อ่านภาษาไทยได้คล่องอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อย
ละ  96.79 
2. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาทุกคนสามารถ
เขียนภาษาไทยได้ถูกต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไปคดิเป็น
ร้อยละ 95.59   
3. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาทุกคนสามารถใช้
ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 96.39   

10,000 - 10,000 9,195 805 

11. โครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 1. นักเรียนร้อยละ 100  มีความสามารถและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ 
2. ครูอาจารย์และบุคลากรโรงเรยีน ร้อยละ 100 ได้
พัฒนาการใช้ทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
3. โรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเตม็ตาม
ศักยภาพโดยเปิดโอกาสใหผู้้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วม 

15,000 - 15,000 97,075 52,925 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน       
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ด้านคณิตศาสตร์ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรัก
การเรยีนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2. นักเรียนร้อยละ 90 คิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตัดสินใจและแก้ปญัหาอย่างมเีหตผุล   
3. นักเรียนร้อยละ 90 ท างานร่วมกันและเกดิทักษะ
การเรยีนรู้ด้านการคดิและทักษะการค านวณ  
 

15,000 - 15,000 1,226 13,774 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านวิทยาศาสตร์ 

1. นักเรียนร้อยละ 90.05   ได้รบัการพัฒนาด้านวิทย
ศาสตร์ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามหลักสตูร 
2. นักเรียนร้อยละ 90.39   ได้รบัการพัฒนาด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีผลการ
ประเมินกจิกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
3. นักเรียนร้อยละ 90.35  แสดงเจตคติที่ดตี่อวิชา
วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 
 

120,000 - 120,000 86,888 33,112 

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านภาษาไทย 

1.นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรัก
การเรยีนรู้ พัฒนาตนเองต่อเนื่อง  ร้อยละ 92.40 
2.นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมรีะบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจและแก้ปญัหาอย่างมเีหตผุล   ร้อยละ 90.20 
3.นักเรียนมีการท างานร่วมกันเกดิทักษะการเรียนรู้
ด้านการอ่าน เขียน ฟังดู พูด หลักภาษาไทยและ
วรรณคด ีร้อยละ 90 
4.ส่งเสรมิให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน งดงาม ร้อยละ 90.80 
5.นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาไทยท่ี
สูงขึ้น ร้อยละ 85.60 
6.ส่งเสรมิให้นักเรียนเป็นผูม้ีนิสยัรกัการอ่าน รักการ
ค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้  ร้อยละ  91.20 
 
 

30,000 - 30,000 3,540 26,460 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

4. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านภาษาต่างประเทศ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  ทักษะการคิด และทักษะการ
ท างานผ่านกิจกรรมทางภาษา 
2. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเรียนรู้วัฒนธรรม
นานาชาติ 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 
4. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
คิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจและแก้ปัญหา
อย่างมีเหตผุลและท างานร่วมกับผูอ้ื่นผ่านกิจกรรมด้าน
ภาษา 
5. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดมีาก รอ้ยละ 85 
6. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามเกณฑ ์

40,000 - 40,000 16,001 23,999 

5. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. นักเรียนร้อยละ  90 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรยีนในระดบัขึ้นไป 
2. นักเรียน ร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป 

30,000 - 30,000 2,040 27,960 

6. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านการงานอาชีพ 

1. นักเรียนร้อยละ  90 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรยีนในระดบัขึ้นไป 
2. นักเรียน ร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป 
 

40,000 - 40,000 36,926 3,074 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

