
   

 

 

 

 

 

โรงเรียนกีฬาจังหวดัตรัง  

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

 

แผนปฏิบัติงาน 

 ปีการศึกษา 2563   
(16 พ.ค. 2563 –  15 พ.ค. 2564) 



ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 

1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของโรงเรียนมี

คุณภำพทำงวิชำกำรและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์  

 

1. ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียน 

2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น

พ้ืนฐำน (O-net) ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของ

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

3. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น

พ้ืนฐำน (O-net) ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของ

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

4. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 

1. พัฒนำผู้เรียนมีคุณภำพทำงวิชำกำรและมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. พัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน

กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

3. พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

และสิ่งสนับสนุน 

4. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนให้มี

ควำมรู้ควำมสำมำรถตำมวิชำชีพ 

5. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำตนเอง 

6. ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำง

นวัตกรรมเพ่ือน ำไปใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2                  

การพัฒนาด้านการวิจัย

และนวัตกรรม 

 

1. ผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

1. ครูผู้สอนประจ ำวิชำที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ

ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

2. สัดส่วนของผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจ ำนวน

ครูผู้สอนประจ ำวิชำ 

1. ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร

ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำกำร

เรียนกำรสอน 



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2             

การพัฒนาด้านการวิจัย

และนวัตกรรม (ต่อ) 

 

3. ผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชำติ 

 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมำณพัฒนำ

ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำร

พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

3. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำร

พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

4. พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนศำสตร์

กำรกีฬำเพ่ือพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓                 

การบริการวิชาการแก่

สังคม 

1. บริกำรทำงวิชำกำรและอำคำร

สถำนที่แก่สังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1. ผู้รับบริกำรทำงวิชำกำรและอำคำรสถำนที่ 

2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

ทำงวิชำกำรและอำคำรสถำนที่ 

1. พัฒนำระบบและกลไกกำรให้บริกำรทำง

วิชำกำรและอำคำรสถำนที่แก่สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  

การทะนุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

การละเล่นพื้นบ้านและ

กีฬาไทย 

1. นักเรยีน เด็ก เยำวชน และ

ประชำชนได้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟู 

อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

กำรละเล่นพื้นบ้ำนและกีฬำไทย ทั้ง

ในระดับท้องถิ่น ภูมิภำค ระดับชำติ 

และนำนำชำติ ได้เรียนรู้และเข้ำใจใน

๑. กิจกรรมทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

๒. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่กำรละเล่น

พ้ืนบ้ำนและกีฬำไทย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรฟ้ืนฟู อนุรักษ์

และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่น

พ้ืนบ้ำนและกีฬำไทยในระดับท้องถิ่น ภูมิภำค 

ระดับชำติ และนำนำชำติ 



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม มี

จิตส ำนึกท่ีดีต่อสังคม และมีควำม

ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕               

การพัฒนานักเรียนให้มี

ศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด

ของแต่ละบุคคล 

 

1. นักเรียนที่เข้ำร่วมและได้รับรำงวัล

จำกกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ 

1. นักเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับ

นำนำชำติ 

2. สัดส่วนของรำงวัลอันดับ 1 ที่นักเรียนได้รับต่อ

กำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ 1 รำยกำร 

3. บุคลำกรทำงกำรกีฬำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 

4. ชนิดกีฬำที่มีกำรน ำหลักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

มำใช้ในกำรพัฒนำ 

5. ควำมร่วมมือด้ำนกีฬำ 

1. ส่งเสริมและพัฒนำนักกีฬำเพ่ือควำมเป็น

เลิศ 

2. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำง

กำรศึกษำ 

3. ส่งเสริมกำรน ำองค์ควำมรู้ด้ำนศำสตร์          

กำรกีฬำไปใช้ในกำรพัฒนำกีฬำ 

4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรกีฬำ 

5. ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรกีฬำ 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษา 

 มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

      ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

      ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

มำตรฐำนที่ ๔  ควำมโดดเด่นเฉพำะทำงด้ำนกีฬำของโรงเรียนกีฬำ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานกิจกรรม/โครงการ 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2563 
ปี พ.ศ.
2564 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
1 โครงกำรพัฒนำระบบ

สำรสนเทศโรงเรียน
กีฬำจังหวัดตรัง 

√ 
 

 18 พ.ค. 63 นำยวิชัย  สรำยุทธิพงทอง ย.1 
ย.6 

ป.9 1/1-6 
6/1-4 

มฐ.2 
 

×  

2 โครงกำรประชุม
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

 √ 10 พ.ย. 63 – 
30 ก.ย. 64 

นำงนงนุช  ปำนด้วง ย.1/6 ป.9 1/1-6 
6/1-4 

มฐ.2 
 

√  

3 โครงกำร
ประชุมสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 
 
 

√  14-16 ก.ย. 63 นำงสำวจุฑำรัตน์  สองสี ย.1/6 ป.9 1/1-6 
6/1-4 

มฐ.2 
 

√  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2563 
ปี พ.ศ.
2564 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
4 โครงกำรประเมิน

คุณภำพภำยในโรงเรียน
กีฬำจังหวัดตรัง 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 

√  16-17 ก.ค.63 นำงชุติกำญจน์  จันทะพำ ย.1/5  1/1-6 
5/1-5 

มฐ.2 
 

√  

5 โครงกำรอบรมสัมมนำ
พัฒนำกำรเรียนกำร
สอนด้วยกิจกรรม
นันทนำกำร  

 √ 18-19 ธ.ค.63 นำยภำวิน  พงศ์ภิรมย์พันธุ์ ย.1/4 ป.10 1/1-6 
4/1 

มฐ.2 
 

×  

6 โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ
ผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรม  
 
 

 √ 10-11 พ.ค.64 นำงชุติกำญจน์  จันทะพำ ย.4 ป.10 4/1 มฐ.2 
 

×  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2563 
ปี พ.ศ.
2564 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
7 โครงกำรรับสมัครและ

สอบคัดเลือกนักเรียน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 

 √ 15 ธ.ค. 63 –  
15 มี.ค. 64 

นำงมิณฐ์ณภัทร์ สิงห์สุขุม 
 
 

ย.1 ป.5 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.4 

 

√  

8 โครงกำรทัศนศึกษำ
ประวัติศำสตร์ไทย 

 √ 17-21 ธ.ค. 63 นำงสำวจุฑำรัตน์ สองสี ย.1 ป.5 /6/8 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.3 

×  

9 กิจกรรมตักบำตรยำม
เช้ำหน้ำโรงเรียน 

√ √ 3 ธ.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 
11 พ.ย. 63 – 
30 ก.ย.64 

นำงสำวจุฑำรัตน์  สองสี ย.1 ป.8 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.3 

 

√  

10 โครงกำรรักกำรอ่ำน √ √ 25 พ.ย. 62 – 
30 ก.ย. 63 
11 พ.ย. 63 – 
30 ก.ย. 64 

นำงสำววนิดำ พูนสุด  ย.1 ป.5 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.

2563 
ปี พ.ศ.
2564 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
11 โครงกำร English 

we can 
√  4 ธ.ค. 62 – 

30 ก.ย. 63 
นำยนรวิตร ์ มณีภักด ี ย.1 ป.5/7 1/1-6 มฐ.1 

 
√  

12 กิจกรรม
ภำษำอังกฤษวันละ
ค ำ (A word/A day) 

 √ 12 ม.ค. –            
30 ก.ย. 64 

นำยนรวิตร ์ มณีภักด ี ย.1 ป.5/7 1/1-6 มฐ.1 
 

√  

13 โครงกำรปลูกฝังหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำยในโรงเรียนกีฬำ
จังหวัดตรัง 

√ √ 2 ธ.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 
12 ม.ค. –  
15 ก.ย. 64 

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

√  

14 โครงกำรส่งเสริม
อำชีพให้กับนักเรียน 

 √ 11 พ.ย. 63 – 
30 ก.ย. 64 
 

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

 

×  

15 กิจกรรมเด็กดีศรีกีฬำ
ตรัง 

√ 
 

 9 ธ.ค. 62 – 
15 ก.ย. 63 
 

นำงชุติกำญจนน์  จันทะพำ 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.

