ก

คำนำ
การจั ดทำแผนปฏิบั ติการประจำปีการศึกษา 2563 เป็นส่ วนหนึ่งของการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียน โดยได้จัดขึ้นจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562 – 2565 ที่
เน้ น การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาในแนวทางการบริ ห ารแนวใหม่ ที่ มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ (RBM) เป็ น
การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ซึ่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 นี้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้
ช่วยกันวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน
ในการจั ดทำแผนปฏิ บั ติก ารฉบั บ นี้ ได้ รับ ความร่ว มมือ จากบุ คลากรทุ กงาน / กลุ่ มงาน /
กลุ่มสาระ เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมจัดทำ จนทำให้แผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวสำเร็จ และหวังอย่างยิ่งว่าบุคลากรจะได้ยึดเป็นแนวทางดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ การ
ดำเนินงานที่กำหนด พร้อมมีการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

(นายวิทยา พัฒนเมธาดา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
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ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563 จัดทำขึ้นจากการร่วมคิด
ร่วมวางแผนของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยจัดทำแผนจาก
ข้อมูลสารสนเทศ การประเมินตนเอง มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จั ด ว่ าเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ จั ด ทำได้
สอดคล้องตามระดับประกันคุณภาพการศึกษาอย่างยิ่ง
ดังนั้นจึงขอให้ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน จงดำเนินการตาม โครงการ/กิจกรรม ที่
ตนเองได้วางแผนไว้ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมรายงานผลและประเมินผล
การปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบต่อไป
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ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร งานบุคคล
การเงินและสินทรัพย์
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ที่ 2
ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 87 ไร่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนิคม
สร้างตนเองเขื่อน ภูมิพล ได้จัดสรรที่ดินให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน
ปี พ.ศ.2518 ด้วยความเห็นชอบของพ่อค้าประชาชนและข้าราชการอำเภอดอยเต่าจึงได้ขอ
จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ทางกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาของโรงเรียนฮอดพิทยาคม มี
นักเรียนจำนวน 45 คน ครูจำนวน 3 คน
ปี พ.ศ.2519 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้ยกฐานะจากโรงเรียนสาขาขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจำอำเภอดอยเต่า โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม” มีอาคารชั่วคราว 1 หลัง มี นักเรียน
เพิ่มขึ้นเป็น 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 คือด้านที่
1 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 40-50 คนและด้านที่
2 ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่ บ้านโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จำนวน 2 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าสร้างอาคารหอประชุมและ
โรงอาหาร แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง และมีเงินเหลือจ่ายได้รับอนุมัติให้ใช้ในการจัดซื้อรถยนต์
กระบะบรรทุก จำนวน 1 คัน ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวประมาณ 200 เมตร นอกจากนั้น
โรงเรียนยังได้รับงบประมาณจัดสร้างบ้านพักภารโรงจำนวน 1 หลัง และงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน 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 งบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร ห้องปฏิบัติการทางภาษา และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ.2545 โรงเรียนได้สร้างโรงเก็บรถนักเรียน จำนวน 1 หลังและได้รับงบปรับปรุงอาคาร
77,400 บาท รวมทั้งได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น จำนวน 96,400 บาท
ปี พ.ศ.2546-2548 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้รับการคัดเลือกจากชุมชนให้เป็น โรงเรียนหนึ่ง
อำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของอำเภอดอยเต่า

2
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
ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานยนต์จำนวน 122,900 บาท
ปี พ.ศ.2552 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5
ปี พ.ศ.2553 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งระบบ
(TQA) เป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจำปี 2553 ระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 5 และได้รับรองมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2553 ระดับทอง
ปี พ.ศ.2554
- เป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
- ได้รับรางวัลโรงเรียน “รักการอ่าน” ขนาดกลาง ยอดเยี่ยม ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
- โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเป็นศูนย์แม่ข่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันจังหวัดเชียงใหม่
- โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเป็นศูนย์แม่ข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT)จังหวัด
เชียงใหม่
ปี พ.ศ.2555 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา
2555” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2556
- เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการส้วม
โรงเรียนได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ปี พ.ศ.2557
- โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2555-2558)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านมัธยมศึกษา
- 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 โรงเรียนส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษาโครงการนานมีบุ๊คส์รีด
ดิ้งคลับ ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ ระดับอำเภอ ตาม
โครงการ 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบ ในความรับผิดชอบของเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดเชียงใหม่
จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- เป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
ตัวอย่างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34
ปี พ.ศ.2560
- ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว 53 เมตร จากกลุ่ม
บริษัท คิงเพาเวอร์ งบประมาณ 2,110,000 บาท
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ด้านบริหารจัดการ จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 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 โดยใช้เงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน
งบประมาณ 115,020 บาท
- รางวัลชนะเลิศ (สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์) Best Practice โครงการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) Best Practice โครงการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2561
ปี พ.ศ.2562
- ได้ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic
Education Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ ScQA ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี 2561
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ภาระงาน , ปริมาณงาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน คือ นักเรียนรักการอ่าน และโรงเรียนรักการอ่าน เน้นการลงมือปฏิบัติจริง การระดมสมอง
ใช้กระบวนการคิดเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้และการสื่อสารของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ และสื่อสารตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างถูกต้อง สถานศึกษาได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการคิดคำนวณให้กั บนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการ
ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาแผนการจัดเรียนรู้ และพัฒนาสื่อนวัตกรรม บันทึกหลังสอน นำผลไปใช้ และมี
การสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน กิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นกิ จ กรรมสั ป ดาห์ ค ณิ ต ศาสตร์ โ ดยมี ก ารแข่ ง ขั น เกม 24 A-Math
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ หมากฮอท ซูโดกุ และโครงงาน STEM (คณิตศาสตร์) และส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยฝึกสอนและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรายการคิดเลขเร็ว โครงงานคณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP การแข่งขัน A-Math ซู
โดกุ และเวทคณิตนอกจากนี้มีการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้วยส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
เชิงสะเต็มศึกษา (STEM Invention Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ม.ต้น/ปลาย และการแข่งขันซูโดกุ ม.ต้น/ปลาย งาน Thailand STEM ภาคเหนือตอนบน โดย สพฐ.
ร่วมกับงานมหกรรมบูรณาการความรู้สู่สังคมดิจิทัล เปิดบ้านเปิดความความภาคภูมิใจ:ยุพราชวิทยาลัย
2562 และ แข่งขันคิดเลขเร็วในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางและเชียงใหม่
อีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสำหรับ
นักเรียนระดับชั้น ม.5-6 เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