7. โครงการพัฒนางานวัดและประเมินผล 1. ผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียน เปรียบเทียบผลการ
เรียนของนักเรียนท่ีไดร้ะดับ 3 ขึ้นไป แต่ละกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 
2564 พบว่า ไม่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มผีลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเร่งแก้ไข
การจัดการการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ที่มีนักเรียนทีไ่ดร้ะดับ 3 ขึ้นไปลดลง ในปี
การศึกษาต่อไปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียนทีผล
การประเมิน ระดับดมีากคิดเป็นรอ้ยละ 54.14 ระดับ
ดี คิดเป็นร้อยละ 43.90  และระดับผ่าน คิดเป็นร้อย
ละ 1.74 เมื่อรวมร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นพบพบว่าร้อยละ 98.04    
2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปี
การศึกษา 2564 พบว่า นักเรียนทีผลการประเมิน
ระดับดีมากคดิเป็นร้อยละ 67.29 ระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 31.32  และระดบัผ่าน คดิเป็นร้อยละ 1.04 
เมื่อรวม ร้อยละนักเรียนทีม่ีผลการประเมินระดับดีขึ้น
พบพบว่าร้อยละ  98.61    
3. การวัดผลสอบ O-NET  นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน  193 คน เป็นนักเรียน
พิเศษ 7 คน และนักเรียนไม่เข้าสอบ 13 คน ดังนั้นจะ
มีนักเรียนจ านวนนักเรียนท่ีน ามาคิดคะแนน จ านวน 
173 คน พบว่ามีแนวโน้มผลการทดสอบ O-NET ช้ัน 
 

300,000 - 300,000 245,242 54,758 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

  มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2564 พบว่าควรเร่ง
พัฒนาทุกสาระวิชาในปีการศึกษาต่อไป 
4. การวัดผลสอบ O-NET  นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  45 คน พบว่ามีแนวโน้ม
ผลการทดสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปี
การศึกษา 2564 พบว่าควรเร่งพัฒนาทุกสาระวิชาใน
ปีการศึกษาต่อไป 

     

8. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 

1. นักเรียนร้อยละ  90 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรยีนในระดบัขึ้นไป 
2. นักเรียน ร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป 

30,000 - 30,000 26,230 3,770 

9. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านศิลปะ 

1. นักเรียนร้อยละ  90 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรยีนในระดบัขึ้นไป 
2. นักเรียน ร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป 

50,000 - 50,000 9,778 40,222 

10. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนระดับชั้น ม.1 

1. ผู้เรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยม 12 
ประการ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
2. ผู้เรียนถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ผ่านกจิกรรมถอดบทเรียนได้ ร้อยละ 100 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 100 
4. ผู้เรียนมสีุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   ผ่าน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 

10,000 - 10,000 - 10,000 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

11. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนระดับชั้น ม.2 

1. ผู้เรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยม 12 
ประการ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.40 
2. ผู้เรียนถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ผ่านกจิกรรมถอดบทเรียนได้ ร้อยละ 99.51 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 100 
4. ผู้เรียนมสีุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   ผ่าน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.22 
 

10,000 - 10,000 8,530 1,470 

12. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนระดับชั้น ม.3 

1. นักเรียน ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนกง
ไกรลาศวิทยา จ านวน 193  คน 
2. นักเรียนให้มีคณุลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
3. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นเป็นไทย 
4. นักเรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
5. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจติ
สังคม 
 
 
 
 

10,000 - 10,000 8,191 1,809 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

13. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนระดับชั้น ม.4 

1. ผู้เรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยม 12 
ประการ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
2. ผู้เรียนถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ผ่านกจิกรรมถอดบทเรียนได้ ร้อยละ 100 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 100 
4. ผู้เรียนมสีุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   ผ่าน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
 

10,000 - 10,000 4,450 5,550 

14. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนระดับชั้น ม.5 

1. ผู้เรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยม 12 
ประการ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
2. ผู้เรียนถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ผ่านกจิกรรมถอดบทเรียนได้ ร้อยละ 100 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 100 
4. ผู้เรียนมสีุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   ผ่าน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

10,000 - 10,000 5,689 4,311 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

15. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนระดับชั้น ม.6 

1. ผู้เรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยม 12 
ประการ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.20 
2. ผู้เรียนถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ผ่านกจิกรรมถอดบทเรียนได้ ร้อยละ 99.51 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 100 
4. ผู้เรียนมสีุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   ผ่าน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.22 
 

10,000 - 10,000 5,606 4,394 

16. โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ผ่านเกณฑก์ารประเมิน
กิจกรรม พัฒนาผู้เรยีน ร้อยละ 90 
2. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ไดร้ับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ 
และเสรมิสร้างประสบการณ ์ 
3. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไดต้ามคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ 
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

120,000 - 120,000 74,340 45,660 

16. โครงการทัศนศึกษา ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด-19 
 
 

