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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่  153 หมู่ที่ 2  
ตำบลท่าเดื่อ  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่   มีเนื้อที่   87   ไร่   โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
นิคมสร้างตนเองเข่ือน ภูมิพล ได้จัดสรรที่ดินให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  
 ปี  พ.ศ.2518  ด้วยความเห็นชอบของพ่อค้าประชาชนและข้าราชการอำเภอดอยเต่าจึงได้ขอ
จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ทางกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาของโรงเรียนฮอดพิทยาคม  
มีนักเรียนจำนวน  45  คน  ครูจำนวน  3  คน 
 ปี พ.ศ.2519 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้ยกฐานะจากโรงเรียนสาขาขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ประจำอำเภอดอยเต่า โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม” มีอาคารชั่วคราว  1 หลัง   มี นักเรียน
เพ่ิมข้ึนเป็น  70  คน   ครู-อาจารย์ จำนวน 5 คน  มีนายอำพล  บุญอยู่ เป็นครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ.2527  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม   ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนา
ชนบท รุ่นที่ 2 (มพช.2 รุ่นที่ 2) มีระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2530 โดยโรงเรียนได้รับ
งบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  พร้อมครุภัณฑ์  เป็นเงิน 8,000,000 บาท  ได้จัดสร้างอาคาร
วิทยาศาสตร์และห้องสมุด แบบ 208A จำนวน 1 หลัง อาคารฝึกงานเกษตรและอุตสาหกรรม จำนวน 1 
หลัง อาคารคหกรรมจำนวน 1 หลัง 
 ปี พ.ศ.2533  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายการให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน  2  ด้าน คือด้าน
ที่ 1 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 40-50 คนและ
ด้านที่ 2 ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่ บ้านโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จำนวน 2 ห้องเรียน 
 ปี  พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นค่าสร้างอาคารหอประชุม
และโรงอาหาร  แบบ  100/27  จำนวน  1  หลัง  และมีเงินเหลือจ่ายได้รับอนุมัติให้ใช้ในการจัดซื้อ
รถยนต์กระบะบรรทุก  จำนวน 1 คัน ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวประมาณ 200 เมตร  
นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้รับงบประมาณจัดสร้างบ้านพักภารโรงจำนวน 1 หลัง และงบประมาณสร้าง
ถังเก็บน้ำฝน ฝ. 33/1 ชุด 
 ปี พ.ศ.2539  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 318  ล./38(พิเศษ)  จำนวน 1 
หลัง และสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย จำนวน 1 หลัง พร้อมทั้งได้รับงบประมาณปรุงอาคาร  216ก  
จำนวน  400,000  บาท  งบประมาณการจัดซื ้อครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์เพื ่อการเรียนการสอน  
คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 ปี พ.ศ.2545  โรงเรียนได้สร้างโรงเก็บรถนักเรียน  จำนวน  1  หลังและได้รับงบปรับปรุง
อาคาร 77,400 บาท รวมทั้งได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น จำนวน 96,400 บาท 
 ปี พ.ศ.2546-2548 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้รับการคัดเลือกจากชุมชนให้เป็น โรงเรียนหนึ่ง
อำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ของอำเภอดอยเต่า 
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 ปี พ.ศ.2548  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้ผ่านการประเมิน เป็นโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอำเภอ  
หนึ่งโรงเรียนในฝัน 

ปี พ.ศ.2550   โรงเรียนได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 224,000 บาท และปี พ.ศ. 
2551 โรงเรียนได้รับงบประมาณครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย จำนวน 973,200 บาท และ
ครภุัณฑ์อุปกรณ์วิชางานยนต์จำนวน 122,900 บาท 

ปี พ.ศ.2552   โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5  

ปี พ.ศ.2553   ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้ง
ระบบ (TQA)  เป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจำปี 2553 ระดับเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 5 และได้รับรองมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2553 ระดับทอง 

ปี พ.ศ.2554   
- เป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
- ได้รับรางวัลโรงเรียน “รักการอ่าน” ขนาดกลาง ยอดเยี่ยม ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ

อ่าน ของสำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
- โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเป็นศูนย์แม่ข่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันจังหวัดเชียงใหม่  
-  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเป็นศูนย์แม่ข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT)จังหวัด

เชียงใหม่   
 ปี พ.ศ.2555   โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง  ปี
การศึกษา 2555”  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ปี พ.ศ.2556  

- เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการส้วม
โรงเรียนได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
          
 
          ปี พ.ศ.2557 

- โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ.2555-2558) 
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานด้านมัธยมศึกษา 

- โรงเรียนได้สร้างอาคารคหกรรม 1 หลัง และได้รับงบประมาณสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/
49 วงเงิน 326,000 บาท 

ปี พ.ศ.2558 
- ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ในระดับจังหวัด 
- ได้รับงบประมาณสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 336,000 บาท 
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ปี พ.ศ.2559 
- ได้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 

2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
- ได้รับรางวัลดีระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษาโครงการนานมีบุ๊คส์

รีดดิ้งคลับ ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- เป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ ระดับอำเภอ 

ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบ ในความรับผิดชอบของเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัด
เชียงใหม่ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

- เป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
ตัวอย่างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จากสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 

ปี พ.ศ.2560 
 - ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว 53 เมตร จากกลุ่ม
บริษัท คิงเพาเวอร์ งบประมาณ 2,110,000 บาท 
 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาด
กลาง ด้านบริหารจัดการ จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - ผ่านการคัดกรองเป็นสถานศึกษาพอเพียง ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับภูมิภาค 
โดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 ปี พ.ศ.2561 

- ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร ขนาดกลาง จำนวน 500 ที่นั่ง งบประมาณ 5,800,000 
บาท 

- ได้สร้างอาคารกิจการนักเรียน โดยใช้เงินระดมทรัพยากร งบประมาณ 234,195 บาท 
- ได้สร้างห้องส้วมนักเรียน 4 ที่ จำนวน 1 หลัง โดยใช้เงินบริจาคจากผู ้ปกครองนักเรียน 

งบประมาณ 115,020 บาท  
               - รางวัลชนะเลิศ (สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์)  Best Practice โครงการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วย
การจัดการเรียนรู้บูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
           - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  Best Practice โครงการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วย
การจัดการเรียนรู้บูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2561 
 ปี พ.ศ.2562 
 - โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และมีผลการประเมินความโดดเด่น เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติ (C2) จากโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษา 
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- ได้ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic 
Education Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ ScQA ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี 2561 

- เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

อัตลักษณ์ 
นักเรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 

   เอกลักษณ์  
โรงเรียนสร้างคนดี 

ปรัชญา 
มีวิชา มีวินัย มีคุณธรรม 

ปณิธาน 
ผลิตคนดีมีคุณภาพสู่สังคม 

จุดเน้น  
มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  

คติพจน์ 
สุวิชาโน ภวํ โหติ  ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นผู้เจริญ 

คำขวัญ 
รักเรียน เพียรคิด จิตพัฒนา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 ภายในปี 2565 โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคนดี  มีอาชีพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำศาสตร์
พระราชาพัฒนาร่วมกับชุมชน 
พันธกิจ (Mission) 

1. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคนิค PINTHO 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจ ร่วมกับสถาบันอ่ืน ๆ  
5. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอย่างมีระบบ 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

เป้าหมาย  (Goal) 
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1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคนิค PINTHO 
2. ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ 
3. ครูจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน 
4. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจ ร่วมกับสถาบันอื่น ๆ  
5. ผู้เรียนมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอย่างมีระบบ 
6. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
7. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

กลยุทธ์  
1. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2. คุณภาพของผู้เรียน 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 