5
2. ผลการดำเนินงาน
นักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และมีผลงานเชิงประจักษ์ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ไปและทำงานหรืออาชีพ นักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดสี ูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด เป็นแบบอย่างได้ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุร ักษ์ว ัฒ นธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่ร่ว มกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าที่เป้าหมายสถานศึกษากำหนด ส่งผลให้มาตรฐาน
ที่ 1 คุณภาพผู้เรียนระดับ ยอดเยี่ยม
3. จุดเด่น
นักเรียนได้ฝึกทักษะในด้านการอ่านการเขียน และการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
ของรายวิชาภาษาไทย นักเรียนมีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการอ่าน การเขียน และการสื่อสารทั้งสิ้น และนักเรียนยัง
ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการใช้ทักษะเหล่านี้อีกด้วย และในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ก็ต้องใช้ทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสารใน
การแข่งขันด้วย และนักเรียนส่วนใหญ่อ่านออก เขียนได้ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้
ฝึกฝนทักษะกระบวนทางคณิตศาสตร์และมีโอกาสที่ได้แสดงออกและนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 และการแข่งขันกิจกรรม STEM งาน
Thailand STEM 2019 ภาคเหนือตอนบน และทางสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จนได้รับรางวัลในระดับ
ต่างๆ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
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4. จุดควรพัฒนา
1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น การอ่าน การเขียน และการ
สื่อสาร ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักเรียนที่เก่งทางด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร
อยู่แล้วก็ให้สอนน้องหรือเพื่อนให้เขามีทักษะด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสารที่ดีขึ้น หรือที่เรา
เรียกว่า “พี่สอนน้อง” นักเรียนที่มีทักษะดีอยู่แล้วก็ให้สอนนักเรียนที่อ่อนในเรื่องการอ่าน การเขียน และ
การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรืออีกประเด็นหนึ่งคือ จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียน
ที่มีปัญหาในเรื่องการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร
2. รายวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ไม่สูงตามเป้าหมายของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 34 ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนหลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และนำสื่อ ICT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
- ควรมีการทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรังปรุงแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1. ควรจะจัดตารางการสอนเสริมสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ หรือสื่อสารยังไม่เป็น
และต้องทำการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งและนำผลการวิจัยนั้นมาแก้ไขและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้น
เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน และการสื่อสารเท่านั้น อีกทั้งจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
โดยเพิ่มจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์เข้า
แข่งขันในระดับต่างๆ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และนำสื่อ ICT มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
4. ส่งเสริม สนับสนุน การทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรังปรุงแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรีย นดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพัฒ นาคุณภาพสถานศึ กษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปี อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
กำหนด มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 รวมทั้งใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีระบบกลไกการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุม การบริหารความเสี่ยงและมีระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วน
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การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอั ตรากำลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา มีมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ไ ด้หลักสูตรที่มีความหลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามบริบทของชุมชน มีการศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม
ชุมชน และท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำ
โครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึก ษาที่ส อดคล้ องกับวิส ัย ทั ศ น์
เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระ ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม มีหลักสูตรที่เน้นเฉพาะสายอาชีพเพื่อการมี
งานทำ เปิดรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน เช่น การจัดการร้านค้าสู่อาชีพ งานธนาคารโรงเรียน งานผ้าทอดอยเต่า งานประดิษฐ์ งานอาหาร
งานเกษตร เป็นต้น จัดให้มีหลักสู ตรอาชีพระยะสั้น โดยเปิดโอกาสให้ครูภูมิปัญญาในท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการติดตาม
และประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
2. ผลการดำเนินงาน
โรงเรี ย นดอยเต่ า วิ ท ยาคมมี เ ป้ า หมาย วิ ส ั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิจ ที ่ส ถานศึ ก ษากำหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ย นแปลง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒ นางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ มีการ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย และมีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ส่งผลให้มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3. จุดเด่น
1. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
อย่างชัดเจน เป็นแบบอย่างที่ดี โดยกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจาก
การร่วมมือของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีผลการดำเนินงานสะท้อนความ
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
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2. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความหลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามบริบทของชุมชน
3. บุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานตำแหน่ง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรมจริยธรรม เจตคติที่ดี ต่อผู้รับบริการ
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีการประชุมเพื่อร่วมวางแผนปฏิบัติงาน มีการ
สำรวจสภาพปัญหา เพื่อนำมาแก้ไข มีการกำกับติดตามประเมินผล การดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
5. โรงเรียนมีการ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ ครอบคลุมการใช้งาน สะดวกต่อการสืบค้น สามารถเรียกใช้ได้
ทันที มีข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์สรุป แปลผล เอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์
4. จุดควรพัฒนา
1. ควรมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ
2. ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ฯลฯ และพัฒนาการทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ให้พร้อมต่อเอื้อต่อการเรียนรู้ควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ที่จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
4. ส่งเสริมบุคลากรด้านงานอาคารสถานที่และงานปรับภูมิทัศน์เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการจัด
สภาพแวดล้อมอยู่เสมอ เพื่อให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น
6. ครูยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้น้อย
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
ได้แก่หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ห้องเรียนพลศึกษา (ห้องเรียนกีฬา)
- ห้องเรียน IEP
หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ห้องเรียนพลศึกษา (ห้องเรียนกีฬา)
- ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป (กีฬา, นาฏศิลป์, คหกรรม)
2. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย
3. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้
4. สนับสนุนส่งเสริมการทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรังปรุงแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน และพัฒนา/
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน
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5. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพิ่ม ปรับปรุงอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ดี ดูร่มรื่น สะอาด และทำเป็นสังคมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น
6. จัดบริษัทเอกชน ที่มีความสามารถปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีความเสถียรและพร้อมต่อ
การใช้งานอยู่เสมอ
7. ควรส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัดและหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและ
สามารถนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี ว ิ ต ได้ มี น วั ต กรรมในการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละมี ก ารเผยแพร่ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุก
ระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณาการรักการอ่าน บูรณาการท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ
ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการประเมิน คุณภาพและประสิทธิภ าพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียนปี
การศึกษาละ ๑ เรื่อง มีระบบเทคโนโลยีเพื่อบริห ารจัดการและการพัฒ นาการเรียนการสอน มีการนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อการออกแบบและส่งเสริมระบบการบริหารงานในโรงเรียน มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ดี เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบ ค้นหา ประมวลผล และนำไปใช้ในการตัดสินใจวางแผน
ดำเนินงานด้านการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เด็กนักเรียนส่วนใหญ่รักครู ให้เกียรติครูทั้งครูประจำวิชา ครูวิทยากรท้องถิ่น หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้ เข้าเรียนตามตารางจัดการเรียนรู้ ร่วมเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น
ซักถามและทำผลงานชิ้นงานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ครูรักเด็กมีระบบ
การติดตามสอบถามนักเรียนอย่างทั่วถึงเสมอภาค ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง อีกทั้งนักเรียนแต่ละห้องจะความ
ผูกพันร่วมเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขรักและดูแลกันอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น การติดตามงานของเพื่อน
ที่ไม่ได้มาเรียน หรือการแสดงออกในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ นักเรียนมีผลงานจากการการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ครูใช้วินัยเชิงบวกทำให้นักเรียนมีความสุขในการเข้าห้องเรียนมีการชมเชยนักเรียนทำดี
มุ่งมั่นตั้งใจ มีการกระตุ้นนักเรียนที่เรียนรู้ช้าให้มีกำลังใจในการทำงาน มีการใช้ระบบกลุ่มในการเรียนรู้
โรงเรียนมีจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรูร่วมกันอย่างมีความสุข สนุกสนาน ร่วมลงมื อปฏิบัติร่วม
แรงร่วมใจอย่างสร้างสรรค์และหลากหลายรูปแบบ โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงานและกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีการประชุมปฏิบัติการ
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ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ กำหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีภาระงาน
ชิ้นงาน โดยจัดทำหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ชิ้นงานที่ส่งเสริมการรักการอ่าน สนับสนุนให้ครูทุก
คนทำงานวิจัยในชั้นเรียนและจัดการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนตามเทคนิค PINTHO
Model มีการส่งเสริมให้มีการเรีย นรู้แ บบ Thailand 4.0 การเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา ครูใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิเช่น
กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน เป็น
ต้น โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน
และกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีก ารประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และกำหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนำผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มา
จัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และครูใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายต่อผู้เรียน ในการประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีการประเมินผลตามศักยภาพของผู้เรียนและประเมินผลตามสภาพจริง
2. ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ ครูผู้สอนใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกัน มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมและโครงการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากการดำเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ ส่งผล
ให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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3. จุดเด่น
1. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2. โรงเรียนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนนักเรียนมีผลงานจากเรียนรู้อย่างมีความสุขทั้งงานเดี่ยวและงานที่ต้องการร่วมทำงานเป็นกลุ่มด้วย
ความมุ่งมั่นทุม่ เท ส่งผลให้ได้รับรางวัลอย่างหลากหลาย
3. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการการตรวจสอบและประเมินความรู้ ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ปรับแผนพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
4. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการให้นักเรียน
ได้นำเสนอผลงาน และชิ้นงานของนักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรี ยนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับภาค
5. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มี
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อนักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนา และมีการประเมินผลการจั ดการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง
4. จุดควรพัฒนา
1. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น
2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง
3. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่สร้างความรักความผูกพันระหว่างนักเรียนกับครู ครูกับนักเรียนและ
นักเรียนกับนักเรียนอย่างหลากหลายเพิ่มขึ้น
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น
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3. ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารร่ วมกันทำให้เกิดความผูกพันธ์ที่แน่นแฟ้นและ
ยาวนานมากขึ้น
4. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา
5. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ผลงานที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา
1. เป็นโรงเรียนหลัก เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มี
นักเรียนไป-กลับ
2. เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
3. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองมุ่งสู่ระดับเพชร
4. เป็นโรงเรียนศูนย์ประวัติศาสตร์และประชาธิปไตย
5. เป็นสถานศึกษาส่งเสริมการสอบธรรมศึกษาดีเด่นประจำปี 2553 จากคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่
6. เป็นศูนย์แม่ข่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันจังหวัดเชียงใหม่
7. เป็นศูนย์แม่ข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT)จังหวัดเชียงใหม่
8. เป็นสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2555
9. เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ในระดับจังหวัด ปีการศึกษา
2558
10. เป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงาน
11. เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา
2559
12. เป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ ระดับ
อำเภอ
13. เป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
14. เป็นโรงเรียนในโครงการ/กิจกรรม
ปีการศึกษา 2558
- กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ร่วมกับ
วัดแม่สะนาม อำเภอฮอด
- โครงการธรรมะแบ่งปัน สรรค์สร้างเยาวชน ร่วมกับศูนย์พัฒนาศาสนทายาทล้านนา
โรงเรียนเชตุพนศึกษา
- โครงการ ปปช.ออกบริการซ่อมรถเคลื่อนที่ ร่วมกับเทศบาลท่าเดื่อ มืดกา
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- กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ร่วมกับเทศบาลท่าเดื่อมืดกาและสถานีตำรวจ
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร ร่วมกับเทศบาลท่าเดื่อมืดกาและสถานี
ตำรวจ
- กิจกรรมอบรมระงับอัคคีภัย ร่วมกับเทศบาลท่าเดื่อ มืดกา
- กิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับเทศบาลท่าเดื่อ มืดกา
ปีการศึกษา 2559
- กิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับเทศบาลท่าเดื่อมืดกา
- เทศบาลพบประชาชน “นักเรียนช่างบริการซ่อมรถ ถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี” ร่วมกับ
เทศบาลท่าเดื่อมืดกา
- รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ร่วมกับเทศบาลท่าเดื่อมืดกา
- โครงการคัดแยกขยะชุมชน ร่วมกับเทศบาลท่าเดื่อมืดกา
- กิจกรรมจัดทำแท้งน้ำให้กับบ้านกองวะ โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ร่วมกับชุดทหาร
มวลชนสัมพันธ์ดอยเต่า กองทัพภาคที่ 3
- กิจกรรมสร้างฝายประชารัฐ ร่วมกับหน่วยป่าไม้ 35
- กิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียวในโรงพยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาลดอยเต่า
- กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ ร่วมกับ กกต.อำเภอดอยเต่า
- พิธีต้อนรับสมณศักดิ์เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอดอยเต่า
ปีการศึกษา 2560
- อำนวยความสะดวกการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2561 ร่วมกับ สัสดีอำเภอ
ดอยเต่า
- ร่วมสังเกตการณ์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.ดอยเต่า มทบ.33 ร่วมกับฝ่ายปกครอง
อำเภอดอยเต่า
- กิจกรรมราชพิธีถวายพระเพลิงดอกดารารัตน์ พระบรมศพราชการที่ 9 ร่วมกับอำเภอ
ดอยเต่า
- อำนวยความสะดวกด้านการจราจรโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่อำเภอดอยเต่า
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า
- กิจกรรมอบรมการระงับเหตุอัคคีภัย ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
- กิจกรรมงานสืบชะตาป่าชุมชน บ้านแปลง 2 และบ้านแปลง 8 ร่วมกับเทศบาลตำบล
ท่าเดื่อ-มืดกา
- กิจกรรมวันรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ปี 2560 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่
- กิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำถวายเป็นพระราชกุศล รัชการที่ 9 ร่วมกับการ
ประปานครหลวง
- กิจกรรมสภาจิตอาสาทำความดี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
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ปีการศึกษา 2561
- เดินรณรงค์ต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ร่วมกับ
อำเภอดอยเต่า
- วิ่งการกุศล ดอยเต่ามินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลดอยเต่า
- โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ อำเภอดอยเต่า
- สร้างฝ่ายชะลอน้ำ บ้านวังหลวง ร่วมกับ อำเภอดอยเต่า
- บริการงานผ้าป่าโรงพยาบาลดอยเต่า ร่วมกับ โรงพยาบาลดอยเต่า
- งานประเพณีสรงน้ำธาตุดอยเกิ้ง ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอดอยเต่า
- กิจกรรมศึกษาดูงานสภาต้นแบบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมกับ โรงเรียนวัฒโนทัย
พายัพ
- กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ไทย-เกาหลี ร่วมกับ Y.M.C.A
- กิจกรรมสภาโปร่งใสต้านภัยคอร์รัปชั่น ร่วมกับ อำเภอดอยเต่า
- กิจกรรม สภา Power King Power ร่วมกับ King Power
- กิจกรรม สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์พี่น้อง ร่วมกับ เครือข่ายการศึกษาอำเภอ ดอยเต่า
- กิจกรรม สภาสานความยุติธรรม ร่วมกับ ศาลจังหวัดฮอด
- กิจกรรมศึกษาดูงานสภาต้นแบบโรงเรียนจักรคำคณาทร ร่วมกับ โรงเรียนจักรคำ
คณาทร
- กิจกรรม สภารณรงค์ต่อต้านการพนันบอลโลก ร่วมกับ สถานีภูธรดอยเต่า
- ร่วมงานประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สัญจร ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สัญจร
- ร่วมงานผู้ว่าพบประชาชนอำเภอดอยเต่า ร่วมกับ อำเภอดอยเต่า
- ร่วมงานวันทหารผ่านศึกอำเภอดอยเต่า ร่วมกับ อำเภอดอยเต่า
- บริจาคโลหิต กับสภากาชาดเคลื่อนที่อำเภอดอยเต่า ร่วมกับ สภากาชาดจังหวัด
เชียงใหม่
- ร่วมรณรงค์ 61 วันไม่เผาและลดหมอกควัน อำเภอดอยเต่า ร่วมกับ อำเภอดอยเต่า
- ร่วมเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ส.ส.อำเภอดอยเต่า ร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2562
- ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 กับเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
- ร่วมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ พ.ศ.2562 กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่
- ร่วมตัดสินกีฬาประชาชนสามัคคีและต้านยาเสพติดตำบลบงตัน ครั้งที่ 21 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 กับองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน
- ร่วมบริจาคทำบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ “โพดุล” กับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
- ร่วมบริจาคของรางวัล “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2563 กับอำเภอ
ดอยเต่า
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- ร่วมงานการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2563
กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า
- ร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก และ กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน”
อำเภอดอยเต่า
ประจำปี 2563 กับอำเภอดอยเต่า
- ร่วมตัดสินกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ประจำปี 2563 กับ
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
- ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยเกิ้ง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 กับอำเภอดอย
เต่า
- ร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร กิจกรรมเสริมสร้างและ
พัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า
- ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดอยเต่าสหศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเต่า
สหศึกษา
- ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ 61 วัน ห้ามเผาเด็ดขาดกับอำเภอดอยเต่า
- ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดตั้งกองทุน “น้ำใจดับไฟป่า” อำเภอดอยเต่ากับอำเภอ
ดอยเต่าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน ทสม.ล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ และทำแนวกันไฟวัดกิ่วแล
น้อยกับ ทสม.อำเภอดอยเต่า
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เกียรติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ที่
รางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
1 ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic
Education Commission Quality Awards :
OBECQA) ระดับ ScQA ซึ่งแสดงถึงการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ประจำปีพุทธศักราช 2561
2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด
กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี
3 รางวัลอันดับที่ 2 กลุ่มยุวเกษตรกร ดีเด่นระดับ
จังหวัด ปี 2562