480,000 - 480,000 - 480,000 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

17. โครงการพัฒนาสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตย 

1. นักเรียนไดเ้รียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้
สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธปิไตย ร้อยละ 100 
2. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประชาธิปไตย  ร้อยละ 100 
3. คณะกรรมการสภานักเรียนมีวนิัย และมีความ
รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะและ
เข้าใจในระบบประชาธิปไตย ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 90 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาสภา
นักเรียนและประชาธิปไตย อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

30,000 - 30,000 3,528 26,472 

18. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ผลให้เกดิสุขภาพที่ดีท้ังร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 97 
2.  นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและภยัต่างๆ ร้อยละ 95 
3.  นักเรียน ได้รับการบริการดา้นสุขภาพอนามัยทีด่ี
และเพียงพอต่อความต้องการ ร้อยละ 98 
4.  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอ่สุขภาพ ถูก
สุขลักษณะเอื้อต่อการเรยีนรู ้ ร้อยละ 96 
 
 
 
 

100,000 - 100,000 97,737 2,263 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

19. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

1. นักเรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสตูร
และค่านิยมที่ดีงามระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ 99.07   
2. นักเรียนมีคณุธรรมจรยิธรรม “วินัย พอเพียง สุจริต 
จิตอาสา”และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
3. นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อผูอ้ื่นและกตญัญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคณุ 
4. นักเรียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่แตกต่าง 
5. นักเรียน ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

100,000 - 100,000 45,500 54,500 

20. โครงการจิตอาสากล้าท าดี 1. นักเรียนแกนน าสมาชิกชมรมได้รับการพัฒนาด้าน
จิตอาสากล้าท าดตีามภารกิจหลัก 4 ด้านและได้รับ
การยกย่องเป็นแบบเยาวชนด้านจติอาสา คิดเป็นร้อย
ละ 100 
2. นักเรียนแกนน าสมาชิกชมรมมคีวามพึงพอใจต่อ
กิจกรรมโครงการ ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 
100 
 

17,000 - 17,000 1,495 15,505 

21. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง มี
ประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขคิดเป็นร้อยละ 100 
 

50,000 - 50,000 27,805 22,195 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

22. โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
อบายมุข 

1. นักเรียนมีภมูิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ร้อยละ 95 
2. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชมรมศูนยเ์พื่อนใจวัยรุ่น  ร้อยละ 100 
3. นักเรียนมีทักษะชีวิตภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ 
สร้างสุข แก้ปญัหาและพัฒนา EQ” ทั้งด้วยตนเองและ
จากกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันและเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งพา
ยาเสพตดิ ผ่านระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่น อยู่ในระดับมาก 
 

20,000 - 20,000 - 20,000 

23. โครงการศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น (TO BE 
NUMBER ONE) 

1. นักเรียนมีภมูิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ร้อยละ 95 
2. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชมรมศูนยเ์พื่อนใจวัยรุ่น  ร้อยละ 100 
3. นักเรียนมีทักษะชีวิตภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ 
สร้างสุข แก้ปญัหาและพัฒนา EQ” ทั้งด้วยตนเองและ
จากกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันและเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งพา
ยาเสพตดิ ผ่านระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่น อยู่ในระดับมาก 

15,000 - 15,000 - 15,000 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

21. โครงการพัฒนางานทะเบียน 1. จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็น
ระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันต่อการใช้งาน 
คิดเป็น ร้อยละ 100 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 100 
3. การบริการแกผู่้มาติดต่อขอเอกสารเกดิความสะดวก
และทันเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100  

35,000 - 35,000 23,845 11,155 

25. โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรศึกษาดู
งาน 

ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด-19 

100,000 - 100,000 - 100,000 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา       
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีคุณภาพและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ 94.23 
2.ข้าราชการครไูด้รับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นเลื่อน
ต าแหน่งจากครผูู้ช่วยเป็นต าแหน่งครูจ านวน  2 คน    
3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรตจิ านวน 21  คน  
4.ครูและบุคลากรทางการศึกษารอ้ยละ  100  ได้รับ
การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และส่งเสรมิวินัย คณุธรรม และจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยเข้า
อบรมพัฒนาตามศักยภาพของตนเองทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และออนไซด ์