 
จำแนกเป็นการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 
4. กลุ่มบริหารทั่วไป 
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ผลการดำเนินงาน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ปีการศึกษา 2562 
 
1. โครงการพัฒนางานวิชาการ 
วัตถุประสงค์ 

1. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  การทำสื่อ  นวัตกรรมและงานวิจัย 
2. ครูผู้สอนได้จัดทำ การทำสื่อ  นวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียนได้ครบทุกคน 
3. ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  

และความถนัดของผู้เรียน  8 กลุ่มสาระ 
งบประมาณ  360,000       บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 360,000 336,695 23,305 

ผลการดำเนินงาน 
1. ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. ร้อยละ 100  ของครูผู้สอนมีงานวิจัย 
3. ร้อยละ 100  ของครูผู้สอนผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. มีการให้บริการและส่งต่อข้อมูลผลการเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจต่อ

ผู้รับบริการ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

งบประมาณ 5,000       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 5,000 4,061 939 
ผลการดำเนินงาน 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระการเรียนรู้บูรณาการระดับท้องถิ่นตามบริบทของ
สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางร้อยละ 100 

2. ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
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กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
3. โครงการการจัดการศึกษาทวิศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มคีวามประสงค์
จะเรียน ควบคูไ่ปกันกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติใหท้ำได้ คิดเป็น ทำเป็น และ 
มีทักษะอาชีพ 

งบประมาณ 21,000       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 21,000 21,000 0 
ผลการดำเนินงาน 

1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 80 มีทางเลือกที่จะเรียนควบคู่ไปกันกับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ มีโอกาสในการศึกษาด้านวิชาชีพได้ทำงานตามความถนัดและ
ความ สนใจ 

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 80 ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ ทำได ้คิดเป็น ทำเป็น และมีทักษะอาชีพ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 การจัดสรรงบประมาณล่าช้าและไม่เพียงพอ 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
4. โครงการจักการเรียนรู้ควบคูชุ่มชนและท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน 

งบประมาณ 15,000       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 15,000 15,000 0 
ผลการดำเนินงาน 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80  ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3.  ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
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5. โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือมีการจัดระบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา  
2. เพ่ือจัดทำเอกสารทางการเรียนได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
3. เพ่ือให้บริการและส่งต่อข้อมูลผลการเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจต่อ

ผู้รับบริการ 
4. เพ่ือดำเนินการงานทะเบียนวัดผลให้เป็นปัจจุบัน 

งบประมาณ 438,408       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 438,408 443,172 -4,764 
ผลการดำเนินงาน 

1. มีการจัดระบบทะเบียนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา
และกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

2. มีเอกสารหลักฐานทางการเรียน ผลการเรียนได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
3. มีการให้บริการและส่งต่อข้อมูลผลการเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจต่อ

ผู้รับบริการ 
4. มีการดำเนินการงานทะเบียนวัดผลให้เป็นปัจจุบัน 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
6. โครงการการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะ
ชีวิตและอาชีพ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ 
ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต 
งบประมาณ 5,000       บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 5,000 4,925 75 

ผลการดำเนินงาน 
     นักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 30 คน และชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 จำนวน 130 คน ได้รับการฝึกทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
และทักษะชีวิตและอาชีพ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
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7. โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือขับเคลื่อนการนำหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม
ความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 

3. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
สนใจและถนัดของแต่ละบุคคล 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

5. เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

งบประมาณ 40,000       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 40,000 35,592 4,408 
ผลการดำเนินงาน 

1. มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. มีเอกสารหลักฐานประกอบการจัดกิจกรรม 
3. นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของ

โรงเรียน 
4.  มีหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
8. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
วัตถุประสงค์ 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรให้กับนักเรียนอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
4. เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ที่นอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น

เรียนนำไปประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
งบประมาณ 120,000       บาท 
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ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 120,000 72,110 47,890 

ผลการดำเนินงาน 
1.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมตามความ

ถนัด ความสนใจ 
 2.  นักเรียนมีการพัฒนาและได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ เกิดเป็นความรู้และทักษะใน
การพัฒนาตนเองได้พร้อมมีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

1. มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมค่อนข้างน้อย 
2. กิจกรรมบางกิจกรรมดำเนินการไม่ต่อเนื่อง 

กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
9. โครงการห้องสมุดสีเขียว 
วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทำงานอย่างเป็นระบบ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจที่ดี 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 7 ทักษะสู่การเป็น Active Citizen พลเมืองดีเพื่อสังคมและส่วนรวม    
สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาประเทศชาติได้ 

3. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา 
และเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น แบบฝึก โครงงาน การสรุปหรือรายงานโดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

4. ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง  
เสริมสร้างสังคมแห่งการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมอนุรักษ์ แสวงหาภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ 
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่กับท้องถิ่นต่อไป 

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว อย่างต่อเนื่อง 
สม่ำเสมอ รวมถึงมีน้ำใจช่วยเหลือเพ่ือนที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่าน 

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงานตามความคิดของตนเอง 
งบประมาณ 30,000       บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 30,000 29,489 151 

ผลการดำเนินงาน 
1. ห้องสมุดพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ห้องสมุดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานและข้อกำหนด ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้ อม          
การจัดการขยะ น้ำเสีย และมลพิษ การประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทน 
ในห้องสมุด ร่วมรณรงค์คัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 
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และมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม 
3. ห้องสมุดให้บริการหนังสือ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่

ผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
แบบ Active Learning 

4. นักเรียนร้อยละ 80  ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม นำ
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

5. นักเรียนร้อยละ 80  ได้ฝึกทักษะการปฏิบัติจริง เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

6. นักเรียนร้อยละ 80  เข้ามาใช้บริการของห้องสมุด มีความพึงพอใจในบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม
ต่างๆ  ความสะอาด และบริการที่ทันสมัย 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
10. โครงการส่งเสริมการวิจัย การผลิตสื่อการเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
     2. เพ่ือให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีพอเพียงและ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  
     3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูคิดค้นสร้างสรรค์ ประดิษฐ์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
     4. เพ่ือประดิษฐ์และ พัฒนาสื ่อและนวัตกรรมการเรียนรู ้ให ้มีคุณภาพและนำไปใช้ให ้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
งบประมาณ 10,000       บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 10,000 9,815 185 

ผลการดำเนินงาน 
1. ครูสามารถประดิษฐ์และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
2. ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
11. โครงการศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
3. เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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งบประมาณ 86,782       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 86,782 79,600 7,182 
ผลการดำเนินงาน 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม มีสมาธิปัญญา
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
3. นักเรียนเรียนได้อย่างมีความสุข  
4. ชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนมากข้ึน 
5. นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในโรงเรียน  ในครอบครัวและในชุมชน 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 ต้องสร้างความตระหนักและความสำคัญให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและการดำเนิน
ชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  
 เพ่ิมกิจกรรม 1. แปลงนาอินทรีย์  2.ต้นกล้ามืออาชีพ    3.เลี้ยงเป็ด   4.ร้านค้าจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 
12. โครงการงานสะเต็มศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 

งบประมาณ 35,000       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 35,000 33,861 1,139 
ผลการดำเนินงาน 

1. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมสะเต็มศึกษา  และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
 
13. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน  มีความรัก  และเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
2. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้  ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา เพื่อประโยชน์

ทางการศึกษา  และเผยแพร่สู่ภายนอก 
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3. เพ่ือใช้เป็นแหล่งพักผ่อน 
4. เพ่ือใช้เป็นชื่อการเรียนการสอน 
5. เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่เปรียบเสมือนเป็นครูที่พูดไม่ได้ 