หน่วยงานที่มอบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

ทำเนียบ ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล
นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล
(โล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร)
นางการะเกศ ปัญญาวงค์
นางพัชรินทร์ กันวะนา
นางสุวิมล ด้วงยศ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธ
นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์

ตำแหน่ง
ครู
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ

ทำเนียบครู รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
ที่
ชื่อ - สกุล
รางวัล
1 นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล รองชนะเลิศอันดับที่ 1
เหรียญทอง

ประเภท
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ
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ทำเนียบ ครูผู้สอนดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562
ที่
1

ชื่อ - สกุล
นางสาววราภรณ์ ขัดสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ทำเนียบครู รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ ระดับจังหวัด
ประจำปี พ.ศ. 2562
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 นางพัชรินทร์ กันวะนา
ครูชำนาญการพิเศษ
ทำเนียบครูเชิดชูเกียรติรางวัล Super Leader and Super Teacher 2020 รุ่นที่ 4
ปีการศึกษา 2562
ที่
1

ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธ

ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

ทำเนียบครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรดีเด่น ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2562
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นายเฉลิมพล พาตา

ตำแหน่ง
ครู
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ผลการพัฒนาสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผู้เรียนและทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
2 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
3 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
4 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
5 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
6 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
7 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
3 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
4 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
5 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
6 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
7 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
8 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
9 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
10 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
11 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
12 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
13 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

อันดับ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 2

เหรียญ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

อันดับ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญ
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

4

เหรียญทอง

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
5

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ม.1-ม.3
4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ม.4-ม.6
5 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
7 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.1-ม.3
8 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.4-ม.6
9 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ม.4-ม.6
10 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
11 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
12 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ
ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
2 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
3 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
4 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
5 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
6 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
7 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
8 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
9 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

อันดับ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชนะเลิศ

เหรียญ
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญเงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญเงิน

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญทอง

4

เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

เหรียญทอง

4

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

อันดับ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
5
4
ชนะเลิศ

เหรียญ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
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กลุม่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
อันดับ
1 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
5
2 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 2

เหรียญ
เหรียญทอง
เหรียญทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
2 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
3 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
4 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

อันดับ
4
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

ชนะเลิศ
4

เหรียญทอง
เหรียญทอง

อันดับ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญ
เหรียญทอง

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

4
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 2

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทอง

5 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
6 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ม.1-ม.3
2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ม.4-ม.6
3 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
4 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
5 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
6 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
7 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
8 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
9 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
10 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
11 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
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กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
3 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
4 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
5 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)
ม.1-ม.3
6 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D
Animation) ม.1-ม.3
7 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
8 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
9 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ม.4-ม.6
10 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
11 การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
12 การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
13 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
14 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น ม.1-ม.3
15 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
ม.1-ม.3
16 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
17 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
18 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
19 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
20 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
ม.1-ม.3

