
บทท่ี  3 
แผนการด าเนินงาน 

 
  การพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  ปีการศกึษา  2564  
ไดร้บังบประมาณประจ าปี  2564  จากเงนิอุดหนุนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้และตอน
ปลาย  ดงัรายละเอยีดตาม  ตาราง  4 
 

ตาราง  13   การประมาณการรายรบั-รายจา่ย  ประจ าปีการศกึษา  2564 
 

รายการ งบประมาณ(บาท) 
งบประมาณประจ าปีการศกึษา  2564  
   -เงนิอุดหนุนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 1,487,500 

   -เงนิอุดหนุนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 1,056,400 
รวมเงนิอุดหนุน 2,543,900 
งบประมาณการใชจ้า่ยหกัค่าสาธารณูปโภค   
   -งบพฒันาการเรยีนการสอน  รอ้ยละ  70 1,602,650 

   -งบบรหิารทัว่ไป  รอ้ยละ  20 457,900 

   -งบส ารองจา่ย  รอ้ยละ  10 228,950 

        รวมงบประมาณการใชจ้า่ย 2,543,900 

 
  โรงเรยีนบุ่งคลา้นครไดจ้ดัสรรงบประมาณใหแ้ก่กลุ่มงานตามโครงสรา้งการ
บรหิาร  เพื่อกระจายอ านาจและก่อเกดิการมสี่วนรว่มของบุคลากรทุกฝ่าย  โดยงบประมาณแยก
ตามกลุ่มงาน/หมวด/งาน ตามโครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีน  และแผนการด าเนินงานโครงการ/
งาน/กจิกรรมของกลุ่มงาน  แสดงดงัตารางที ่ 5-8 
  



ตารางที ่14   แสดงงบประมาณแยกตามกลุ่มงาน/หมวด/งาน ตามโครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีน  
 

 
กลุ่มงาน/หมวด/งาน/โครงการ 

ประเภทเงนิจ าแนกตามหมวดเงนิ  
รวม 

 
อื่น ๆ 

 
รวมทัง้สิน้ เงนิอุดหนุน เงนิรายได้

สถานศกึษา 
อื่น ๆ 

กลุ่มงานวิชาการ 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
กลุ่มงานบริหารบคุคล 
กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
- กลุ่มสาระภาษาไทย 
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มสาระคณติศาสตร ์
- กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
- กลุ่มสาระศลิปะ ดนตร ี นาฎศลิป์ 
- กลุ่มสาระสุขศกึษา พลศกึษา 
- กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี 
- กลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์

548,500 
30,000 
250,000 
762,000 
55,000 
30,000 
50,000 
50,000 
30,000 
95,000 
30,000 
70,000 

  548,500 
30,000 
250,000 
762,000 
55,000 
30,000 
50,000 
50,000 
30,000 
95,000 
30,000 
70,000 

 548,500 
30,000 
250,000 
762,000 
55,000 
30,000 
50,000 
50,000 
30,000 
95,000 
30,000 
70,000 

รวม 2,000,500   2,000,500  2,000,500 
รวมทัง้ส้ิน 2,000,500   2,000,500  2,000,500 

 



กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันาหลกัสตูร ครเูขา้อบรมเชงิปฏบิตักิาร
การพฒันาหลกัสตูร ,จดัท า
หลกัสตูรสถานศกึษา 

ม.ิย.64 3,000  บาท นางบษุยา บญุ
ประคม 

นิเทศการสอน จดัท าบนัทกึ คู่มอื และออก
นิเทศการสอนตามปฏทินิ 

ม.ิย.64 – ก.พ. 
65 

5,000  บาท  

พฒันาระบบ
บรหิารวชิาการ 

ส ารวจ จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ 
ส านกังาน งานบรหิาร
วชิาการใหเ้พยีงพอ ซือ้
เครือ่งอดัส าเนา 

พ.ค.64 – ม.ิย. 
64 
 

445,000  บาท  

ยกระดบั
ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน 

ก.ค. 64 – 
ม.ค. 65 

50,500  บาท  

รวมงบประมาณ 548,500 บาท  
 

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันาระบบ
บรหิารงาน
งบประมาณและ
แผนงาน 