งบประมาณ  45,800      บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 45,800 6,550 39,250 
ผลการดำเนินงาน 

1. เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง 
2. เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เชื่อมต่อด้วยระบบข้อมูล 
4. ศึกษาค้นคว้าเกิดผู้เชี่ยวชาญ  เกิดผลงานทางวิชาการ 
5. ผู้ปฏิบัติรู้จักใช้สื่อธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวรู้จักตั้งคำถาม  หาคำถาม  ช่างสังเกต  และค้นคว้า 
6. มีจิตใจที่อ่อนโยน  เห็นประโยชน์และคุณค่า  ทำให้เกิดความรักในพืชพรรณไม้  ไม่ทำลาย  

และมีแนวคิดที่อนุรักษ์สืบไป 
7. ผู้เรียนสามารถนำพรรณไม้มาจัดสวนตกแต่งบริเวณให้ร่มรื่นสวยงาม 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
14. โครงการแนะแนวการศึกษา อาชีพและสังคม 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ  รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น   
2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมทั้งส่วนตัว และสังคม 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข       
4.  เพื่อรณรงค์ให้มีอัตราการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียน

ดอยเต่าวิทยาคมในเขตอำเภอดอยเต่าสูงขึ้น 
5.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆที่เก่ียวข้อง     
6.  เพื่อส่งเสริมการศึกษาและอาชีพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถศึกษาต่อได้ในระดับสูง และ

ประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียนได้ 
งบประมาณ 14,000       บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 14,000 5,000 9,000 

ผลการดำเนินงาน 
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโลกกว้างทางการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่าง

ถูกต้อง  
2. ผู้เรียนรู้จักวางแผนและตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสมกับตนเอง                                                                                          
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3. อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนที ่จบการศึกษาระดับชั ้นประถมศึกษาปีที่  6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3  ในเขตอำเภอดอยเต่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด                                         

4.  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมและภาคส่วนต่างๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
15. โครงการศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้นำความรู้อาเซียนศึกษาไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 

2.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  

3.  เพื่อพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ให้มีความพร้อมสำหรับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งประชาชนทั่วไป 
งบประมาณ 15,000       บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 15,000 15,000 0 

ผลการดำเนินงาน 
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นำความรู้เรื่องอาเซียนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนร้อยละ 100 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
3. ศูนยอ์าเซียนศึกษาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมมีความพร้อมในการให้ความรู้แก่นักเรียน ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
16. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนร่วม 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดหา/ซื้อ หรือผลิตสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทักษะ
ด้านการอ่าน การเขียนและการคำนวณ เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคนได้รับการ
พัฒนาทักษะ 3 ด้าน 
 2.เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถขั้นพื้นฐานของเด็ก เพื่อให้ทราบถึง
ระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
 3.เพื่อให้ครูผู้สอนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP.Indiviual Education Program) ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาและความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน 
และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4.เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability : LD) ทุกคนได้รับการ
พัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ทั้ง 3 ด้าน ได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดคำนวณอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 5.เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนำความรู้ ความสามารถและทักษะของครูผู้สอนไปใชใ้น
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability : LD) ใน
การเรียนรวม 
 

งบประมาณ 1,500       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 1,500 1,500 0 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. เด็กพิเศษมีโอกาสเข้าเรียนร่วม 
2. การเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนเป็นไปมีประสิทธิภาพ 
3. เด็กพิเศษได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. เกิดการประสานงาน ความร่วมมือ และการทำงานร่วมกันในชุมชนอย่างเป็นปกติสุข 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
17. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานในโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ความรู้กับนักเรียนแกนนำการจัดการขยะเพ่ือนำไปถ่ายทอดต่อได้  
2. เพ่ือให้ความรู้กลุ่มคณะสีเรื่องการจัดการขยะเพ่ือนำไปปฏิบัติต่อได้ 

งบประมาณ 50,000       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 50,000 41,410 8,590 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. โรงเรียนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
2. สร้างลักษณะนิสัยที่ดีแก่นักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า 
3. มีปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในโรงเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
4. นักเรียนมีลักษณะนิสัยในการลดใช้พลังงาน 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  
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18. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
2. เพ่ือสร้างจิตสานึกและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา  
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีในการทางานกับบุคคลอื่นๆและปรับตัว รับผิดชอบในงานที่

ได้รับมอบหมายจนบรรลุตามเป้าหมาย 
4. เพ่ือส่งเสริมจิตสานึกด้านคุณธรรมกับการทำงานโดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทนใด 

งบประมาณ -       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ - - - 
ผลการดำเนินงาน 

1.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมตามความ
ถนัด ความสนใจ 
 2.  นักเรียนมีการพัฒนาและได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ เกิดเป็นความรู้และทักษะใน
การพัฒนาตนเองได้พร้อมมีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
19. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีทั้งความรู้คู่คุณธรรม 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาศักยภาพด้าน

ตามความถนัดและความสนใจ 
3. สนับสนุนบ่มเพาะผู้เรียนให้มีความคิด สร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน 
4. มีทักษะและความรู้ในการติดตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการในระดับสากล 
5. สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learner) 
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดและการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสู่สังคม  
7. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น ต่อยอดความรู้ แก้ปัญหา และการ

สื่อสารในการถ่ายทอดความรู้ 
8. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

งบประมาณ 328,000       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 328,000 0 328,000 
ผลการดำเนินงาน 
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   1. นักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างถูกทางและเหมาะสม เพื ่อเป็นฐานกำลังคนที่จะพัฒนาไปเป็นนักวิจัยในอนาคตของ
ประเทศชาติ 

2. ขยายฐานการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกไปในวงกว้าง และนำไปสู่ระบบการผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความเข้มแข็ง 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
20. โครงการค่ายนักเรียนห้องเรียนคิดวิเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนคิดวิเคราะห์ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จำนวน 60 คน ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นนักเรียนแกนนำทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

2. นักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนคิดวิเคราะห์ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มีความสามรถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

3. ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จำนวน 6 ท่าน ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูแกนนำขับเคลื่อนทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์เข้าสู่ห้องเรียนร่วมกับนักเรียนแกนนำ 
งบประมาณ 244,000       บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 244,000 0 244,000 

ผลการดำเนินงาน 
1. ครูและนักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ตรง 
2. ครูและนักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน 
3. ส่งเสริมการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและรู้รักสามัคคี 
4. ครูและนักเรียน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ จากการจัดค่ายมาพัฒนางานและปรับใช้ใน

ชีวิตประจำวันได ้
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
21. โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษาโรงเรียน

ดอยเต่าวิทยาคม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และนำมาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน 
2. เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจำ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
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3. เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และสามารถนำไปใช้ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะได้ในทุกระดับ 

4. เพ่ือให้ครูแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC ร่วมกันได้ 
5. เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีควบคู่กับกระบวนการ PLC ได ้

งบประมาณ -       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ - - - 
ผลการดำเนินงาน 

1. ครูมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ (PLC) “ชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาตนเอง  
2. ครูนำผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนให้สูงขึ้น  
3. ครูสามารถยื่นขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะได้อย่างถูกต้องตามหลักการ PLC 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 ข้าราชการครูควรศึกษากระบวนการ ขั้นตอนงาน PLC มากข้ึน 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
22. โครงการค่ายคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
งบประมาณ 50,000       บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 50,000 50,000 0 

ผลการดำเนินงาน 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ปีการศึกษา  2562 มีทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
23. โครงการค่ายคณิตศาสตร ์
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบวัดความรู้ระดับชาติ (O-NET) 
2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสอบวัดความรู้ระดับชาติ (O-NET) 
3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบและคุ้นเคยกับข้อสอบของ O-NET 
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5. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและนำประสบการณ์มาใช้
ในชีวิตประจำวัน 
งบประมาณ 40,000       บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 40,000 40,000 0 