อันดับ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญ
เหรียญทอง
เหรียญทอง

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

เหรียญทอง
เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญทอง
เหรียญเงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญทอง

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

เหรียญทอง
เหรียญทอง

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

22
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
21 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
22 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
2 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

อันดับ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เหรียญ
เหรียญทอง
เหรียญทอง

อันดับ
ชนะเลิศ

เหรียญ
เหรียญทอง

อันดับ
ชนะเลิศ

เหรียญ
เหรียญทอง

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

23
ผลการพัฒนาสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผู้เรียนและทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
2 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
3 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
4 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
5 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
6 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ม.1-ม.3
2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.1-ม.3
3 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ
ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
2 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
3 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
รางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน

24
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ม.4-ม.6
2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.
4-ม.6
2 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.13
ม.3
4 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4ม.6
5 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
6 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ม.1-ม.3
7 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด
1 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

25
ผลการพัฒนาสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผู้เรียนและทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562
ที่
1

รายการแข่งขัน
การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ กิจกรรมชุมนุมนักกีฎวิทยา
รุ่นเยาว์

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับ
ประเทศ

2

การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์อาชีพ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือ
หัวข้อ “สู่อาเซียนด้วยการอ่าน ผ่าน
หนังสือ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ชนะเลิศ
เหรียญทอง

ประเทศ

3
4
5
6
7

การประกวดวงดนตรีสตริง
ระดับมัธยมศึกษา

การประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็ม
ศึกษา (STEM Invention Contest)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8 การประกวดการสื่อสารเชิงสะเต็ม
(STEM TALK)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
9 การประกวด STEM Club Contest
ระดับมัธยมศึกษา
10 การแข่งขันถ้ำหลวงกู้ภัยชาเลนจ์ #1
Tham Luang Rescue Challenge
#1 (Rescue & Recovery Bots)
ระดับมัธยมศึกษา

หน่วยงานที่จัด
สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์SCG
ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาคเหนือตอนบน ,
สสวท.

ชนะเลิศ
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

ประเทศ

ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาคเหนือตอนบน ,
สสวท.

26
ที่
รายการแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ
11 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็ม
เหรียญเงิน
ศึกษา (STEM Showcase)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
12 การประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็ม
เหรียญเงิน
ศึกษา (STEM Invention Contest)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
13 การแข่งขัน STEM Challenge
เหรียญเงิน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
14 การประกวดการสื่อสารเชิงสะเต็ม
เหรียญเงิน
(STEM TALK) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
15 การแข่งขันหุ่นยนต์อย่างง่าย (STEM เหรียญเงิน
Simple Robot Talent)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16 การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับ
เหรียญเงิน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
17 การตอบปัญหาอาเซียน (บูรณาการ
เหรียญเงิน
ร่วมกับคณะกรรมการงานอาเซียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ก)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
18 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา
เหรียญ
(Student STEM Project Contest)
ทองแดง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
19 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็ม
เหรียญ
ศึกษา (STEM Showcase)
ทองแดง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20 การแข่งขัน STEM Challenge
เหรียญ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทองแดง
21 การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วย
เหรียญ
ภาษาคอมพิวเตอร์
ทองแดง
ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ
ประเทศ

หน่วยงานที่จัด
ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาคเหนือตอนบน ,
สสวท.

27
ที่
รายการแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ
22 การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษา
เหรียญ
ตอนปลาย
ทองแดง
23 การตอบปัญหาอาเซียน (บูรณาการ
เหรียญ
ร่วมกับคณะกรรมการงานอาเซียน
ทองแดง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ก)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24 การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์
ชนะเลิศ
รุ่นเยาว์ กิจกรรมชุมนุมธรณีวิทยารุ่น
เยาว์
25 การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์
ชนะเลิศ
รุ่นเยาว์ กิจกรรมชุมนุม
นักสัตววิทยารุ่นเยาว์
26 การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์
ชนะเลิศ
รุ่นเยาว์ กิจกรรมชุมนุม
นักอุตุวิทยารุ่นเยาว์
27 การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์
รองชนะเลิศ
รุ่นเยาว์ กิจกรรมชุมนุม
อันดับ 1
นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์
28 การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์
รองชนะเลิศ
รุ่นเยาว์ กิจกรรมชุมนุม
อันดับ 2
นักปักษีวิทยารุ่นเยาว์
29 การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์
ชมเชย
รุ่นเยาว์ กิจกรรมชุมนุม
นักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์
30 การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ชนะเลิศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์
ราชภัฏลำปาง’62
31 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ดีเด่น
อันดับที่ 2
32 แข่งขันตอบปัญหาวันรพี

ชนะเลิศ

ระดับ

หน่วยงานที่จัด

ประเทศ

ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาคเหนือตอนบน ,
สสวท.

ภาคเหนือ

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ
สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัด

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง

จังหวัด

สำนักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่
ศาลจังหวัดฮอด

กลุ่มอำเภอ

28
ที่
รายการแข่งขัน
33 การแข่งขัน
เซปักตะกร้อ รุ่น 17 ปี ชาย
“ กีฬายุวชนภาคฤดูร้อน
To Be Number One
ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 34
ประจำปี 2562 ”
34 การแข่งขัน เซปักตะกร้อ
รุ่น 17 ปี ชาย
“ กีฬายุวชนภาคฤดูร้อน
To Be Number One
ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 34
ประจำปี 2562 ”
35 การแข่งขัน เซปักตะกร้อ
รุ่น 17 ปี ชาย
“ กีฬายุวชนภาคฤดูร้อน
To Be Number One
ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 34
ประจำปี 2562 ”
36 การแข่งขันเซปักตะกร้อ ชายหาด
ทีมชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ภาค 5
“ตากเกมส์”
37 การแข่งขันเซปักตะกร้อ ชายหาด
ทีมหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ภาค 5
“ตากเกมส์”
38 การแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36
รอบคัดเลือก ภาค 5 “ตากเกมส์”
39 การแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือก
ตัวแทนเขตการแข่งขัน ที่ 5
ประจำปี 2563

รางวัลที่ได้รับ
ชนะเลิศ

ระดับ
ภาคเหนือ

หน่วยงานที่จัด
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

ภาคเหนือ

สำนักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทย
ภาค 5

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

รองชนะเลิศ
อันดับ 3

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
(เหรียญ เงิน)
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
(เหรียญ เงิน)
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญ
ทองแดง
ชนะเลิศ

