โครงการปีงบประมาณ 2564 ต.ค.63 - ก.ค.64 (ไตรมาสที่ 1-4)
ฝ่าย
บริหารทั่วไป

บริหารทั่วไป

โครงการ

กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

ยังไม่ดาเนินการ

การรายงานผลการดาเนินงาน
รายงานแล้ว ยังไม่รายงาน

ยุวชนคนคุณธรรม

โครงงานคุณธรรมประจาชั้นเรียน

ครูสุณีรัตน์

P

รักษ์โรงเรียน

5ส/ไม่ปดิ เราปรับ/แยกขยะในห้องเรียน

ครูอติกานต์

P

คนดีศรีไพศาล

มอบเกียรติบตั ร

ครูสุณีรัตน์

P

เทา-ทองใส่ใจ วินัยเบื้องต้น

ค่ายพัฒนาวินัยนักเรียน

ครูอติกานต์

P

ธนาคารขยะ(รีไซเคิล)

ธนาคารขยะ

ครูสุภสั สร

P

ต้นกล้าประชาธิปไตย

งานสภานักเรียน

ครูอติกานต์

P

โภชนาการ

ซ่อมแซมเครื่องกรองน้าและจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร
ครูพทิ กั ษ์

อย.น้อย

อย.น้อย

ครูณัฐยาพร

งานอนามัยโรงเรียน

วัสดุอุปกรณ์งานอนามัย ยา

ครูณัฐยาพร

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สวนสวยโรงเรียนงาม

วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวน

ครูพทิ กั ษ์

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่

ซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารเรียนบุษราคัมพร

ครูสะอาด

รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่(ถังดับเพลิง)

ครูสะอาด

อยู่ระหว่างดาเนินการ

พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลฯ

อบรมให้ความรู้ระบบดูแล(care for all)

ครูอติกานต์

P

เชิดชูครูดีเด่น

คัดเลือกครูที่ปรึกษา

ครูสุณีรัตน์

น้อมวันทา บูชาครู

พิธไี หว้ครู

ครูสุณีรัตน์

P

P

ล้อมรั้ว ลูกรัก

เยี่ยมบ้าน 2/61

ครูสุภสั สร

P

P

เยี่ยมบ้าน 1/62

ครูอติกานต์

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ตรวจปัสสาวะ

ครูเกียรติศักดิ์

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สถานศึกษาสีขาว

สานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง 2/61

ครูณิชา

P
P

อยู่ระหว่างดาเนินการ
P

P

P
P

P

P

ประชุมผู้ปกครอง 1/62
ฝ่าย

โครงการ

กิจกรรม

ดาเนินการแล้ว

ยังไม่ดาเนินการ

ครูศรุดา

วันมาฆบูชา

ครูสุณีรัตน์

P

วันวิสาขบูชา

ครูสุณีรัตน์

P

วันแม่แห่งชาติ

ครูสุณีรัตน์

P

วันอาสาฬหบูชา,แห่เทียนจาพรรษา

ครูสุณีรัตน์

P

วันอาเซียน

ครูสุณีรัตน์

P

วันดินโลก

ครูสุณีรัตน์

P

โรงเรียนวิถีพอเพียง

แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน

ครูแสงสุริยา

อยู่ระหว่างดาเนินการ

โรงเรียนน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน

จัดซื้อเครื่องมือทางการช่าง

ครูสะอาด

อยู่ระหว่างดาเนินการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพีจัดยซืง ้อแฟ้มและตู้เก็บเอกสาร
ค่ายคุณธรรม ม.1และ ม.4
วัยใส ใส่ใจคุณธรรมนาชีวติ
ปริ้นเตอร์
พัฒนางานสารบรรณ
โครงการ
รักษาความปลอดภัยและความสะอาด
บุคคล

ผู้รบั ผิดชอบ

P

วันลอยกระทง

วันสาคัญ

ฝ่าย

ครูสุณีรัตน์

กิจกรรม
จ้างเหมาลูกจ้างตาแหน่งยาม
จ้างเหมาลูกจ้างตาแหน่งแม่บา้ น

ครูณัฐยาพร
ครูสุณีรัตน์
ครูจีระวรรณ
ผู้รบั ผิดชอบ
ครูลัดดา
ครูลัดดา
ครูธรี ปกรณ์
ครูลัดดา

รายงานแล้ว ยังไม่รายงาน

P

P

P

P
P
P
ดาเนินการแล้ว

P
P

ยังไม่ดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากร
เชิดชูครูดี
พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มืออาชีพ