100,000 - 100,000 23,758 76,242 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

  5.ครูและบุคลากรทางการศึกษารอ้ยละ  100  ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับการอบรม สัมมนา  ประชุม  หรือไป
ราชการ 

     

2. โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1. ครูทุกคนในกลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ท าการ
วิเคราะหห์ลักสูตร มาตรฐานและตัวชีวิด ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100 
2. ครูทุกคนในกลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตรไ์ด้
จัดท าสื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการสอน ระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 100 
3. ครูทุกคนในกลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์
ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจดัการเรียนการสอย
ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ ระดบัดขีึ้นไป ร้อยละ 100 

20,000 - 20,000 5,215 14,785 

3. โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

1. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 
100 ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนท้ังด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
2. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 
90   ออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา 
3. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 
100  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้

48,000 - 48,000 780 47,220 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

  4. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 
100  วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
5. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 
100  ไดร้ับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ปีละ   1 ครั้ง 
6. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 
100 ได้รับการนิเทศการสอน อยา่งน้อยภาคเรยีนละ 
1 ครั้ง 

     

4. โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1.ครูสามารถจัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ร้อย
ละ 100 
2.ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้ร้อยละ 100 
3.ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 
100 
4.ครูสามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 100 
5.ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้ร้อยละ 
100 
 
 
 

20,000 - 20,000 6,350 13,650 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

5. โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1. ครูสามารถจัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ร้อย
ละ 100 
2.ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้ร้อยละ 100 
3.ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 
100 
4.ครูสามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 100 
5.ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้ร้อยละ 
100 

28,000 - 28,000 4,432 23,568 

6.  โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. ครูสามารถจัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ร้อย
ละ 100 
2.ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้ร้อยละ 100 
3.ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 
100 
4.ครูสามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 100 
5.ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้ร้อยละ 
100 

20,000 - 20,000 8,255 11,745 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

7. โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

1. ครูสามารถจัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ร้อย
ละ 100 
2.ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้ร้อยละ 100 
3.ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 
100 
4.ครูสามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 100 
5.ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้ร้อยละ 
100 

15,000 - 15,000 2,400 12,600 

8. โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพละศึกษา 

1. ครูสามารถจัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ร้อย
ละ 100 
2.ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้ร้อยละ 100 
3.ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 
100 
4.ครูสามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 100 
5.ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้ร้อยละ 
100 

15,000 - 15,000 9,458 5,542 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

9. โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

1. ครูสามารถจัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ร้อย
ละ 100 
2.ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้ร้อยละ 100 
3.ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 
100 
4.ครูสามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 100 
5.ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู ้ร้อยละ 100 

15,000 - 15,000 10,440 4,560 

10. โครงการสรรหาบุคลกรต่างชาติปฏิบัติงาน
สอน 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ไดเ้รียนภาษาอังกฤษกับครู
ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาหลักในการ
สื่อสาร 
2. มีครูชาวต่างชาติเพียงพอในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
3. นักเรียนร้อยละ  90 ของนักเรยีนที่เรียนกับครู
ชาวต่างชาติ มีการพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาและ
พัฒนาตนเอง ในด้านการใช้ ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. นักเรียน มีความพึงพอใจในการเรียนกับครูตา่งชาติ
ร้อยละ 90 อยู่ในระดับ ดีมาก 
5. นักเรียนร้อยละ 90 ของนักเรยีนที่เรียนกับครู
ชาวต่างชาติมีผลสัมฤทธ์ิในวิชา ภาษาอังกฤษสูงข้ึน 

500,000 - 500,000 494,500 5,500 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธ์ ที่ 4 จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

      

1. โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาที่
ยั่งยืน 

ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจของในโครงการอยู่ในระดับ
ดับมากข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 90 

30,000 - 30,000 5,810 24,190 

2. โครงการพัฒนาศูนย์มังคละเภรีศรี 
กงไกรลาศ 

นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีความสามารถด้าน
มังคละคดิเป็นร้อยละ 100 