2563 
ปี พ.ศ.
2564 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
16 กิจกรรมหนูรัก

ห้องเรียน 
√  3 ธ.ค. 62 – 

30 ก.ย. 63 
15 ม.ค. –  
30 ก.ย. 64 

นำงสำวภัทรำ เพทำย ย.1 ป.2/6/8 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.3 

√  

17 โครงกำรแหล่งเรียนรู้
หรรษำสนุกกับภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

√  19 ส.ค. –  
11 ก.ย. 63 

นำงสำวภัทรำ  เพทำย ย.1 ป.5/6/8 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.3 

 

√  

18 กิจกรรมไหว้พระสวด
มนต์ตำมหลักศำสนำ
พุทธ และบทขอพร
ตำมหลักศำสนำ
อิสลำม 

√ 
 

√ 
 

2 ธ.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 
21 ม.ค. –  
30 ก.ย. 64 

นำยอรรฐกร   ศรีปล้อง ย.1 ป.7-8 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.3 

 

√  

19 โครงกำรคณิตพิชิตใจ √  28 ส.ค. 63 นำงชนดิำ สำโยธำ ย.1 ป.5 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.3 

√  

20 โครงกำรติวเข้ม            
O - NET 

 √ 
 

6–28 ม.ค. 64 
 

นำยนรวิตร ์ มณีภักด ี
 

ย.1 
 

ป.5 
 

1/1-6 มฐ.1 
มฐ.3 

√  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2563 
ปี พ.ศ.
2564 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
21 โครงกำรเข้ำค่ำย

ลูกเสือ – เนตรนำรี 
 √ 

 
3-5 ก.พ. 64 นำยภำวิน พงศ์ภิรมย์พันธุ์ ย.1/4 ป.5/7 1/1-6 

4/1 
มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.3 

√  

22 โครงกำรปรับพ้ืนฐำน
นักเรียนใหม่  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 

√ √ 
 

22-26 มิ.ย.63 
26-30เม.ย.64 
 

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

√  

23 โครงกำรประกวด
โครงงำนของนักเรียน
โรงเรียนกีฬำ                
จังหวัดตรัง ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 

√  27 ส.ค. 63 นำงมิณฐ์ณภัทร์ สิงห์สุขุม ย.1 ป5-7 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.3 

√  

24 โครงกำรสัปดำห์วัน
สุนทรภู่ 

 √ 28 มิ.ย. 64 นำงชุติกำญจน์ จันทะพำ ย.1 ป.5/8 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.3 

 

×  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2563 
ปี พ.ศ.
2564 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
25 โครงกำรสัปดำห์

วิทยำศำสตร์ 
√  18 ส.ค. 63 นำงทิพย์ฤดี  ภูมิวงศ์ ย.1/5 ป.5-6 1/1-6 

5/1-5 
มฐ.1 
มฐ.3 

 

√  

26 กิจกรรมชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ 
(Professional 
Learning Learning 
Community : PLC) 

√  22–23 ส.ค.63 นำยนรวิตร ์ 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 

 

√  

27 กิจกรรมวันคริสต์มำส 
(Christmas’Day) 

 √ 24 ธ.ค. 63 นำยนรวิตร ์ มณีภักด ี ย.1/5 ป.5 1/1-6 
5/1-5 

มฐ.1 
มฐ.3 

 

√  

28 โครงกำรพัฒนำกีฬำ
มวยสำกลสมัครเล่นสู่
ควำมเป็นเลิศ 

√ √ 
 

20 ต.ค. 62 –          
15 ก.ย. 63 
5 ต.ค. 63 –               
15 ก.ย. 64 

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.

