
   

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนกีฬาจังหวดัตรัง  

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

แผนปฏิบัติงาน 

 ปีการศึกษา 2564   
(16 พ.ค. 2564 –  15 พ.ค. 2565) 



ยุทธศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาของโรงเรียน          
มีคุณภาพทางวิชาการและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ           
ขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          
ขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

1. พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพทางวิชาการและ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน         
ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
6. ส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2                  
การพัฒนาด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 

 
 
 

1. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

1. ครูผู้สอนประจ าวิชาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
2. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจ านวน
ครูผู้สอนประจ าวิชา 
3. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา          
การเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนา
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
การเรียนการสอน 



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2             
การพัฒนาด้านการวิจัย
และนวัตกรรม (ต่อ) 

 

 3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัด       
การด้านการวิจัยและนวัตกรรม                 
เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์
การกีฬาเพ่ือพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓                 
การบริการวิชาการแก่
สังคม 

1. บริการทางวิชาการและอาคาร
สถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทางวิชาการและอาคารสถานที่ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ           
ทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียน เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ 
และนานาชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม มี
จิตส านึกท่ีดีต่อสังคม และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 

๑. กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
๒. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนฟู อนุรักษ์
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
ระดับชาติ และนานาชาติ 



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕               
การพัฒนานักเรียนให้มี
ศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด
ของแต่ละบุคคล 
 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมและได้รับรางวัล
จากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ 
2. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นักเรียนได้รับต่อ
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ 
3. บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
4. ชนิดกีฬาที่มีการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามา
ใช้ในการพัฒนา 
5. ความร่วมมือด้านกีฬา 

1. ส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเป็น
เลิศ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร        
ทางการศึกษา 
3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศาสตร์          
การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ                
ด้านการกีฬา 

 

มาตรฐานการศึกษา 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

      1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 มาตรฐานที่ 4  ความโดดเด่นเฉพาะทางด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา 

 



แผนงานกิจกรรม/โครงการ 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2564 
ปี พ.ศ.
2565 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
1 โครงการประชุม

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

√  10 พ.ย. 63 – 
30 ก.ย. 64 

นางนงนุช  ปานด้วง ย.1/6 ป.9 1/1-6 
6/1-4 

มฐ.2 
 

√  

2 โครงการ
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

√  20-21 ก.ย. 64 นางสาวจุฑารัตน์  สองสี ย.1/6 ป.9 1/1-6 
6/1-4 

มฐ.2 
 

√  

3 โครงการประเมิน
คุณภาพภายในโรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 
ประจ าปีการศึกษา 
2563 

√  22-23 ก.ค. 64 นางชุติกาญจน์  จันทะพา ย.1/5 ป.9 1/1-6 
5/1-5 

มฐ.2 
 

√  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2564 
ปี พ.ศ.
2565 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
4 โครงการอบรมสัมมนา

พัฒนาการเรียนการ
สอนด้วยกิจกรรม
นันทนาการ  

 √ 18-19 ธ.ค.64 นายภาวิน  พงศ์ภิรมย์พนัธุ์ ย.1/4 ป.10 1/1-6 
4/1 

มฐ.2 
 

×  

5 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม  

√  10-11 พ.ค.64 นางชุติกาญจน์  จันทะพา ย.4 ป.10 4/1 มฐ.2 
 

×  

6 โครงการรับสมัครและ
สอบคัดเลือกนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 
2565 

√  15 ธ.ค. 63 – 
15 มี.ค. 64 

นางชนิดา  สาโยธา 
 
 

ย.1 ป.5 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.4 

 

√  

7 โครงการทัศนศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทย 

 √ 17-21 ธ.ค. 64 นางสาวจุฑารัตน์ สองสี ย.1 ป.5 /6/8 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.3 

 

×  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2564 
ปี พ.ศ.
2565 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
8 กิจกรรมตักบาตรยาม