ผลการดำเนินงาน 
1. นักเรียนมีเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบวัดความรู้ระดับชาติ            

(O-NET) 
2. นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการสอบวัดความรู้ระดับชาติ (O-NET) 
3. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีขึ้น 
4. นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบและคุ้นเคยกับข้อสอบของ O-NET 
5. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและนำประสบการณ์มาใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
6. นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ มีความรู้ เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีเจตคติ

ที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
24. โครงการสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรูห้้องเรียนคิดวิเคราะห์ โรงเรียนดอยเต่า

วิทยาคม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนคิดวิเคราะห์ 
          2. เพ่ือเปิดโอกาสให้กับชุมชน ไดร้่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวความคิดในการพัฒนาการ
เรียนการสอนร่วมกับโรงเรียน 
งบประมาณ 7,500       บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 7,500 0 7,500 

ผลการดำเนินงาน 
1. สถานศึกษาและชุมชนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาและชุมชนมากขึ้น 
3. ครู สามารถนำความรู ้และประสบการณ์ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้ง

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพัฒนางานในปีต่อ ๆ ไป 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
25. โครงการวงดนตรีสตริง วงโยธวาทิตสู่มาตรฐานสากล 
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วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ในเรื่องของวงดนตรีสตริง : วงโยธวาทิตและเกิดทักษะในด้านวงดนตรี

สตริง : วงโยธวาทิต 
 2.เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เกิดความซาบซึ้ง ในศิลปะการเล่นดนตรี 
 3.เพื่อให้นักเรียนมีวงดนตรีสตริง : วงโยธวาทิตไว้แสดงในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรม
ภายในโรงเรียน  และโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 
 4.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งในเวลาเลิกเรียนและวันหยุดสัปดาห์ 
งบประมาณ 10,000       บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 10,000 0 10,000 

ผลการดำเนินงาน 
1. วงดนตรีสตริง : วงโยธวาทติของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมมีคุณภาพมาตรฐาน 

 2. วงดนตรีสตริง : วงโยธวาทติของโรงเรียนได้ให้บริการในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
 3. นักเรียนมีความสามารถด้านวงดนตรีสตริง : วงโยธวาทิตและสามารถใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
26. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการจัดสวัสดิการแก่นักเรียนในรูปแบบการแข่งขันกีฬา 
2. เพ่ือส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  สร้างสุขภาพ อนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ 
3. เพ่ือส่งเสริมนักกีฬาของโรงเรียน ให้มีความสามรถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

งบประมาณ  20,000      บาท 
 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 20,000 20,000 0 

ผลการดำเนินงาน 
1. นักเรียนมีประสบการณ์ และทักษะที่ดีในการแข่งขันกีฬา  
2. นักเรียนมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา   
3. นักเรียนมีรูปแบบการดำรงชีวิตที่ดีงาม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 งบประมาณในการฝึกซ้อมและแข่งขันไม่เพียงพอ 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
27. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
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วัตถุประสงค์ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะตามศักยภาพของตน 
2. นักเรียนมีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาการเรียนรู้และทักษะจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ได้ 

งบประมาณ 210,000       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 210,000 306,973 -96,973 
ผลการดำเนินงาน 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะตามศักยภาพของตน 
2. นักเรียนมีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาการเรียนรู้และทักษะจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
28. โครงการเปิดบ้านวิชาการดอยเต่าวิทยาคม 2562 (Open House 2019) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงผลงานในที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนสู่
บุคคลภายนอกและชุมชน 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักในการสร้างสรรค์ผลงาน  และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
4. เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้ความสามารถนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 
5. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียน 

งบประมาณ 70,000       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 70,000 70,000 0 
ผลการดำเนินงาน 

1. นักเรียนได้แสดงผลงานในที่เกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่บุคคลภายนอกและ
ชุมชน 

2. นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย 
3. นักเรียนได้ตระหนักในการสร้างสรรค์ผลงาน  และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
4. นักเรียนนำความรู้ความสามารถนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 
5. นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพภายในโรงเรียน 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
29. โครงการทัศนศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่โดยการทัศนศึกษา 
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2. นักเรียนมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม 
งบประมาณ 150,000       บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 150,000 149,400 600 

ผลการดำเนินงาน 
นักเรียนมีการพัฒนาและได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ เกิดเป็นความรู้และทักษะในการ

พัฒนาตนเองได้พร้อมมีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
30. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้เพื่ออาชีพ 1 โรงเรียน 1 ธุรกิจ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ และคุณลักษณะนิสัยการทำงานให้ตรงกับความสนใจ บุคลิกภาพ และ 
ความถนัดของนักเรียนสู่การประกอบสัมมาอาชีพ ที่เป็นวิถีการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาในระดับจังหวัดและอำเภอ ตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ 

2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 

3. เพื่อใช้เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สถานประกอบการ 
และกลุ่มอาชีพอิสระและหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมกันให้องค์ความรู้มาพัฒนาและฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและ ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ื อการทำ
ธุรกิจ 

4. เพ่ือปลูกฝังความเข้าใจในหลักการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะสมและการเป็นผู้ประกอบการที่
ดีให้กับนักเรียนและครูที่ปรึกษาด้านธุรกิจ  
งบประมาณ 60,400       บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 60,400 50,000 10,400 

ผลการดำเนินงาน 
1. นักเรียนได้เรียนรู้ตามกลุ่มประเภทวิชาชีพที่ตนเองถนัดและมีบุคลิกภาพเหมาะสม มีเส้นทาง

การศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ มีทักษะสมรรถนะความรู้และคุณลักษณะนิสัยตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพอิสระ รองรับการพัฒนาประเทศ 

2. นักเรียนมีองค์ความรู้ของสิ่งที่จะมาต่อยอดความคิด ให้เกิดความเข้าใจในหลักคิดและวิธีการทำ
ธุรกิจ   

3. นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบถูกต้องในการดำเนินธุรกิจและเป็น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับความคิดของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต และช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นหา
ศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง 
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4. นักเรียนได้ทดสอบความชอบและความถนัดของตนเองจากการประกอบธุรกิจจริงซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะต้องตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่ชอบและถนัด จะทำให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง และมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 งบประมาณล่าช้า 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
31. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะด้านนาฏศิลป์ ดนตรี มีทักษะในการดำรงชีวิต
มั่นใจใจตนเองและกล้าแสดงออก มีความเป็นไทยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

2. เพ ื ่อให ้การจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนเป ็นไปอย ่างม ีระบบและม ีประส ิทธ ิภาพ  
    3. เพ่ือให้นักเรียนที่มีความสนใจทุกคนในโรงเรียนมีทักษะทางศิลปะด้านนาฏศิลป์ ดนตรี 
 4. เพื่อให้โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการแสดงได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
 5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ ชื่นชม เห็นคุณค่าของศิลปะ มีค่านิยมในศิลปะไทย 
          6. ส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
งบประมาณ 20,500       บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 20,500 20,500 0 

ผลการดำเนินงาน 
1. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ และ นักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทุกคน 
2. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ และ นักเรียนที่มีความสนใจมีทักษะพ้ืนฐานทางศิลปะ อยู่ในระดับดี 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
32. โครงการส่งเสริมหลักสูตรระยะสั้น 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และคุณลักษณะนิสัยการทำงานให้ตรงกับความสนใจ บุคลิกภาพ และ
ความถนัดของนักเรียนสู่การประกอบสัมมาอาชีพ ที่เป็นวิถีการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน 
 2.  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ           
ที่ ๒๑ ที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 
 3.  เพื่อใช้เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สถานประกอบการ 
และกลุ่มอาชีพอิสระและหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันให้องค์ความรู้มาพัฒนาและฝึกอบรม
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการมีงานทำ  
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งบประมาณ  60,000      บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 60,000 0 60,000 
ผลการดำเนินงาน 