ภาค

สำนักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดแพร่

29
ที่
รายการแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ
40 การแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย รอง ชนะเลิศ
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
อันดับ 1
ครั้งที่ 41รอบคัดเลือก
ตัวแทนเขตการแข่งขัน ที่ 5
ประจำปี 2563
41 การแข่งขันเซปักตะกร้อ
ชนะเลิศ
วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
42 การแข่งขันเซปักตะกร้อ
ชนะเลิศ
รุ่น 18 ปี ชาย
กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ปี 2562
43 การแข่งขันเซปักตะกร้อ ชายหาด
ชนะเลิศ
รุ่น 18 ปี ชาย
กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ปี 2562
44 การแข่งขันเซปักตะกร้อ
รองชนะเลิศ
รุ่น 14 ปี ชาย กีฬานักเรียนนักศึกษา
อันดับ 1
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562
45 การแข่งขันเซปักตะกร้อ ชายหาด
รองชนะเลิศ
รุ่น 18 ปี หญิง
อันดับ 2
กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ปี 2562
46 การแข่งขันเซปักตะกร้อ
รองชนะเลิศ
รุ่น 18 ปี หญิง
อันดับ 2
กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ปี 2562
47 การแข่งขันเซปักตะกร้อ
รองชนะเลิศ
รุ่น 16 ปี ชายกีฬานักเรียนนักศึกษา
อันดับ 2
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562
48 การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด
รองชนะเลิศ
รุ่น 18 ปี หญิง
อันดับ 2
กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ปี 2562

ระดับ
ภาค

หน่วยงานที่จัด
สำนักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดแพร่

ภาค

สำนักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ภาค 5

จังหวัด

สำนักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่

30
ที่
รายการแข่งขัน
49 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน
รุ่นอายุไม่เกิน15ปี
ประจำปี2562
50 การแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอ
ดอยเต่า คัพ ประจำปี2562
กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นประชาชนทั่วไป
51 การแข่งขันฟุตบอลชาย
To Be Number One
สาธารณสุข อำเภอดอยเต่า 2563
52 การแข่งขันฟุตบอลชาย
To Be Number One
สาธารณสุข อำเภอดอยเต่า 2563
53 การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง
To Be Number One
สาธารณสุข อำเภอดอยเต่า 2563
54 การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง
To Be Number One
สาธารณสุข อำเภอดอยเต่า 2563
55 การแข่งขัน กีฬานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนอินทนนท์
ประจำปีการศึกษา 2562
เซปักตะกร้อรุ่น 18 ปี ชาย
56 การแข่งขัน กีฬานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนอินทนนท์
ประจำปีการศึกษา 2562
วอลเล่ย์บอล ม.ปลาย หญิง
57 การแข่งขัน กีฬานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนอินทนนท์
ประจำปีการศึกษา 2562
วอลเล่ย์บอล ม.ต้น ชาย
58 การแข่งขัน กีฬานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนอินทนนท์
ประจำปีการศึกษา 2562
ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน18ปี

รางวัลที่ได้รับ
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
จังหวัด

หน่วยงานที่จัด
วิทยาลัยโปลิเทคนิค
ลานนา เชียงใหม่

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

อำเภอ

อำเภอดอยเต่า

ชนะเลิศ

อำเภอ

สาธารณสุข อำเภอ
ดอยเต่า

กลุ่มโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียน
อินทนนท์

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

31
ที่
รายการแข่งขัน
59 การแข่งขัน กีฬานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนอินทนนท์
ประจำปีการศึกษา 2562
เซปักตะกร้อรุ่น 16 ปี ชาย
60 การแข่งขัน กีฬานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนอินทนนท์
ประจำปีการศึกษา 2562
เซปักตะกร้อรุ่น 18 ปี หญิง
61 การแข่งขัน กีฬานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนอินทนนท์
ประจำปีการศึกษา 2562
เซปักตะกร้อรุ่น 14 ปี ชาย
62 การแข่งขัน กีฬานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนอินทนนท์
ประจำปีการศึกษา 2562
วอลเล่ย์บอล ม.ปลาย ชาย
63 การแข่งขัน กีฬานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนอินทนนท์
ประจำปีการศึกษา 2562
วอลเล่ย์บอล ม.ต้น หญิง

รางวัลที่ได้รับ
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับ
กลุ่มโรงเรียน

หน่วยงานที่จัด
กลุ่มโรงเรียน
อินทนนท์

32

ที่
1

2

3

ประมาณการจำนวนนักเรียนและรายรับ
ของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2563
จำนวนนักเรียน
นักเรียน/รายการงบประมาณ
รายหัว/คน
(คน)
เงินอุดหนุนรายหัว
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
110
3,500
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
147
3,500
1.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
137
3,500
1.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
127
3,800
1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
127
3,800
1.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
162
3,800
รวม
810
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาฯ
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
110
3,500
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
147
3,500
2.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
137
3,500
2.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
127
3,800
2.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
127
3,800
2.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
162
3,800
รวม
810
ค่าหนังสือเรียนตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาฯ
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
110
764
3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
147
877
3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
137
949
3.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
127
1,318
3.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
127
1,263
3.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
162
1,109
810

งบประมาณ
รวม
385,000
514,500
479,500
482,600
482,600
615,600
2,959,800
96,800
129,360
120,560
120,650
120,650
153,900
395,200

99,320
128,919
130,013
171,340
160,401
179,658
869,651

หมายเหตุ

33
ที่

นักเรียน/รายการงบประมาณ

4

ค่าเครื่องแบบนักเรียนตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาฯ
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

5

6

จำนวนนักเรียน
(คน)

ค่าอุปกรณ์การเรียนตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาฯ
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เงินระดมทรัพยากร
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
รวม

1
2
3
4
5
6
รวมทั้งหมด

รายหัว/คน

งบประมาณ
รวม

110
147
137
127
127
162
810

450
450
450
500
500
500

67,500
62,100
54,450
65,000
85,500
64,000
398,550

110
147
137
127
127
162
810

420
420
420
460
460
460

54,600
61,740
57,540
59,800
58,420
74,520
366,620

110
147
137
127
127
162
810

1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100

121,000
161,700
150,700
139,700
139,700
178,200
891,000
5,880,821

หมายเหตุ
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ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6
รวมจำนวนนักเรียน
สรุปคุณภาพโดยรวม

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลประเมิน “ผ่าน”
ย้อนหลังปีที่ 1
ย้อนหลังปีที่ 2
ย้อนหลังปีที่ 3
(2561)
(2560)
(2559)
99.03
97.72
99.59
100.00
97.03
99.40
98.60
98.19
100.00
97.40
96.95
96.86
99.51
95.29
99.58
98.96
99.25
99.86
792
762
721
98.92
97.41
99.21

5. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
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ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6
รวมจำนวนนักเรียน
สรุปคุณภาพโดยรวม