25,000 - 25,000 5,860 19,140 

3. โครงการพัฒนางานธนาคารโรงเรียน 1. นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 มีบัญชีธนาคาร
โรงเรียน  ร้อยละ  100 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ประจ าวันของพนักงานธนาคารในระดับมากขึ้นไปร้อย
ละ 90 
3. นักเรียนจ านวน 10 คน มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีพนักงานธนาคาร 
4. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคาร
สาขาพ่ีเลีย้งมีความพึงพอใจการรว่มกิจกรรมในระดบัดี 
ร้อยละ 100 

10,000 - 10,000 1,078 8,922 

4. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่าง
เต็มตามศักยภาพ ร้อยละ90 

60,000 - 60,000 7,633 52,367 

5. โครงการบูรณาการการเรียนรู้ ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19 
 

65,000 - 65,000 - 65,000 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

6. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการท านาแบบกล้าโยน
และมีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้งถอดรหัสหลักปรัชญาได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. นักเรียนในระดับชั้น ม.6 ทุกคน จ านวน 
140 คน ได้ฝึกทักษะการท านา การดูแล การ
ก าจัดแมลงและวัชพืช และวิธีการเก็บเกี่ยว   
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
“อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100  
4. นักเรียนมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพท านา อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

57,688 - 57,688 10,848 46,840 

ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

      

1. โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
และประสานการมีส่วนร่วม 

ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
โครงการอยู่ในระดับดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 
90 
 
 

12,000 - 12,000 - 12,000 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

2. โครงการพัฒนาระบบงานแผนงานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1.คณะครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา มีส่วนร่วมใน
การวางแผนด้านนโยบาย แผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 
100 
2. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
โครงการอยู่ในระดับดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 
90 

60,000 - 60,000 42,426 35,574 

3. โครงการพัฒนางานพัสดุและการเงิน 1.สามารถให้บริการแก่บุคลากรได้ทั่วถึง 
ถูกต้องตามระเบียบทุกกิจกรรมในโรงเรียน ร้อย
ละ 100 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 90 
 

40,000 - 40,000 8,041 31,959 

4. โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่ง
เรียนรู้ 

1. อาคารสถานที่มีความร่มรื่น สะอาดสวยงาม 
มีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย เพียงพอและ
พร้อมส าหรับการเรียนการสอน  ร้อยละ 90 
2. บริเวณ อาคารสถานที่สะอาด  มีความ
สวยงาม มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย น่าอยู่ น่า
เรียน 
  

200,000 - 200,000 77,855 122,145 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

5. โครงการพัฒนายานพาหนะ ความพึงพอใจผู้ใช้บริการโครงการอยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90 

200,000 - 200,000 153,721 46,279 

6. โครงการซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ ความพึงพอใจผู้ใช้บริการโครงการอยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90 

100,000 - 100,000 148,495 -48,495 

7. โครงการปรับปรุงอาคารและอาคาร
ประกอบ 

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการโครงการอยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90 

500,000 - 500,000 186,487 313,513 

8. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปา ความพึงพอใจผู้ใช้บริการโครงการอยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90 

100,000 - 100,000 4,169 95,831 

9. โครงการป้องกันภัยในโรงเรียน ความพึงพอใจผู้ใช้บริการโครงการอยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90 

35,000 - 35,000 24,000 11,000 

10. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ 1.  ความพึงพอใจผู้ใช้บริการโครงการอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 90 
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
และผู้มาใช้บริการได้รับบริการอย่างสะดวกและ
มีประสิทธิภาพ     

45,000 - 45,000 47,090 -2090 

11. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาและผู้เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และ
กิจกรรมของโรงเรียนระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 92.62 
 

100,000 - 100,000 38,686 61,314 



ล าดับ/ 
กล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

แหล่งงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

12. โครงการอาหารและโภชนาการเพื่อสุข
ผู้เรียน 

ผู้เรียนจ านวนทั้งหมด 1,013 คน ผู้เรียนร้อย
ละ 90 ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ
รับประทานอาหารและการด ารงชีวิตอย่างถูก
สุขลักษณะ  ด าเนินตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

33,000 - 33,000 33,792 -792 

13. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน 
2. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์และความสามารถในการใช้              
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกง
ไกรลาศวิทยา มีความพึงพอใจในการใช้ห้อง 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
4. นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

324,000 - 324,000 324,000 - 

 

 