พฒันาระบบบรหิารงาน
งบประมาณและแผนงาน 

ม.ิย. 64 – 
ก.ย. 64 
 

15,000  บาท นางพชัราภรณ์ 
ทศัมาล ี

พฒันาระบบ
บรหิารงานพสัดุ
และสนิทรพัย ์

พฒันาระบบบรหิารงาน
พสัดุและสนิทรพัย ์

พ.ค. 64 – 
ต.ค. 64 
 

15,000  บาท  

รวมงบประมาณ 30,000 บาท  
 

 

 



 

 

กลุ่มงานบริหารงานบคุคล 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

บรหิารบุคลากรใน
โรงเรยีน 

ส่งเสรมิใหบุ้คลากรเขา้รบั
การอบรม สมัมนาตาม
สาขาวชิาเอกและ
ความสามารถ จดัท า
ขอ้มลูและท าเนียบ
บุคลากร 

ม.ิย. 64 – 
ก.พ. 65 
 

15,000  บาท นางพทัธนนัท ์
สงัขะรมย ์

สรา้งขวญัและ
ก าลงัใจแก่บุคลากร 

เชดิชบูุคลากรทีไ่มม่วีนัลา 
จดักจิกรรมครบรอบวนั
คลา้ยวนัเกดิ งานเลีย้งรบั-
ส่ง บุคลากรใน
สถานศกึษา 

พ.ค. 64 – 
ม.ีค. 65 
 

35,000  บาท  

พฒันาครแูละ
บุคลากรทางการ
ศกึษา 

อบรมพฒันาครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา 

พ.ค. 64 – 
ก.พ. 65 
 

200,000 บาท  

รวมงบประมาณ 250,000 บาท  
 

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

กิจกรรม/โครงการ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันาระบบบรหิาร
จดัการกลุ่มงาน
กจิการนกัเรยีน 

ส ารวจ จดัซือ้วสัดุ 
อุปกรณ์ส านกังาน 
 

พ.ค.64 – ก.ค.64 15,000  บาท นายอาณตั ิ ค  า
มณี 

ประชุมผูป้กครอง ประชุมผูป้กครอง พ.ค.64 –ม.ิย. 64 5,000  บาท  
กตญัญุตาบชูาพระ
คุณคร ู

จดักจิกรรมวนัไหวค้รู ม.ิย. 63 5,000  บาท  

ดแูลช่วยเหลอื
นกัเรยีน 

คดักรองนกัเรยีน เยีย่ม
บา้นนกัเรยีน 

พ.ค.64–ก.ค. 64 
 

20,000  บาท  

กตญัญุตาบชูา
พระคุณแม่ 

จดักจิกรรมวนัแม่ ส.ค. 64 5,000  บาท  



 

 

กิจกรรม/โครงการ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

ผูน้ าประชาธปิไตย
ในโรงเรยีน 

เลอืกตัง้ประธานนกัเรยีน 
คณะกรรมการนกัเรยีน 

ม.ิย.64 3,000 บาท  

กฬีาภายใน “นคร
บุ่งคลา้เกมส”์ 

จดัการแขง่ขนักฬีาภายใน 
ปีการศกึษา 2564 

พ.ย.64 40,000  บาท  

ปัจฉิมนิเทศ จดักจิกรรมงานปัจฉิม
นิเทศนกัเรยีนทีจ่บปี
การศกึษา 2564 

ก.พ.65 
 

10,000  บาท  

ต่อตา้นยาเสพตดิ จดักจิกรรมต่อตา้นยาเสพ
ตดิใหน้กัเรยีนกลุ่มเสีย่ง 

พ.ค. 64-ม.ิย.64 3,000 บาท  

ตรวจสารเสพตดิใน
โรงเรยีน 

ตรวจสารเสพตดิใน
โรงเรยีน 

พ.ค. 64-ต.ค.64 3,000 บาท  

โรงเรยีนสขีาว โรงเรยีนสขีาว พ.ค.64 – ม.ีค.65 30,000 บาท  
ซ่อมบ ารงุอุปกรณ์
เครือ่งเสยีงดนตร ี