1. นักเรียนได้เรียนรู้ตามกลุ่มประเภทวิชาชีพที่ตนเองถนัดและมีบุคลิกภาพเหมาะสม มีเส้นทาง
การศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ มีทักษะสมรรถนะความรู้และคุณลักษณะนิสัยตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพอิสระ  

2. นักเรียนมีองค์ความรู้ของสิ่งที่จะมาต่อยอดความคิด ให้เกิดความเข้าใจในหลักคิดและวิธีการ 
ประกอบอาชีพ   

3. นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบถูกต้องในการดำเนินธุรกิจและเป็น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับความคิดของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต และช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นหา
ศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง 

4. นักเรียนได้ทดสอบความชอบและความถนัดของตนเองจากการฝึกทักษะอาชีพจริง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่ชอบและถนัด จะทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง 
และมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 โครงการไม่ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องด้วยมีการนำงบประมาณไปแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 69 ที่
จังหวัดสุโขทัย  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
33. โครงการค่ายพี่เลี้ยงนักเรียนห้องเรียนคิดวิเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 
วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนคิดวิเคราะห์ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จำนวน 60 คน ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นนักเรียนแกนนำทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

2. นักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนคิดวิเคราะห์ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  มีความสามรถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

3. ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จำนวน 6 ท่าน ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูแกนนำขับเคลื่อนทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์เข้าสู่ห้องเรียนร่วมกับนักเรียนแกนนำ 

4. งบประมาณ 26,000       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 26,000 26,000 0 
ผลการดำเนินงาน 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ปีการศึกษา  2562 มีทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมน้อย ขาดความเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรม 
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กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
34. โครงการห้องเรียนคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ

ตำบล/อำเภอ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

งบประมาณ 195,950       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 195,950 95,700 100,250 
ผลการดำเนินงาน 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมมีห้องเรียนคุณภาพในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี  จำนวน 1 ห้องเรียน 

2. นักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมที่ผ่านการเรียนรู้จากห้องเรียนคุณภาพมีความสามารถใช้
ภาษาในการสื่อสารเพื่อแสวงหาทักษะ ความรู้แล้วนำมาพัฒนาตนเอง จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
35. โครงการห้องเรียนคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ประจำตำบล/อำเภอ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้
สูงขึ้น 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนของผู้เรียน 
3. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

งบประมาณ 124,750       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 124,750 124,750 0 
ผลการดำเนินงาน 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมมีห้องเรียนคุณภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนของผู้เรียน และเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  จำนวน 5 หอ้งเรียน 

2. นักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมมีพัฒนาการทางการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่
สูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สูงขึ้น และมีทักษะ
ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
 
36. โครงการปรับปรุงห้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ

ตำบล/อำเภอ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้สำหรับจัดทำห้องประชุมในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในโรงเรียน 

2. เพ่ือใช้เป็นห้องนำเสนอผลงานต่างๆ ในการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในโรงเรียน 
งบประมาณ 484,742       บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 484,742 526,610 -41,868 

ผลการดำเนินงาน 
1. ครูและบุคลากรได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
2. ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  - 
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ผลการดำเนินงาน 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ปีการศึกษา 2562 
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   
วัตถุประสงค์ 
 1.   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.   เพ่ือให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  

งบประมาณ 64,000  บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ/เกินงบ 

เงินงบประมาณ 64,000 63,500 500 
ผลการดำเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมทุกคนเป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
ความซื่อสัตย์ มีความกตัญญูกตเวทีมีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว มี
ความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  - 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ -  
 
2. โครงการโรงเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  
เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนมีการทำงานร่วมกันโดยผ่าน กระบวนการ
ทำงานที่มีระบบพร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้  

2. เพื ่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถ
พ่ึงตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
งบประมาณ 28,000 บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ/เกินงบ 
เงินงบประมาณ 28,000 27,258 742 

ผลการดำเนินงาน  
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถ

เผยแพร่เป็น ตัวอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืนๆ ได้โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำงาน
ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่มีระบบพร้อมเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบ
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ได้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพสามารถพ่ึงพาตนเองได้และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 ขาดความร่วมมือของครูที่ปรึกษาบางส่วน 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ - 
 
3. โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์  สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  มีความกตัญญูกตเวที
และมีจิตสำนึกท่ีดี 
งบประมาณ 87,000 บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 87,000   87,100 -100 

ผลการดำเนินงาน  
 นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และ
ประเพณีไทยต่าง ๆ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 บางกิจกรรมมีการเตรียมความพร้อมยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีกิจกรรมอย่างอ่ืนเข้ามาแทรก จึง
ทำให้กิจกรรมที่วางแผนไว้มีเวลาในการเตรียมและการดำเนินการไม่เพียงพอ 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 
4. โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด และวินัยเสริมสร้างทักษะชีวิตในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนป้องกันตนเองจากบุหรี่ สารเสพติดให้โทษ และปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่
ไม่เหมาะสม 
งบประมาณ  16,000  บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ/เกินงบ 
เงินงบประมาณ 16,000   8,000   8,000   

 
ผลการดำเนินงาน  

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ สิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 

2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะการปฏิเสธและชักชวนไม่ให้เพ่ือนสูบบุหรี่ และเสพยาเสพติด 

3. ผู้เรียนร้อยละ 90 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสิ่งเสพติด และปลอดจากสิ่งมอมเมา 

4. ผู้เรียนร้อยละ 90 รู้จักสำนักแห่งความปลอดภัย และปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง มีความ
ระมัดระวังตนในการใช้ชีวิตประจำวัน รู้จักรักนวลสงวนตัว 
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5. ผู้เรียนร้อยละ 90 รู้จักหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นอบายมุข และการพนัน 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ- 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ- 
 
5. โครงการรักษาความปลอดภัย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนป้องกันตนเองจากสารเสพติดให้โทษได้ 
2. นักเรียนขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้อง และปลอดภัย 
3. นักเรียนใช้เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

งบประมาณ   55,000  บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 55,000   55,000 0 
ผลการดำเนินงาน  

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 รู้จักสำนึกแห่งความปลอดภัย และปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง มีความ
ระมัดระวังตน ในการใช้ชีวิตประจำวัน  

2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 ใช้ระบบสื่อสาร เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้ถูกต้องและเหมาะสม 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1. สภาพอากาศบางครั้งเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน 
2. งบประมาณในการดำเนินงานล่าช้า 
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยไม่เพียงพอ  

กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  
- กิจกรรมช่างซ่อมน้อย (ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิก) 

6. โครงการวินัยจราจร 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนป้องกันตนเองจากอุบัติภัยทางจราจร 

2. นักเรียนขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้อง และปลอดภัย 

3. นักเรียนใช้เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

งบประมาณ   6,000  บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 6,000   0 6,000 
ผลการดำเนินงาน  

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เกี่ยวกับความปลอดภัยและวินัยจราจร 

2. ผู้เรียนมีความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะ 

3. ผู้เรียนใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยีถูกต้องและเหมาะสม 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  - 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ - 
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7. โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจถึงหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2. เพ่ือให้มีจิตสำนึก ตระหนักถึงหลักยึดม่ันในประชาธิปไตย 
3. เพ่ือฝึกทักษะในการทำงานเป็นขั้นตอนในหลักการของประชาธิปไตย 
4. เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
5. เพ่ือให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพ 