2563 
ปี พ.ศ.
2564 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
29 โครงกำรผลิต

นวัตกรรมเพ่ือกีฬำ 
สู่ควำมเป็นเลิศ 

√  4-5 ก.ย. 63 นำงสำวนันทิยำ  เสตะพันธ์ ย.1/5 ป.3/9 1/1-6 
5/1-5 

มฐ.2 
มฐ.4 

 

√  

30 โครงกำรอบรมพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียนด้ำน
กีฬำยิงปืนและยิงธนู 

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

มฐ.1 
มฐ.3 
มฐ.4 

×  

31 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
นักกีฬำ  

√  11 พ.ย. 62 –        
30 ก.ย. 63 

สิบเอกเฉลิมพล  หนูหลง ย.5 
/1,3,4,5 

ป.1 5/1,3,
4,5 

มฐ.4 
 

√  

32 โครงกำรอบรมกำรใช้
สื่ออุปกรณ์และ
เทคโนโลยีในกำร
ฝึกซ้อมกีฬำ 
 
 
 

 √ 4-5 ก.พ. 64 นำยสมเกีตรติ  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.

2563 
ปี พ.ศ.
2564 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
33 โครงกำรทดสอบ

สมรรถภำพทำงกำย
ของนักกีฬำ                 
(ภำคเรียนละ 2 ครั้ง)  
ปีกำรศึกษำ 2564 

 √ 25 พ.ค. 63 –
30 เม.ย. 64 

นำยวิชัยรัตน์   นำทุ่งนุ้ย ย.3 ป.3/5 3/1 มฐ.1 
มฐ.4 

 

√  

34 โครงกำรอบรม
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
เพ่ือสุขภำพนักกีฬำ 

√  2-3 ก.ย. 63 นำยสยำม แสงจิตต์พันธุ์ ย.1/5 ป.3,7 1/1-6 
5/1-5 

มฐ.2 
มฐ.4 

 

√  

35 โครงกำรอบรม
ควำมรู้พื้นฐำนและ
ทักษะกีฬำปีนหน้ำผำ
เพ่ือเด็กและเยำวชน 
ประจ ำปี 2563  
 
 

√  9-10 ก.ย. 63 นำยชำญศักดิ์  หยังหลัง ย.3 ป.4 3/1 มฐ.2 
มฐ.4 

 

√  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2563 
ปี พ.ศ.
2564 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
36 โครงกำรแข่งขันมวย

ไทย – มวยสำกล
สมัครเล่น            
“ทุ่งกระบือคัพ  
ครั้งที1่” 

 √ 
 

6-7 พ.ย. 63 นำยวิชัยรัตน์   นำทุ่งนุ้ย ย.4 ป.4 4/1 มฐ.2 
มฐ.4 

 

√  

37 โครงกำรแข่งขันกีฬำ
แห่งประเทศไทย         
ครั้งที่ 23 

√ 
 

 30 ก.ค. 63 –           
8 ส.ค.63 

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

×  

38 วันเด็กแห่งชำติ  √ 9 ม.ค. 64 นำยนพกรณ์  แคล่วคล่อง ย.4 ป.7,8 4/1 มฐ.1 ×  
39 วันคล้ำยวันสวรรคต 

รัชกำลที่ ๙ 
 √ 

 
13 ต.ค. 63 นำยอรรถชัย  ประมวลศิลป์ ย.4 ป.7 4/1 มฐ.1 

 
√  

40 วันปิยมหำรำช  √ 
 

23 ต.ค. 63 นำยอรรถชัย  ประมวลศิลป์ ย.4 ป.7 4/1 มฐ.1 
 

√  

41 วันลอยกระทง  √ 30 ต.ค. 63 นำยศุภโรจน์  มำกเขียว 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.