ซ่อมบ ารงุอุปกรณ์เครือ่ง
เสยีงดนตร ี

พ.ค.64 – ก.ค.64 150,000 บาท  

สวนสวยดว้ยมอืเรา จดัตกแต่งภมูทิศัน์หน้า
โรงเรยีน 

พ.ค.64 – ส.ค.64 80,000 บาท  

จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ 
เวชภณัฑ ์

ส ารวจ จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ 
เวชภณัฑ ์

พ.ค.64 – ม.ิย.64 20,000  บาท  

พฒันาปรบัปรงุ
หอ้งเรยีนโครงการ
พเิศษ 

พฒันาปรบัปรงุหอ้งเรยีน
โครงการพเิศษ KKU 

พ.ค.64 – ก.ค.64 150,000  บาท  

ซ่อมแซมอุปกรณ์
ไอซทีใีนหอ้งเรยีน 

ซ่อมแซมอุปกรณ์ไอซทีใีน
หอ้งเรยีน 

พ.ค.64 – ก.ค.64 70,000 บาท  

รวมงบประมาณ 762,000 บาท  
 



 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

วนัสุนทรภู่ จดักจิกรรมวนัสุนทรภู่ 
 

ม.ิย.64 15,000  บาท  

วนัภาษาไทย
แห่งชาต ิ

จดักจิกรรมวนัภาษาไทย
แห่งชาต ิ
 

ก.ค.64 13,000  บาท  

ดเีจเสยีงใสใส่ใจ
อาเซยีน 

จดัรายการเสยีงตามสาย
ประชาสมัพนัธภ์าษาไทย
กบัภาษาอาเซยีน 
 

พ.ค.64 – ม.ีค.
65 

2,000  บาท  

พฒันาการเรยีน
การสอน
ภาษาไทย 

จดัหาสื่อ พฒันาคร ู
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางภาษาไทย 

พ.ค.64 – ม.ิย.
64 

25,000  บาท  

รวมงบประมาณ 55,000 บาท  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา  

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

     
จดัซือ้วสัดุ
อุปกรณ์กลุ่ม
สาระฯ 

ส ารวจ จดัซือ้วสัดุ อุปกรณ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
 

พ.ค.64 – ก.ค.
64 

42,000  บาท  

แขง่ขนักฬีาระดบั
เขตพืน้ทีแ่ละสห
วทิยาเขต 

แขง่ขนักฬีาระดบัเขตพืน้ที่
และสหวทิยาเขต 

พ.ค.64 – 
ก.พ.65 

53,000 บาท  

รวมงบประมาณ 95,000 บาท  

 



 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันากจิกรรม
การเรยีนการสอน 

สวดมนตไ์หวพ้ระประจ า
สปัดาห ์ประกวดมารยาท
ไทย จดักจิกรรมวนัส าคญั
ต่างๆ 

พ.ค.64 – ม.ีค.
65 

25,000  บาท  

จดัซือ้วสัดุ
อุปกรณ์กลุ่ม
สาระฯ 

ส ารวจ จดัซือ้วสัดุ อุปกรณ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

พ.ค.64 25,000 บาท  

รวมงบประมาณ 50,000 บาท  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

ส่งเสรมิและ
เผยแพรผ่ลงาน
วทิยาศาสตร ์

เตรยีมความพรอ้มการเขา้
รว่มแขง่ขนัทาง
วทิยาศาสตร ์

พ.ค.64 – 
ก.ค.64 

10,000  บาท  

จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์
กลุ่มสาระฯ 

ส ารวจ จดัซือ้วสัดุ 
อุปกรณ์กลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้
 

พ.ค.64 50,000  บาท  

วนัวทิยาศาสตร ์ จดักจิกรรมวนั
วทิยาศาสตร ์
 

ส.ค.64 10,000  บาท  

รวมงบประมาณ 70,000 บาท  

 

 

 