งบประมาณ 30,000 บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 30,000 30,000 0 
ผลการดำเนินงาน  

1. นักเรียนดอยเต่าวิทยาคมทุกคนมีความรู้และเข้าใจยึดมั่นในหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2. นักเรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ สิทธิ   เสรีภาพของตนเอง 
3. นักเรียนมีทักษะในการทำงานและทำกิจกรรมร่วมกันในสังคม 
4. นักเรียนอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
บางครั้งกิจกรรมจิตอาสาที่ชุมชนขอความร่วมมือจากสภานักเรียน มีการส่งหนังสือแจ้งมาล่าช้า 

ทำให้การขออนุมัติงบประมาณไม่ทันเวลาที่นักเรียนออกไปปฏิบัติกิจกรรม 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ 

- พัฒนาความสามารถสภานักเรียน 
 

8. โครงการงานส่งเสริมระเบียบวินัย    
วัตถุประสงค์ 
 1.   ส่งเสริมระเบียบวินัย 

2.   เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยและมีความรับผิดชอบ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
7. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

งบประมาณ 87,000  บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 87,000   84,000 3,000 
ผลการดำเนินงาน 
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1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความซื่อสัตย์ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีการแต่งกายถูกตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
5. ผู้เรียนร้อยละ 85 ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ- 
 
9. โครงการ To be Number One 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเอง 
2. เพ่ือให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมที่นักเรียนสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนกล้าคิด  กล้าทำ  และกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องและเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
4. เพื ่อฝ ึกให้เยาวชนเป็นคนคิดเป็น  ทำเป็น  และสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจำวันได้ 
งบประมาณ 10,000    บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 10,000 5,000 5,000 

ผลการดำเนินงาน  
1. เยาวชนมีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีมากข้ึน  ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
2. เยาวชนมีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
3. เยาวชนกล้าคิด  กล้าทำ  กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
4. เยาวชนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวและชุมชน 
5. เยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน  และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งใน

โรงเรียนและชุมชน 
6. เยาวชนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ - 
 
10. โครงการส่งเสริมการจัดบริการด้านสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและรู้จักการป้องกันโรค 
2. ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต 

งบประมาณ 24,000    บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
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เงินงบประมาณ 24,000 21,830 2,170 
ผลการดำเนินงาน  

1. สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและรู้จักการป้องกันโรค 
2. ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 การจัดซื้อเวชภัณฑ์บางอย่างมีราคาสูงทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  
 กิจกรรมพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ 
 
11. โครงการพัฒนางานโสตทัศนปูกรณ์และระบบ ICT 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เก่ียวกับระบบเครื่องเสียง 
2. เพ่ือปรับปรุงระบบ ICT 

งบประมาณ 63,300    บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 63,300 63,300 0 
ผลการดำเนินงาน  

1. มีระบบเครื่องเสียงที่พร้อมใช้งานทุกกิจกรรม 
2. วัสดุ-อุปกรณ์โสตพร้อมใช้งาน 
3. มีระบบ ICT ที่พร้อมจะใช้งาน และใช้งานได้ดี 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงมากและมีนักเรียนหรือบุคลากรต่าง ๆ ที่ใช้งาน
ไมโครโฟนทำตก หรือเคาะหัวไมโครโฟน ส่งผลให้เกิดการชำรุด เสียหายบ่อย 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ  
 การปรับปรุงเครื่องเสียงที่ใช้ในโดมกีฬา 
 
12. โครงการบริการชุมชน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเรียนรู้สืบสานการเล่นดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 
2. เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารรู้จักช่วยเหลือประชาชนในชุมชน 
4. เพ่ือให้สภานักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างของชุมชน 

งบประมาณ 20,000    บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 20,000 10,000 10,000 
ผลการดำเนินงาน  
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1. นักเรียนวงดุริยางค์และนักเรียนชุมชุมนาฏศิลป์ของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนได้
อย่างมีความสุข 
 2. นักศึกษาวิชาทหารและสภานักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมได้อย่างมีความสุข 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ - 
 
13. โครงการพัฒนาสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ฝ่ายกิจการนักเรียนมีการพัฒนาระบบสำนักงานที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนมีกำลังใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
3. เพ่ือพัฒนางานสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็นระบบ และมีระเบียบมากยิ่งข้ึน  

งบประมาณ 10,000    บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 10,000 10,000 0 
ผลการดำเนินงาน  

1. บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงาน 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและบรรยากาศในห้องทำงานในระดับดี 
3. ฝ่ายกิจการนักเรียนมีการจัดระบบการบริหารงานสำนักงานที่เป็นระบบ  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ - 
 
14. โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการใช้งาน 
2. เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครองอย่างเป็นระบบ 
3. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ให้นักเรียนทราบ 
4. เพ่ือพัฒนางานสำนักงานและงานสารบรรณกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้เป็นระบบ 

สามารถค้นคว้าได้ 
งบประมาณ  3,000  บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 3,000   3,000 0 

ผลการดำเนินงาน  
1. มีแฟ้มข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและ

ครบถ้วนทันต่อการใช้งาน 
2. มีป้ายนิเทศให้ความรู้  ประกาศยกย่อง และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน 
3. ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับดีเยี่ยม 
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4. มีการจัดระบบการสารบรรณกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน  
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
กิจกรรมย่อยท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ - 
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ผลการดำเนินงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 

ปีการศึกษา 2562 
 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อใช้หลักการบริหารโดยการบริหารจัดการได้นำแนวคิดในการบริหารงานด้วยเทคนิค  
PINTHO  สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานเป็นระบบ
ครบวงจร PDCA  และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 

3. เพ่ือจัดทำมาตรฐานการศึกษา  
4. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โครงสร้างการบริหารงานและระบบการบริหารงานของ

โรงเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีคำสั่งมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบ 
5. เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
งบประมาณ 42,700  บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 42,700   27,500 15,200 

ผลการดำเนินงาน 
1. มีการบริหารโดยการบริหารจัดการได้นำแนวคิดในการบริหารงานด้วยเทคนิค  PINTHO  สู่

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
3. มีการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนที่เป็นลายลักษณ์

อักษร รวมทั้งมีคำสั่งมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบ 
5. มีการบริหารจัดการศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และ

ด้านการบริหารทั่วไป โดยยึดหลักความคุ้มค่า 
6. มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วมด้วยการดำเนินงานเป็นระบบครบวงจร 

PDCA 
7. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ต้องการเพิ่มเติม- 
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบ กลไก และการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
2. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบ กลไก และมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพสถานศึกษาตาม

กฎกระทรวง 
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3. เพ่ือให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานอื่น ๆ  รับการประเมิน และเผยแพร่ผลการประเมินอย่างกว้างขวาง 

4. เพ่ือให้โรงเรียนนำผลการตรวจสอบติดตามและการประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุง
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. เพ่ือให้โรงเรียนมีการควบคุมภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
งบประมาณ 28,000  บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 28,000   13,000 15,000 

ผลการดำเนินงาน (จากการประเมินภายในสถานศึกษาปี 2562) 
1. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้รับบริการและ

ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารและการพัฒนาผู้เรียน   
2. โรงเรียนมีระบบ กลไก และมีการพัฒนา  ตรวจสอบติดตาม คุณภาพสถานศึกษาตาม

กฎกระทรวง  
3. โรงเรียนมีการนำผลการตรวจสอบติดตามและการประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุง

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
4. โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อม  เพ่ือรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน

อ่ืน ๆ  
5. โรงเรียนได้รับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและจากหน่วยงานอื่น ๆ  สามารถเผยแพร่

ผลการประเมินอย่างกว้างขวาง 
6. โรงเรียนมีการควบคุมภายในของทุกกลุ่มงาน และของสถานศึกษา 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
1. การส่งรายงาน SAR ของคณะครู ไม่ครบ 100 % และไม่ตรงตามกำหนดการ 
2. การส่งรายงานการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้การ

บริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน 
3. กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปี 62 ต้องดำเนินการทางออนไลน์ เนื่องจาก

โรงเรียนปิดตามคำสั่งของสพฐ.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ต้องการเพิ่มเติม- 
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
2. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
3. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากร หน่วยงาน

ราชการ และผู้สนใจอย่างสะดวก  รวดเร็ว และใช้ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
งบประมาณ 21,000  บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 21,000   17,399   3,601 
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ผลการดำเนินงาน  
สถานศึกษามีการจัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน เพียงพอ ครอบคลุมต่อการใช้

ประโยชน์ มีการจัดเก็บที่เป็นระบบ ให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว และใช้ระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ใน ระดับดีเยี่ยม 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  - 
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ต้องการเพิ่มเติม 

- จัดทำห้องเก็บเอกสารสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นระเบียบหมวดหมู่ 
- ควรมีการจัดการข้อมูลของฝ่ายแผนงานเพ่ือให้บุคลากรอ่ืนนำไปใช้ได้ง่าย เช่น โครงการ 

แผนปฏิบัติการ สารสนเทศ ฯลฯ 
 

4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากร  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ 

งบประมาณ 1,311,200  บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 1,331,200   163,000 1,168,200   
ผลการดำเนินงาน  

1. ครูและบุคลากรได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
2.  ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
3.  ระบบงานบริหารบุคลากรเป็นปัจจุบัน 
4.  โรงเรียนมีระบบการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ   
 ไม่ได้รับความร่วมมือจากคณะครูในการประเมินผลการจัดกิจกรรม(ความพึงพอใจ) เท่าที่ควร 
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ต้องการเพิ่มเติม  
 ปรับปรุงกิจกรรมที่ 4 โดยเพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคนทราบในทุกช่องทาง 

 
5. โครงการพัฒนางานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ 

พัฒนาปฏิบัติงานสารบรรณ และตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
งบประมาณ 215,000 บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 215,000 221,317 -6,317 

ผลการดำเนินงาน   
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งานสารบรรณ และงานในหน้าที่ของโรงเรียนปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  -  
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ต้องการเพิ่มเติม - 
 
6. โครงการพัฒนางานการเงินและพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนาระบบการเงิน  บัญชี  พัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ 
 2.เพื่อลดความเสี่ยงในระบบการควบคุมภายในให้ลดลง 
งบประมาณ 127,000  บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 127,000   97,018   29,983 

ผลการดำเนินงาน  
1. มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ประเมินโครงการ กิจกรรม ควบคุม กำกับ ติดตามงาน

การเงินและพัสดุ ตรวจสอบความสำเร็จของงานได้ 
2. ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากและได้รับการยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

บางส่วน 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ต้องการเพิ่มเติม 

 
7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการใช้งาน 
2. เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์อย่าง

เป็นระบบ 
3. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ให้นักเรียนทราบ 
4. เพื่อพัฒนางานสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ให้เป็นระบบ สามารถ

ค้นคว้าได ้
งบประมาณ 5,000 บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 5,000 5,000 0 

ผลการดำเนินงาน    
1. มีแฟ้มข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ที่ถูกต้องและครบถ้วน

ทันต่อการใช้งาน 
2. มีป้ายนิเทศให้ความรู้  และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ 
3. ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับดีเยี่ยม 
4. มีการจัดระบบจัดการสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ   
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1. การเข้ามารับหน้าที่ใหม่ อาจทำให้งานล่าช้า ติดขัดบ้าง แต่ก็สามารถเรียนรู้งานได้  
2. การจัดทำข้อมูลการไปราชการ มีครูบางท่านส่งเอกสารขอไปราชการล่าช้า หรือเร่งรีบเกินไป 

ทำให้ต้องเร่งรีบในการทำงาน 
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ต้องการเพิ่มเติม  
 การจัดซื้อเครื่องปริ๊นเอกสาร เพ่ือการทำงานที่รวดเร็วขึ้น 
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ผลการดำเนินงาน 
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

ปีการศึกษา 2562 
 
1. โครงการอาคารสถานที ่
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ที่ชำรุด 
2. เพ่ือซ่อมแซมโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน และเก้าอ้ีโรงอาหาร 
3. เพ่ือซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนและครู 
4. เพ่ือปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
5. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องเรียนห้องสำนักงานและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
6. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

งบประมาณ  410,000  บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 410,000 411,652   -1,652 
ผลการดำเนินงาน 

1. มีอาคารสถานที่ ที่ปลอดภัย 
2. มีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ 
 
2. โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ดอยเต่าวิทยาคม 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

งบประมาณ      82,000        บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 82,000 80,820   1,180 
ผลการดำเนินงาน 

1. คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทำงานและเรียนหนังสืออย่างมีความสุข 
2. คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเอ้ือต่อทำงานและ

การเรียนรู้ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ - 
 
3. โครงการพัฒนาและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 
วัตถุประสงค์ 
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1. เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
2. เพ่ือปรับปรุงระบบน้ำดื่มและระบบน้ำประปา 

งบประมาณ      100,000        บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 100,000 98,420   1,580 
ผลการดำเนินงาน  

1. โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที่พร้อมใช้งาน 

2. บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีน้ำดื่มที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 เมื่อระบบเสียไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันที เนื่องจากช่างซ่อมอยู่ไกลและบางครั้งมีงานซ่อมที่อ่ืนอยู่  
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ- 
 
4. โครงการส่งเสริมงานนักการ แม่บ้าน ลูกจ้าง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีวัสดุ - อุปกรณ์   ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนักการ แม่บ้าน 
2.  เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความประทับใจในการรับการบริการจากงานของโรงเรียน 
3.  เพ่ือให้สถานที่บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น ทั้งตัวอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ 

งบประมาณ     30,000         บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 30,000 27,110   1,890 
ผลการดำเนินงาน  

1. ผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการได้รับความสะดวก และประทับใจ ในการมาติดต่อประสานงานกับทาง 
โรงเรียนเป็นอย่างดี 

2. บริเวณสถานที่ของโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น  ทั้งตัวอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ 
 
5.  โครงการงานจัดตกแต่งสถานที่ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีวัสดุ - อุปกรณ์   ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายงานจัดตกแต่งสถานที่ 
2. เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับบุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกในการ

ใช้บริการสถานที่ของโรงเรียน 
3. เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก ในการขอใช้บริการสถานที่ของ

โรงเรียน 
4. เพ่ือให้สถานที่มีความสวยงาม เหมาะแก่การทำกิจกรรมต่างๆ 

งบประมาณ     30,000         บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
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เงินงบประมาณ 30,000 30,000   0 
ผลการดำเนินงาน 

1. มีวัสดุ – อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของงานจัดตกแต่งสถานที่ อย่างเพียงพอ 
2. บุคลากร ชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มาใช้บริการสถานที่ของโรงเรียนได้รับความ

สะดวก และ ประทับใจ    และรู้สึกพึงพอใจในการได้รับบริการจากทางโรงเรียน   
3. บริเวณสถานที่ของโรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ 
 
6. โครงการงานชุมชนสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองและครู 
ชมรมศิษย์เก่าร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาตลอดจนการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

2. เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ชมรม
ผู้ปกครอง และครู ชมรมศิษย์เก่า ที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ  
งบประมาณ    62,400          บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 62,400 44,000   18,400 

ผลการดำเนินงาน 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู ให้ความร่วมมือ

ในการพัฒนาสถานศึกษาและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู มีความพึงพอใจ

ในการดำเนินโครงการเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาตลอดจนการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป    
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ 
 
7. โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือบริการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลและประกาศข่าวสารโดยผ่านเสียงตามสายเพ่ือสื่อสารใน
โรงเรียนได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อจัดรายการเพลงให้ความบันเทิง แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนดอย
เต่าวิทยาคม ในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน  

3. เพ่ือจัดป้ายนิเทศแสดงภาพกิจกรรม และติดประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม   
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4. เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องราว ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมแก่ ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า ผู้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียน ได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง  โดยการจัดทำ
วารสาร “สะเลียมหวาน” ซึ่งเป็นวารสารประจำสถานศึกษาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 

5. เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนให้ชุมชนและประชาชนภายนอกได้
รับทราบ ผ่านวิทยุชุมชน ในอำเภอดอยเต่า 

6. เพ่ือจัดเตรียมทีมมัคคุเทศก์น้อย เพ่ือเป็นผู้แทนนักเรียนในการกล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลของ
โรงเรียนแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
งบประมาณ      54,600        บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 54,600 7,890   46,710 

ผลการดำเนินงาน  
1. ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ร้อยละ 95 ได้รับข่าวสารจากการประกาศ

เสียงตามสาย 
2. ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ร้อยละ 95 ได้รับความบันเทิงจากการจัด

รายการเพลงเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ในช่วงพักกลางวัน ถึง บ่ายโมง 
3. ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ร้อยละ 95 ได้รับข้อมูลข่าวสารและภาพ

กิจกรรมที่ดีเด่นจากการแสดงผลงานบนป้ายนิเทศ หรือป้ายประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 

4. ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า แขกผู้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียน  
ร้อยละ 95 ได้รับแจกวารสาร สะเลียมหวาน เพื่อรับทราบการจัดกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียน
และภาพกิจกรรม ที่น่าภาคภูมิใจของบุตรหลานและคณะครูรวมทั้งศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม  

5. ประชาชนในอำเภอดอยเต่าหรือบุคคลภายนอกได้ทราบถึงกิจกรรมข่าวสารที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
ดอยเต่าวิทยาคมผ่าน วิทยุชุมชน ในอำเภอดอยเต่า 

6. ผู้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้รับการต้อนรับและได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีจากทีม
มัคคุเทศก์น้อยของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 เครื่องขยายเสียงและลำโพงมีปัญหาในการกระจายเสียง ไม่ค่อยชัดเจน 
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ 
 พัฒนาระบบเสียงตามสาย 
 
8. โครงการงานโภชนาการ และสวัสดิการร้านค้า 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อคัดเลือกผู ้ประกอบการร้านค้าในการ จำหน่ายอาหารที่ถูกสุขอนามัยและทำสัญญา 
ร่วมกับทางโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 

2. เพื่อให้บริการงานสวัสดิการ แก่ผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงอาหารและสหการ ร้านค้า
บริการของโรงเรียน 
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3. เพื ่อดูแลและควบคุมร้านค้าให้อยู ่ในระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน ให้สวัสดิการแก่
ผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีสิทธิ์ในการประกอบกิจการร้านค้าได้อย่างมีระบบ ระเบียบตาม
แบบแผนและข้อกำหนด 

งบประมาณ      100,000        บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 100,000 13,335   86,665 
ผลการดำเนินงาน 

1. คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ร้อยละ 100 % ได้รับประทาน
อาหารทุก ๆ วัน ประกอบการ จากแม่ค้าผู้ประกอบการ ที่โรงอาหารโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 

2. ผู ้ประกอบการ  ร้านค้าในโรงอาหาร โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ร้อยละ 100 % ได้รับ
สวัสดิการคุมครองสิทธิประโยชน์ จากโรงเรียนและดำเนินกิจการร้านค้าประกอบการตามระเบียบ
ข้อกำหนด 

3. ร้านค้าประกอบการได้ปฏิบัติการกฎระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  การประสานงานกับผู้ประกอบการร้านค้าและการแนะนำการใช้บริการของนักเรียนค่อนข้าง
ลำบาก 
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ - 
 
9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายงานให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
2. เพ่ือพัฒนางานพัสดุกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 
3. เพ่ือจัดทำป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ระบบงานกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

งบประมาณ      7,000        บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 7,000 7,000   0 
ผลการดำเนินงาน 

1. กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไปไปมีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
2. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ 
3. มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเก็บรวบรวมให้บริการและเผยแพร่ด้านข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากร

และผู้สนใจ 
4. ระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไปสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
5. ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น   

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 วัสดุ-อุปกรณ์บางชิ้นไม่สามารถจัดซื้อได้ เช่น เครื่องปริ๊น ซึ่งมีความจำเป็นมากในการจัดการ
ข้อมูล เพ่ือเป็นเอกสารหลักฐานของระบบสารสนเทศ 
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กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ - 
 
10. โครงการชมรมนักธุรกิจน้อย “น้ำดื่มโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม”  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้การเป็นนักธุรกิจน้อยที่มี
คุณธรรม   

2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีประสบการณ์ ด้านอาชีพ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการค้าขาย และ
การจัดจําหน่าย 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในชุมชน  ได้ดื่มน้ำที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 

4. เพื่อสร้างความมั่นใจในน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชนในชุมชน 
งบประมาณ     22,000         บาท 

ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 
เงินงบประมาณ 22,000 0   22,000 

ผลการดำเนินงาน  
1.  นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้การเป็นนักธุรกิจน้อยที่มีคุณธรรม

ได้อย่างถูกต้อง   
2.  นักเรียนมีประสบการณ์ ด้านอาชีพ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการค้าขาย และการจัด

จําหน่าย 
3.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในชุมชน  ได้ดื่มน้ำที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 
4.  สามารถสร้างความมั่นใจในน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและประชาชนในชุมชน   
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ทีด่ำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ 
 
11. โครงการสวัสดิการบ้านพักครู 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
2. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

งบประมาณ       17,000       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 17,000 17,000   0 
ผลการดำเนินงาน 

1. ครมูีบ้านพักครูที่น่าอยู่และปลอดภัยมากขึ้น 
2. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลบ้านพักครูอย่างเป็นระบบ 
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ 
 
12. โครงการธนาคารโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างวินัยในการประหยัด และการออมให้กับนักเรียน    
2. เพ่ือให้นักเรียนรู้หลักบริหาร การให้บริการ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน   
3. ฝึกให้เยาวชนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมให้เป็นประโยชน์   
4. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะ  

งบประมาณ       7,000       บาท 
ประเภท ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

เงินงบประมาณ 7,000 6,250   750 
ผลการดำเนินงาน  

1. นักเรียน คณะครู บุคลากรในโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมมีวินัยในการประหยัดและการออม    
2.  นักเรียนรู้หลักบริหาร การให้บริการ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน   
3.  นักเรียนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมให้เป็นประโยชน์   
4.  นักเรียน และคณะครู บุคลกรในโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมมีสัมพันธภาพที่ดีหมู่คณะ    

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานค่อนข้างจะไม่อำนวยแก่นักเรียนบางส่วน เนื่องจากช่วงเวลาพักไม่
เพียงพอต่อการมาใช้บริหารและบางครั้งเปิดให้บริการไม่ตรงกับเวลาพักของนักเรียน 
กิจกรรมย่อยใหม่ ๆ ที่ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