2563 
ปี พ.ศ.
2564 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
42 วันรักต้นไม้ประจ ำปี

ของชำติ 
 √ 21 ต.ค. 63 นำยชนินสสิทธิ์  อินทรวิเศษ ย.4 ป.2 4/1 มฐ.2 

 
√  

43 วันพ่อแห่งชำติ  √ 5 ธ.ค. 63 นำยชนะชน  ฤทธิเดช ย.4 ป.7 4/1 มฐ.1 
 

√  

44 วันมำฆบูชำ   √ 26 ก.พ. 64 นำยอรรถชัย  ประมวลศิลป์ 
 

ย.4 ป.7 4/1 มฐ.1 
 

√  

45 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯ พระ
บรมรำชินี 

√  3 มิ.ย.63 นำยอรรถชัย  ประมวลศิลป์ ย.4 ป.7 4/1 มฐ.1 
 

×  

46 วันอำสำฬหบูชำและ
วันเข้ำพรรษำ 

√ 
 

 5-6 ก.ค. 63 นำยอรรถชัย  ประมวลศิลป์ ย.4 ป.7 4/1 มฐ.1 √  

47 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ ในหลวง 
รัชกำลที่ 10 
 

√ 
 

 28 ก.ค. 63 นำยอรรถชัย  ประมวลศิลป์ ย.4 ป.7 4/1 ย.4 √  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2563 
ปี พ.ศ.
2564 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
48 วันแม่แห่งชำติ √ 

 
 12 ส.ค. 63 นำยชนะชน  ฤทธิเดช ย.1/4 ป.7,8 1/1-6 

4/1 
มฐ.1 √  

49 โครงกำรประชุม
นักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียน 

√ 
 

√ 
 

28 ธ.ค. 62 
และ พ.ค. 63 
26 ธ.ค. 63 
และ 
17 พ.ค. 64 

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

50 โครงกำรปัจฉิมนิเทศ  √ 
 

5 เม.ย. 64 นำยสยำม  แสงจิตต์พันธ์ ย.5 ป.5 5/1-5 มฐ.1 
 

√  

51 โครงกำรวันไหว้ครู √ 
 

 13 ส.ค. 63 นำยศรรำม  เจ้งฮ้อ ย.1 ป.7,8 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.3 

√  

52 โครงกำรทักษะชีวิต
และต่อต้ำนยำเสพติด 

√ 
 

 19 ส.ค. 63 นำงทิพย์ฤดี  ภูมิวงศ์ ย.1 ป.5 1/1-6 มฐ.1 
 

√  

53 โครงกำรแข่งขันกีฬำ
สีภำยในโรงเรียน  

 √ 
 

16 ธ.ค. 63 นำยนพกรณ์  แคล่วคล่อง ย.4 ป.7,8 4/1 มฐ.4 
 

√  



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ปี พ.ศ.

2563 
ปี พ.ศ.
2564 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

√ ด าเนินงาน 
×  ไม่ได้

ด าเนินงาน 
54 กิจกรรมวันคล้ำยวัน

สถำปนำโรงเรียน 
√ 
 

 24 ส.ค. 63 นำยอุดมศักดิ์  แคล่วคล่อง ย.1 ป.7,8 1/1-6 มฐ.1 
 

√  

55 โครงกำร Big  
Cleaning  days 
(จัดซื้อวัสดุและ
กิจกรรมประกวด
หอพักนักเรียน) 

√ 
 

√ 
 

12 พ.ย. 62 –            
15 ก.ย. 63 
ธ.ค. 63 –  
ส.ค. 64 

นำยชนินสสิทธิ์ อินทรวิเศษ ย.1 ป.7 1/1-6 มฐ.1 
มฐ.2 

 

√  

56 โครงกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

 √ 
 

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

√  

57 โครงกำรปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ 

√ 
 

 31 ก.ค. 63 นำงอณัศยำ  แคล่วคล่อง ย.1 ป.6 1/1-6 มฐ.1 
 

√  

58 โครงกำรค่ำยวัยใส          
ใจสะอำด  
ปรำดเปรื่องธรรม 

 √ 
 

22–24 พ.ค.63 นำยทิตทยำ  ณ สมบัติ ย.1 ป.7/8 1/1-6 มฐ.1 
 

×  

 



 

 

 

 

 

 

 