 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันากจิกรรม
การเรยีนการสอน 

พฒันากจิกรรมการเรยีน
การสอน 

พ.ค.64 – ม.ิย.
64 

50,000  บาท  

รวมงบประมาณ 50,000 บาท  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

ภาษาองักฤษวนัละ
ค า 

ภาษาองักฤษวนัละค า พ.ค.64 – 
ม.ีค.65 

3,000  บาท  

วชิาการ
ภาษาองักฤษ 

วชิาการภาษาองักฤษ พ.ค.64 – 
ก.ย.65 

6,000  บาท  

วนัครสิมาสต์ จดักจิกรรมวนัครสิมาสต์ 
 

พ.ย.64– 
ธ.ค.64 

7,000  บาท  

พฒันากจิกรรมการ
เรยีนการสอน 

พฒันากจิกรรมการเรยีน
การสอน 

พ.ค.64 – 
ก.ค.64 

18,000  บาท  

รวมงบประมาณ 30,000 บาท  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันากจิกรรม
การเรยีนการสอน 

พฒันากจิกรรมการเรยีน
การสอน 

พ.ค.64 – ม.ิย.
64 

30,000  บาท  

รวมงบประมาณ 30,000 บาท  
 

 

 

 



 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันากจิกรรม
การเรยีนการสอน 

พฒันากจิกรรมการเรยีน
การสอน 

พ.ค.64 – ก.ค.
64 

30,000  บาท  

รวมงบประมาณ 30,000 บาท  
 
  



รายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนบุ่งคล้านคร  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 

ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

1 พฒันาหลกัสตูร ด าเนินการแล้ว โรงเรียนมีหลักสูตรที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

ไม่มี 

2 นิเทศการสอน ด าเนินการแล้ว ครูได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปปรับปรุง 

พัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

ไม่มี 

3 พฒันาระบบบรหิารวชิาการ ด าเนินการแล้ว มีระบบการบริหารจัดการในงานวิชาการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ไม่มี 

4 ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ด าเนินการแล้ว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ไม่มี 

5 พฒันาระบบบรหิารงานงบประมาณและแผนงาน  ด าเนินการแล้ว ระบบงานงบประมาณและแผนงานมีประสิทธิภาพ ไม่มี 



 

 

6 พฒันาระบบบรหิารงานพสัดุและสนิทรพัย์ ด าเนินการแล้ว ระบบงานงบประมาณและแผนงานมีประสิทธิภาพ ไม่มี 

7 พฒันาระบบบรหิารบุคลากรในโรงเรยีน ด าเนินการแล้ว ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

ไม่มี 

8 สรา้งขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากร ด าเนินการแล้ว ครูและบุคลากรมีขวัญก าลังใจและท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ไม่มี 

9 พฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา ด าเนินการแล้ว ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

ไม่มี 

10 พฒันาระบบบรหิารจดัการกลุ่มงานกจิการนกัเรยีน  ด าเนินการแล้ว ระบบงานกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพ ไม่มี 

11 ประชุมผูป้กครอง ด าเนินการแล้ว สร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ปกครอง ไม่มี 

12 กตญัญุตาบชูาพระคุณคร ู ด าเนินการแล้ว สร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับ

นักเรียน 

ไม่มี 

13 ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ด าเนินการแล้ว นักเรียนได้รับการช่วยเหลือและดูแลอย่างทั่วถึง ไม่มี 

14 กตญัญุตาบชูาพระคุณแม่ ด าเนินการแล้ว นักเรียนและผู้ปกครองได้แสดงออกถึงความรัก ไม่มี 



 

 

15 ผูน้ าประชาธปิไตยในโรงเรยีน ด าเนินการแล้ว เสริมสร้างประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน ไม่มี 

16 กฬีาภายใน “นครบุ่งคลา้เกมส”์ ด าเนินการแล้ว พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้แก่นักเรียน ไม่มี 

17 ปัจฉิมนิเทศ ด าเนินการแล้ว สร้างแรงบันดานใจและความผูกพันระหว่างนักเรียนที่

จบการศึกษากับสถานศึกษา 

ไม่มี 

18 ต่อตา้นยาเสพตดิ ด าเนินการแล้ว นักเรียนเห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด ไม่มี 

19 ตรวจสารเสพตดิในโรงเรยีน ด าเนินการแล้ว สามารถคัดกรองนักเรียนที่เสี่ยงต่อยาเสพติด ไม่มี 

20 โรงเรยีนสขีาว ด าเนินการแล้ว มีเอกสารพร้อมประเมินโรงเรียนสีขาว ไม่มี 

21 ซ่อมบ ารงุอุปกรณ์เครือ่งเสยีงดนตร ี ด าเนินการแล้ว มีเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงให้นักเรียนได้แสดงถึง