เช้าหน้าโรงเรียน 
√  11 พ.ย. 63 – 

30 ก.ย.64 
นางสาวจุฑารัตน์  สองสี ย.1 ป.8 1/1-6 มฐ.1 

มฐ.3 
×  

9 โครงการรักการอ่าน √  13 ม.ค. – 
30 ก.ย. 64 

นางสาววนิดา พูนสุด  ย.1 ป.5 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.3 

√  

10 กิจกรรม
ภาษาอังกฤษวันละ
ค า (A word/A day) 

√  12 ม.ค. – 
30 ก.ย. 64 

นายดนัยภัทร  เจะสา ย.1 ป.5/7 1/1-6 มฐ.1 
 

√  

11 โครงการปลูกฝังหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ภายในโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

√  21 ม.ค.  – 
28 ก.ย. 64 

นายชนินสสิทธิ์ อินทรวิเศษ ย.1 ป.5/7 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.3 

√  

12 โครงการส่งเสริม
อาชีพให้กับนักเรียน 

√  11 พ.ย. 63 – 
30 ก.ย. 64 

นางสาวมัสลินทร์ กูสกุล ย.1 ป.5 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.3 

×  

13 กิจกรรมเด็กดี 
ศรีกีฬาตรัง 

√ 
 

 11 พ.ย. 63 – 
15 ก.ย. 64 

นางชุติกาญจน์  จันทะพา ย.1/4 ป.7 1/1-6 
4/1 

มฐ.1 
 

×  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2564 
ปี พ.ศ.
2565 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
14 กิจกรรมหนูรัก

ห้องเรียน 
√  15 ม.ค. – 

30 ก.ย. 64 
นางสาวภัทรา เพทาย ย.1 ป.2/6/8 1/1-6 มฐ.1 

มฐ.2 
มฐ.3 

√  

15 โครงการแหล่งเรียนรู้
หรรษาสนุกกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

√  11 พ.ย. 63 – 
31 ส.ค. 64 

นางสาวภัทรา  เพทาย ย.1 ป.5/6/8 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.3 

 

×  

16 กิจกรรมไหว้พระสวด
มนต์ตามหลักศาสนา
พุทธ และบทขอพร
ตามหลักศาสนา
อิสลาม 

√ 
 

 
 

11 พ.ย. 63 – 
30 ก.ย. 64 

นางสาวเพชรนภา  อัตเส็น ย.1 ป.7-8 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.3 

 

√  

17 โครงการติวเข้ม            
O - NET 

 √ 
 

25 ม.ค. –            
27 ก.พ. 65 

นายนรวิตร ์ มณีภักด ี
 

ย.1 
 

ป.5 
 

1/1-6 มฐ.1 
มฐ.3 

√  

18 โครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ – เนตรนารี 

 √ 
 

3-4 ก.พ. 65 นายภาวิน พงศ์ภิรมย์พันธุ์ ย.1/4 ป.5/7 1/1-6 
4/1 

มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.3 

×  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2564 
ปี พ.ศ.
2565 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
19 โครงการปรับพ้ืนฐาน

นักเรียนใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 
2565 

 √ 
 

10-14 พ.ค.65 
 

นางสาวจุฑารัตน์  สองสี ย.1 ป.5/7 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.3 

√  

20 โครงการประกวด
โครงงานของนักเรียน
โรงเรียนกีฬา                
จังหวัดตรัง ประจ าปี
การศึกษา 2564 

√  13 พ.ค. - 
3 ส.ค. 64 

นางมิณฐ์ณภัทร์ สิงห์สุขุม ย.1 ป5-7 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.3 

×  

21 โครงการสัปดาห์วัน
สุนทรภู่ 

√  28 มิ.ย. 64 นางชุติกาญจน์ จันทะพา ย.1 ป.5/8 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.3 

 

×  

22 กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

√  29 ก.ค. 64 นางชุติกาญจน์ จันทะพา ย.1 ป.5/8 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.3 

×  

23 โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

√  18 ส.ค. 64 นางทิพย์ฤด ี ภูมิวงศ์ ย.1/5 ป.5-6 1/1-6 
5/1-5 

มฐ.1 
มฐ.3 

×  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2564 
ปี พ.ศ.
2565 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
24 กิจกรรมชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ 
(Professional 
Learning Learning 
Community : PLC) 