P
การรายงานผลการดาเนินงาน

P
อยู่ระหว่างดาเนินการ

P
การรายงานผลการดาเนินงาน
รายงานแล้ว ยังไม่รายงาน

ฝ่าย

บุคคล

วิชาการ

ฝ่าย

โครงการ

กิจกรรม

ส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากร ศึกษาดูงาน
พัฒนาอัตรากาลัง
พัฒนางานฝ่ายบริหารงานบุคคล
จัดทาบอร์ดโครงสร้างการบริหารงาน รร.
ครูเก่ง ครูดี วิถี พ.ศ.พ.
จัดอบรมพัฒนาครู
ส่งเสริมทักษะอาชีพจากภูมิปญ
ั าท้องถิ่นฯ1โรงเรียน 1 อาชีพ
พัฒนาหลักสูตร
จัดทาหลักสูตร
พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม IS
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ
การแข่งขันทักษะวิชาการ
นิเทศภายใน
วัสดุอุปกรณ์และรางวัล
วิชาการพบผู้ปกครอง
ประชุมแก้ไขนักเรียนที่มีปญ
ั หาผลการเรียน
วันเกียรติยศ
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานปัจฉิม
No Child Left Behind
วัดสุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
หนังสืออ้างอิง หนังสือใหม่
หนังสือพิมพ์และวารสาร
ยอดนักอ่าน
สัปดาห์หอ้ งสมุด
สวนพฤกษศาสตร์
งานสวนพฤกษศาสตร์
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ปรับปรุงห้องฝ่ายบริหารวิชาการ
ปรับปรุงห้องฝ่ายบริหารวิชาการ
เพื่อนที่ปรึกษา YC
แนะแนว 5 บริการ
พัฒนางานแนะแนว
ทุนเพชรไพศาล ม.ปลาย 15 ทุน
เชิดชูนักเรียน
ตลาดนัดอุดมศึกษา
โครงการ
พัฒนาระบบงานแนะแนว

กิจกรรม
ประสานงานกองทุน กยศ. (ส่งไปรษณีย)์

ผู้รบั ผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

ครูลัดดา
ครูลัดดา
ครูวนิดา
ครูลัดดา
ครูพจน์
ครูณัฏฐฤณธร
ครูวษิ ณุ
ครูวษิ ณุ
ครูณัฏฐฤณธร
ครูศุภนิดา
ครูสาวิตรี
ครูชยันต์
ครูชนิดา
ครูจุฑามาศ
ครูชนิดา
ครูชนิดา
ครูกาญจนา
ครูณัฏฐฤณธร
ครูวษิ ณุ
ครูพจน์
ครูพจน์
ครูพจน์
ครูพจน์
ครูพจน์

P

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูพจน์

ยังไม่ดาเนินการ

การรายงานผลการดาเนินงาน
รายงานแล้ว ยังไม่รายงาน
P

P
P
P
อยู่ระหว่างดาเนินการ

P
P

อยู่ระหว่างดาเนินการ
P

P
P

P
P
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

P
P

P
อยู่ระหว่างดาเนินการ
P
อยู่ระหว่างดาเนินการ
P
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

P

ยังไม่ดาเนินการ
P

การรายงานผลการดาเนินงาน
รายงานแล้ว ยังไม่รายงาน

พัฒนาระบบงานแนะแนว
รับสมัครนักเรียน
ส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรียน
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้
ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ลูกเสือ จราจร
ห้องเรียนคุณภาพ
พัฒนาการบริหารฝ่ายแผน
และงบประมาณ

ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
วัสดุในการรับสมัครนักเรียน

ฝ่าย

วิทยาศาสตร์

โครงการ

P

กิจกรรม

ครูพริ ุฬ
ครูนฤชา
ครูณัฏฐฤณธร
ครูสาวิตรี
ครูวษิ ณุ
ครูนรเทพ
ครูนิธมิ า
ครูมณีรัตน์
ครูศรุดา
ครูดวงฤทัย
ครูพงษ์ศักดิ์
ครูมณีรัตน์
ครูเกียรติศักดิ์
ครูวฒ
ุ นิ ันท์
ครูดวงฤทัย
ครูดวงฤทัย

ผู้รบั ผิดชอบ

ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีฯ
ครูกาญจนา
สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
ปรับปรุงป้ายนิเทศกลุ่มสาระฯ และห้องปฏิบตั ิการ ครูสาวิตรี
ปรับภูมิทศั น์หอ้ งกลุ่มสาระฯ
ครูกาญจนา

P
P

ครูพจน์

วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ค่าวิทยากรยูโดและวัสดุอุปกรณ์
จัดกิจกรรมติวโอเน็ต ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
เข้าค่ายปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
ม.ต้น ม.ปลาย
จัดอบรมลูกเสือ จราจร รด.
จัดหาสื่อเทคโนโลยีประจาห้องปฏิบติการ
พัฒนาระบบงานแผน
พัฒนาระบบการเงินและการบัญชี
งบประมาณ
พัฒนาระบบงานพัสดุ
จัดทาสารสนเทศฝ่ายแผนและงบประมาณ
ปรับปรุงห้องฝ่ายแผนและงบประมาณ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิว์ ชิ าภาษาไทย
เครื่องปริ้นเตอร์/บอร์ดแสดงผลงาน
ภาษาไทย เขียนสวยด้วยมือเรา
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันคัดลายมือ
วันสุนทรภู่
สืบสานวัฒนธรรมไทย
วันภาษาไทย
วิชาการ