ความสามารถ 

ไม่มี 

22 สวนสวยดว้ยมอืเรา ด าเนินการแล้ว สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสวยงาม ไม่มี 

23 จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ เวชภณัฑ์ ด าเนินการแล้ว นักเรียนมียา เวชภัณฑ์เพียงพอ ไม่มี 

24 พฒันาปรบัปรงุหอ้งเรยีนโครงการพเิศษ ด าเนินการแล้ว มีห้องเรียนที่ทันสมัย น่าเรียน ไม่มี 



 

 

25 ซ่อมแซมอุปกรณ์ไอซทีใีนหอ้งเรยีน ด าเนินการแล้ว มีสัญญาณ wifi ใช้ครบทุกห้องเรียน ไม่มี 

26 วนัสุนทรภู่ ด าเนินการแล้ว นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติ สุนทรภู่ ไม่มี 

27 วนัภาษาไทยแห่งชาติ ด าเนินการแล้ว นักเรียนเล็งเห็นความส าคัญของภาษาไทย ไม่มี 

28 ดเีจเสยีงใสใส่ใจอาเซยีน ด าเนินการแล้ว นักเรียนเกิดทักษะการประชาสัมพันธ์และน าไปสู่อาชีพ

ในอนาคต 

ไม่มี 

29 พฒันาการเรยีนการสอนภาษาไทย ด าเนินการแล้ว กลุ่มสาระฯภาษาไทยมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ ไม่มี 

30 จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์กลุ่มสาระฯ สุขศกึษาพลศกึษา ด าเนินการแล้ว กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีอุปกรณ์เพียงพอ ไม่มี 

31 แขง่ขนักฬีาระดบัเขตพืน้ทีแ่ละสหวทิยาเขต ด าเนินการแล้ว นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา ไม่มี 

32 พฒันากจิกรรมการเรยีนการสอน สงัคมฯ  ด าเนินการแล้ว กลุ่มสาระฯสังคมฯมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ ไม่มี 

33 จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์กลุ่มสาระฯสงัคมฯ ด าเนินการแล้ว กลุ่มสาระฯสังคมฯมีวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอนที่

เพียงพอ 

ไม่มี 

34 ส่งเสรมิและเผยแพรผ่ลงานวทิยาศาสตร์ ด าเนินการแล้ว นักเรียนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ ไม่มี 



 

 

35 จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์กลุ่มสาระฯ ด าเนินการแล้ว กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ มีวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการ

สอนที่เพียงพอ 

ไม่มี 

36 วนัวทิยาศาสตร ์ ด าเนินการแล้ว นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนาน เกี่ยวกับวัน

วิทยาศาสตร์ 

ไม่มี 

37 พฒันากจิกรรมการเรยีนการสอน คณิตศาสตร์ ด าเนินการแล้ว กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์ เพียงพอ ไม่มี 

38 ภาษาองักฤษวนัละค า ด าเนินการแล้ว นักเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและเกิดทักษะ

การพูดการฟัง 

ไม่มี 

39 วชิาการภาษาองักฤษ ด าเนินการแล้ว นักเรียนเกิดความสนุกสนานและได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 

40 วนัครสิมาสต์ ด าเนินการแล้ว นักเรียนเกิดความสนุกสนานและได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษและวันคริสมาสต์ 

ไม่มี 

41 พฒันากจิกรรมการเรยีนการสอน ภาษาต่างประเทศ ด าเนินการแล้ว กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศมีสื่อการเรียนการสอนที่

เพียงพอ นักเรียนเกิดความสนุกสนานและได้เรียนรู้

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 



 

 

42 พฒันากจิกรรมการเรยีนการสอน ศลิปะ ดนตร ี
นาฏศลิป์ 

ด าเนินการแล้ว กลุ่มสาระฯ ศิลปะ มีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ 

นักเรียนเกิดความสนุกสนานและได้เรียนรู้ 

ไม่มี 

43 พฒันากจิกรรมการเรยีนการสอน การงานอาชพี ด าเนินการแล้ว กลุ่มสาระฯ การงานฯ มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ครบ เพียงพอ

ต่อนักเรียน 

ไม่มี 

 