√  1 ต.ค. 63 – 
31 ส.ค. 64 

นายนรวิตร ์ มณีภักด ี ย.2/1,3,4 
ย.5/2,3,4 

ย.6/2 

ป.5,10 2/1,3,
4 
5/2,3,
4 
6/2 

มฐ.1 
มฐ.3 

 

×  

25 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
(Christmas’Day) 

 √ 24 ธ.ค. 64 นายนรวิตร ์ มณีภักด ี ย.1/5 ป.5 1/1-6 
5/1-5 

มฐ.1 
มฐ.3 

√  

26 กิจกรรม Asean Day  √  6 ส.ค. 64 นางอณัศยา  แคล่วคล่อง ย.1/5 ป.5 1/1-6 
5/1-5 

มฐ.1 
มฐ.3 

×  

27 โครงการพัฒนากีฬา
มวยสากลสมัครเล่นสู่
ความเป็นเลิศ 

√ √ 
 

1 ต.ค. 63 –          
15 ก.ย. 64 
1 ต.ค. 64 –               
15 ก.ย. 65 

 
 

สิบเอกเฉลิมพล  หนูหลง ย.5 ป.1/5 5/1-5 มฐ. 4 
 

√  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2564 
ปี พ.ศ.
2565 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
28 โครงการอบรม 

การจัดท าโปรแกรม
การฝึกซ้อมเพ่ือ
พัฒนากีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 

√  3-4 มิ.ย. 64 สิบเอกเฉลิมพล  หนูหลง ย.1/5 ป.3/9 1/1-6 
5/1-5 

มฐ.2 
มฐ.4 

 

×  

29 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้าน
กีฬายิงปืนและยิงธนู 

√  24-25 มี.ค. 64 นายชนินสสิทธิ์  อินทรวิเศษ ย.1/5 ป.1/3/5 1/1-6 
5/1-5 

มฐ.1 
มฐ.3 
มฐ.4 

×  

30 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
นักกีฬา  

√  11 พ.ย. 63 –        
30 ก.ย. 64 

สิบเอกเฉลิมพล  หนูหลง ย.5 
/1,3,4,5 

ป.1 5/1,3,
4,5 

มฐ.4 
 

√  

31 โครงการอบรมการใช้
สื่ออุปกรณ์และ
เทคโนโลยีในการ
ฝึกซ้อมกีฬา 
 
 

 √ 4-5 ก.พ. 64 นายสมเกีตรติ  ทองไทย ย.3 ป.1/3/5 3/1 มฐ.3 
มฐ.4 

 

×  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2564 
ปี พ.ศ.
2565 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
32 โครงการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย
ของนักกีฬา                 
(ภาคเรียนละ 2 ครั้ง)  
ปีการศึกษา 2564 

√  1 ต.ค. 63 – 
15 ก.ย. 64 

นายวิชัยรัตน์   นาทุ่งนุ้ย ย.3 ป.3/5 3/1 มฐ.1 
มฐ.4 

 

√  

33 โครงการแข่งขันกีฬา
แห่งประเทศไทย          

√ 
 

 30 ก.ค.  –           
8 ส.ค. 64 

เรือเอกบุญพบ  ประพฤติ ย.4 ป.1/3/7 4/1 มฐ.4 
 

×  

34 วันเด็กแห่งชาติ  √ 8 ม.ค. 65 นายนพกรณ์  แคล่วคล่อง ย.4 ป.7,8 4/1 มฐ.1 √  
35 วันคล้ายวันสวรรคต 

รัชกาลที่ ๙ 
 √ 

 
13 ต.ค. 64 นายอรรถชัย  ประมวลศิลป์ ย.4 ป.7 4/1 มฐ.1 

 
×  

36 วันปิยมหาราช  √ 23 ต.ค. 64 นายอรรถชัย  ประมวลศิลป์ ย.4 ป.7 4/1 มฐ.1 ×  
37 วันลอยกระทง  √ 19 พ.ย. 64 นายศุภโรจน์  มากเขียว ย.4 ป.7 4/1 มฐ.1 ×  
38 วันรักต้นไม้ประจ าปี

ของชาติ 
 √ 21 ต.ค. 64 นายชนินสสิทธิ์  อินทรวิเศษ ย.4 ป.2 4/1 มฐ.2 

 
×  

39 วันพ่อแห่งชาติ  √ 5 ธ.ค. 64 นายชนะชน  ฤทธิเดช ย.4 ป.7 4/1 มฐ.1 ×  
40 วันวิสาขบูชา √  26 พ.ค. 64 นายอรรถชัย  ประมวลศิลป์ ย.4 ป.7 4/1 มฐ.1 √  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2564 
ปี พ.ศ.
2565 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
41 วันมาฆบูชา  

 
 √ 16 ก.พ. 65 นายอรรถชัย  ประมวลศิลป์ ย.4 ป.7 4/1 มฐ.1 ×  

42 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี 

√  3 มิ.ย. 64 นายอรรถชัย  ประมวลศิลป์ ย.4 ป.7 4/1 มฐ.1 
 

√  

43 วันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา 

√ 
 

 24-25 ก.ค. 64 นายอรรถชัย  ประมวลศิลป์ ย.4 ป.7 4/1 มฐ.1 √  

44 วันเฉลิม 
พระชนมพรรษา  
ในหลวง รัชกาลที่ 10 

√ 
 

 28 ก.ค. 64 นายอรรถชัย  ประมวลศิลป์ ย.4 ป.7 4/1 ย.4 √  

45 วันแม่แห่งชาติ √ 
 

 12 ส.ค. 64 นายชนะชน  ฤทธิเดช ย.1/4 ป.7,8 1/1-6 
4/1 

มฐ.1 ×  

46 โครงการประชุม
นักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียน 

√ 
 

√ 
 

 นางอณัศยา  แคล่วคล่อง ย.1 ป. 9 1/1-6 มฐ.1 √  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2564 
ปี พ.ศ.
2565 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
47 โครงการปัจฉิมนิเทศ  √ 7 มี.ค. 65 นายสยาม  แสงจิตต์พันธ์ ย.5 ป.5 5/1-5 มฐ.1 × 

 
 

48 โครงการวันไหว้ครู √ 
 

 10 มิ.ย. 64 นายศรราม  เจ้งฮ้อ ย.1 ป.7,8 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.3 

×  

49 โครงการทักษะชีวิต
และต่อต้านยาเสพติด 

√ 
 

 7 ก.ค. 64 นางทิพย์ฤดี  ภูมิวงศ์ ย.1 ป.5 1/1-6 มฐ.1 
 

×  

50 โครงการแข่งขันกีฬา
สีภายในโรงเรียน  

√ 
 

 12 มิ.ย. 64 นายนพกรณ์  แคล่วคล่อง ย.4 ป.7,8 4/1 มฐ.4 
 

×  

51 โครงการนันทนาการ
ยามเย็น 

√  11 พ.ย. 63- 
30 ก.ย. 64 

นายนพกรณ์  แคล่วคล่อง ย.4 ป.7,8 4/1 มฐ.4 
 

×  

52 กิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน 
 
 
 

√ 
 

 24 ส.ค. 64 นายอุดมศักดิ์  แคล่วคล่อง ย.1 ป.7,8 1/1-6 มฐ.1 
 

√  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2564 
ปี พ.ศ.
2565 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
53 โครงการ Big  

Cleaning  days 
(จัดซื้อวัสดุและ
กิจกรรมประกวด
หอพักนักเรียน) 

√ 
 

 
 

ธ.ค. 63 – 
ส.ค. 64 

นายอุดมศักดิ์  แคล่วคล่อง ย.1 ป.7 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.2 

 

√  

54 โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

√ 
 

 29 ม.ค. 64 นางทิพย์ฤดี  ภูมิวงศ์ ย.1 ป.5 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.3 

×  

55 โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ 

√ 
 

 26 พ.ค. 64 นางอณัศยา  แคล่วคล่อง ย.1 ป.6 1/1-6 มฐ.1 
 

√  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