ครูพจน์
ครูสาวิตรี

P
อยู่ระหว่างดาเนินการ
P
P
P

P
P
P
P
P

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ในระหว่างดาเนินการ
อยู่ในระหว่างดาเนินการ
P
อยู่ในระหว่างดาเนินการ
อยู่ในระหว่างดาเนินการ
P

P

P
P

อยู่ในระหว่างดาเนินการ
อยู่ในระหว่างดาเนินการ

ดาเนินการแล้ว

ยังไม่ดาเนินการ

P
P
P

การรายงานผลการดาเนินงาน
รายงานแล้ว ยังไม่รายงาน

วิทยาศาสตร์

ศิลปะ

สังคมฯ

ฝ่าย

กิจกรรมสัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์
ค่ายดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน
จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์
มุมดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน
ตู้เก็บอุปกรณ์ดาราศาสตร์
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกร์อื่นๆ
สร้างพื้นฐานดนตรีสากลฯ
ค่ายพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากล
ทัศนา ศิลปา อาชีพฯ
ค่ายพัฒนาทักษะด้านศิลปะ
ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นไพศาล
พัฒนากลุ่มสาระฯ
ART SHOW
อุปกรณ์จัดนิทรรศการ ART SHOW
ตามรอยประเพณีฯ
ค่ายพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์
โรงเรียนวิถีพทุ ธ
ป้ายพุทธสุภาษิต/ตู้เก็บเอกสาร
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนฯ
ค่ายคุณธรรมนาความรู้สู่เยาวชน 4.0
โครงงานคุณธรรมเชิงประจักษ์
โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนฯ

สังคมฯ

ฝ่าย
สังคมฯ

โครงการ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสต์
กีฬาสีภายใน
สุขศึกษาฯ พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
พัฒนาทักษะด้านกีฬา
ค่ายภาษาอังกฤษ
ภาษาหน้า stage
ต่างประเทศ Language Clinic
วันคริสมาต

กิจกรรม
ตอบปัญหาประวัติศาสตร์
ยุวฑูตน้อยวัฒนธรรมไทย
ประกวดมารยาทไทย
เสริมสร้างบรรยาการศในห้องเรียน
ประกวดสร้างสื่อการเรียนสังคมศึกษา
กิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจาปีการศึกษา
จัดหาตู้เก็บอุปกรณ์กีฬา
นานักเรียนเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านกีฬา
พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนภาษาอังกฤษ
นาเสนอภาษาอังกฤษหน้าเสาธง
พัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมวันคริสมาต

ครูกาญจนา
ครูพงษ์ศักดิ์
ครูศุภนิดา
ครูนรเทพ
อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ครูจักรกฤษณ์
P
ครูชยันต์
อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
ครูธรี ปกรณ์
ครูชยันต์
ครูธรี ปกรณ์ อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
ครูศรุดา
ครูศรุดา
ผู้รบั ผิดชอบ

ครูสุณีรัตน์
ครูนฤชา
ครูณัฐภัสสร
ครูนฤชา
ครูนิธมิ า
ครูจุฑามาศ
ครูนิธมิ า
ครูนิธมิ า

P
P
P

อยู่ในระหว่างดาเนินการ
อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

ครูสุณีรัตน์
ครูสุณีรัตน์
ครูสุณีรัตน์
ครูสุณีรัตน์
ครูสุณีรัตน์
ผู้รบั ผิดชอบ

P
P
P

ยังไม่ดาเนินการ

การรายงานผลการดาเนินงาน
รายงานแล้ว ยังไม่รายงาน

P
P
P
P
P
ดาเนินการแล้ว

ยังไม่ดาเนินการ

การรายงานผลการดาเนินงาน
รายงานแล้ว ยังไม่รายงาน

P

P
P
P

อยู่ในระหว่างดาเนินการ
อยู่ในระหว่างดาเนินการ
P
P
P

P

พัฒนาสื่อการสอนภาษาต่างประเทศ

พัฒนาสื่อการสอนภาษาต่างประเทศ
ซูโดกุ
โครงงานคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เอแมท
คิดเลขเร็ว
การงานฯ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ครูโสภา
ครูณิชา
ครูณิชา
ครูณิชา
ครูณิชา
ครูแสงสุริยา

P
P
P
P
P
อยู่ในระหว่างดาเนินการ

หมายเหตุ

เปลี่ยนแปลงโครงการฯ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

เปลี่ยนแปลงโครงการฯ
เปลี่ยนแปลงโครงการฯ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

เปลี่ยนแปลงโครงการฯ
หมายเหตุ

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลงโครงการฯ