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป(รร.กำหนดเอง)
ย้อนหลังปีที่ 1
ย้อนหลังปีที่ 2
ย้อนหลังปีที่ 3
(2561)
(2560)
(2559)
99.28
99.17
98.32
98.35
94.96
97.24
96.49
100
100.00
98.83
94.16
96.43
92.97
96.92
96.64
99.19
99.15
100.00
792
762
719
97.52
97.39
98.11

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)
ภายในปี 2565 โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนดี มีอาชีพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์
พระราชาพัฒนาร่วมกับชุมชน

พันธกิจ (Mission)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคนิค PINTHO
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจ ร่วมกับสถาบันอื่น ๆ
จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอย่างมีระบบ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน
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เป้าหมาย (Goal)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคนิค PINTHO
ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ
ครูจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจ ร่วมกับสถาบันอื่น ๆ
ผู้เรียนมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอย่างมีระบบ
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน

กลยุทธ์ (Strategy)
1. กระบวนการบริหารและการจัดการ
2. คุณภาพของผู้เรียน
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคนิค PINTHO
ร้อยละของผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ
ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน
ร้อยละของผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจ ร่วมกับสถาบันอื่น ๆ
ร้อยละผู้เรียนมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอย่างมีระบบ
ร้อยละผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ร้อยละผู้เรียนได้รับการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน
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สภาพความสำเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563
สภาพความสำเร็จ
ตามตัวชี้วัด
1. โรงเรียนบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช้
เทคนิค PINTHO

กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)

1.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียน
2.1 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน
วัดผล

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ

3.1 กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย
การผลิตสื่อการเรียนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา

3. โครงการส่งเสริมการวิจัย
การผลิตสื่อการเรียนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา

4.1 กิจกรรมขับเคลื่อน
กระบวนการ (PLC) “ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
สู่สถานศึกษาโรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม
5.1 กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูล
และพัฒนาระบบการบริการห้อง
พยาบาล
5.2 กิจกรรมบริการความเจ็บป่วย
เบื้องต้น
5.3 กิจกรรมการป้องกันโรคใน
สถานศึกษา
5.4 กิจกรรมกิจกรรมตรวจ
สุขภาพนักเรียน ครู และบุคลกร
ทางการศึกษา
5.5 กิจกรรมชุมนุม อย.น้อย
5.6 กิจกรรมการประกันอุบัติเหตุ

4. โครงการขับเคลื่อน
กระบวนการ (PLC) “ชุมชน
แห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่
สถานศึกษาโรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม
5. โครงการส่งเสริมการ
จัดบริการด้านสุขภาพ

2. โครงการพัฒนางาน
ทะเบียนและวัดผล

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
คุณภาพของ
ผู้เรียน

37

สภาพความสำเร็จ
ตามตัวชี้วัด

กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)
6.1 กิจกรรมการให้บริการห้อง
โสตทัศนูปกรณ์

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)
6. โครงการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์และระบบ ICT

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

6.2 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์และ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ งาน
โสตทัศนูปกรณ์
6.3 กิจกรรมปรับปรุงระบบ ICT
6.4 กิจกรรมปรับปรุงระบบเครื่อง
เสียงโดมกีฬา
7.1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง 7. โครงการพัฒนาสำนักงาน
ห้องสำนักงาน
บริหารกิจการนักเรียน

กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
8. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล กระบวนการ
สารสนเทศกลุ่มบริหารงาน
บริหารและ
กิจการนักเรียน
การจัดการ

8.1 กิจกรรมสารบรรณและงาน
สำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน
8.2 กิจกรรมพัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน
9.1 กิจกรรมพัฒนามาตรฐาน
9. โครงการพัฒนาระบบ
การศึกษา
บริหารสถานศึกษา
9.2 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2563-2564
9.3 กิจกรรมจัดทำโครงสร้าง
การบริหารของโรงเรียน
9.4 กิจกรรมจัดทำปฏิทินการ
ปฏิบัติงานโรงเรียน ปีการศึกษา
2563
9.5 กิจกรรมติดตามการ
ดำเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรม

กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
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สภาพความสำเร็จ
ตามตัวชี้วัด

กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)
9.6 กิจกรรมประเมินความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา
9.7 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้ E-School
9.8 กิจกรรมรอรับการประเมิน
15 จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
10.1 กิจกรรมประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 2563

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)

10. โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

10.2 กิจกรรมติดตามและ
ตรวจสอบแบบรายงาน SAR และ
กิจกรรม/โครงการ ตามแผน
ปฏิบัติงานประจำปี 2563
10.3 กิจกรรมประเมินและ
รายงานผลการจัดกิจกรรม
10.4 กิจกรรมควบคุมภายใน
สถานศึกษา
10.5 กิจกรรมรับการประเมินจาก
หน่วยงานอื่น ๆ
10.6 กิจกรรมจัดเก็บและรวบรวม
เอกสารการประเมินต่าง ๆ
11.1 กิจกรรมจัดทำสารสนเทศ
11. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล กระบวนการ
ของโรงเรียน
และสารสนเทศของโรงเรียน
บริหารและ
การจัดการ
11.2 กิจกรรมบริการข้อมูลและ
สารสนเทศ
11.3 กิจกรรมแสดงผลงานแห่ง
เกียรติยศของโรงเรียน ครูและ
นักเรียน

39

สภาพความสำเร็จ
ตามตัวชี้วัด

กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)
11.4 กิจกรรมประเมินและ
รายงานผลความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม
11.5 กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศกลุ่มงานแผนงาน
12.1 กิจกรรมการไปราชการของ
ข้าราชการครู

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)

12. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)

กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

12.2 กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร
12.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ด้านระเบียบวินัยและการปฏิบัติ
หน้าที่
12.4 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
12.5 กิจกรรมพัฒนางาน
สวัสดิการครู
12.6 กิจกรรมการเสริมสร้างขวัญ
และกำลังใจแก่ครู
12.7 กิจกรรมจ้างครูและบุคลากร
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
12.8 กิจกรรมงานวันครู
13.1 กิจกรรมพัฒนางาน
13. โครงการพัฒนางานสาร
สารบรรณ/ธุรการ
บรรณ
14.1 กิจกรรมพัฒนางานการเงิน

15.1 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ
15.2 กิจกรรมยานพาหนะ
ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์

กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
14. โครงการพัฒนางานการเงิน กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
15. โครงการพัฒนางานการเงิน กระบวนการ
และพัสดุ
บริหารและ
การจัดการ
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สภาพความสำเร็จ
ตามตัวชี้วัด

กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)
15.3 กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ
สำนักงาน
16.1 กิจกรรมสารบรรณและ
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคลการเงินและสินทรัพย์
16.2 กิจกรรมพัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเงินและสินทรัพย์
16.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลและสารสนเทศและจัดป้าย
ประชาสัมพันธ์
17.1 กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ำดื่ม
และน้ำประปาโรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)

16. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล กระบวนการ
สารสนเทศกลุ่มบริหารงาน
บริหารและ
บุคคลการเงินและสินทรัพย์
การจัดการ

17. โครงการพัฒนาและซอม
บำรุงสาธารณูปโภค

17.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า
18.1 กิจกรรมส่งเสริมงานนักการ 18. โครงการส่งเสริมงาน
แม่บ้านลูกจ้าง
นักการแม่บ้านลูกจ้าง
19.1 กิจกรรมงานจัดตกแต่ง
สถานที่

19. โครงการงานจัดตกแต่ง
สถานที่

20.1 กิจกรรมการจัดระเบียบ
ร้านค้าในโรงอาหารโรงเรียน

20. โครงการงานโภชนาการ
และสวัสดิการร้านค้า

20.2 กิจกรรมสวัสดิการร้านค้า
ประกอบการ ในโรงอาหาร
สถานศึกษา
20.3 กิจกรรมอบรมโภชนาการ
ผ่าน อย.น้อย
20.4 กิจกรรมปรับปรุงที่ล้างจาน
และที่นั่งทานอาหารครู

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)

กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
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สภาพความสำเร็จ
ตามตัวชี้วัด

กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)
20.5 กิจกรรมดูแลรักษาความ
สะอาดภาชนะตามสุขลักษณะ
อนามัย
20.6 กิจกรรมดูแลรักษาอาคาร
และบริเวณรอบๆโรงอาหารใน
สถานศึกษา
21.1 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศกลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)

21. โครงการพัฒนาระบบ
กระบวนการ
สารสนเทศของกลุ่มบริหารงาน บริหารและ
ทั่วไป
การจัดการ

21.2 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
22.1 กิจกรรมสวัสดิการบ้านพักครู 22. โครงการสวัสดิการบ้าน
พักครู
2. ร้อยละของผู้เรียนมี 1.1 กิจกรรมชุมนุม
วินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่
1.2 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
คุณธรรม มีจิต
สาธารณะ
1.3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
2.1 กิจกรรมรักการอ่าน
2.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา
2.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
การใช้ห้องสมุดในแต่ละรายวิชา
3.1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์อาเซียน
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมสู่ชุมชน
3.2 กิจกรรม ASEAN Week Fun
Fair
3.3 กิจกรรม กิจกรรมประกวด
แข่งขันภายใต้โครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
4.1 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
คุณภาพของ
ผู้เรียน

2. โครงการห้องสมุดมีชีวิต

คุณภาพของ
ผู้เรียน

3. โครงการศูนย์อาเซียนศึกษา
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

คุณภาพของ
ผู้เรียน

4. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
จิตสาธารณะ

คุณภาพของ
ผู้เรียน
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)
5.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ
อาชีพ
5.2 กิจกรรมสวดมนต์เป็นยาทา
ภาวนาเป็นยาใจ
5.3 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวิถี
พุทธ
5.4 กิจกรรมของหายอยากได้คืน
5.5 กิจกรรมคนดี คิดดี สังคมดี
เป็นศรีโรงเรียน
5.6 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
สำนึกดี
5.7 กิจกรรมวินัยดีเริ่มที่ DT
6.1 กิจกรรมรู้จักและคัดกรอง
นักเรียนเพื่อให้คำปรึกษาและส่ง
ต่อ
6.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
6.3 กิจกรรมโฮมรูม
6.4 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้น
เรียน (classroom meeting)
6.5 กิจกรรมยกย่องนักเรียน
ประพฤติดี มาเรียนสม่ำเสมอ
7.1 กิจกรรมการปฐมนิเทศ
นักเรียนเข้าใหม่
7.2 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
7.3 กิจกรรมวันไหว้ครู
7.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรม
ราชินี
7.5 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)
5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)
คุณภาพของ
ผู้เรียน

6. โครงการโรงเรียนระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คุณภาพของ
ผู้เรียน

7. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมนอก
หลักสูตร

คุณภาพของ
ผู้เรียน
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)

7.6 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
วรางกูล
7.7 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
7.8 กิจกรรมวันคล้ายสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
7.9 กิจกรรมวันปิยมหาราช
7.10 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
7.11 กิจกรรมวันลอยกระทง
7.12 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
7.13 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
7.14 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศอำลา
สถาบัน
8.1 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ 8. โครงการป้องกันและแก้ไข
และสารเสพติด
ปัญหาสารเสพติดและ
เสริมสร้างทักษะชีวิตใน
สถานศึกษา
8.2 กิจกรรมเฝ้าระวังปัญหาบุหรี่
และสารเสพติดในสถานศึกษา
8.3 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกน
นำการป้องกันแก้ไขปัญหาบุหรี่
และสารเสพติดในสถานศึกษา
8.4 กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม
ทางเพศที่เหมาะสมในวัยรุ่นวัย
เรียน
9.1 กิจกรรมซ้อมแผนรับ
9. โครงการรักษาความ
สาธารณะภัย
ปลอดภัย
9.2 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดในโรงเรียน

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)

คุณภาพของ
ผู้เรียน

คุณภาพของ
ผู้เรียน
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)
10.1 กิจกรรมอบรมคนขับรถรับส่งนักเรียน
10.2 กิจกรรมอบรม นศท.และ
ลูกเสือจราจรขับขี่ปลอดภัย
11.1 กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้า
ห้องเรียน
11.2 กิจกรรมค่ายผู้นำ พี่จูงน้อง
เตรียมความพร้อมคณะกรรมการ
นักเรียน
11.3 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการนักเรียน
11.4 กิจกรรมวันรำลึกรัฐธรรมนูญ
11.5 กิจกรรมการรณรงค์สังคมแห่ง
การเรียนรู้สู่ประชาธิปไตย
11.6 กิจกรรมคณะกรรมการ
นักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม
11.7 กิจกรรมส่งเสริมยกย่องคนดี
11.8 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
11.9 กิจกรรมพัฒนาความสามารถ
ของคณะกรรมการนักเรียน
11.10 กิจกรรมค่ายอบรม สรุป
งานสภาคุณธรรมนำประชาธิปไตย
12.1 กิจกรรมอบรมระเบียบวินัย
ม.1 และ ม.4
12.2 กิจกรรมการวางระบบ
ซอฟแวร์งานกิจการนักเรียน
12.3 กิจกรรมทำบัตรประจำตัว
นักเรียนแบบสมารทการ์ด
13.1 กิจกรรมรับสมัครสมาชิก
โครงการ TO BE NUMBER
ONE

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)
10.โครงการวินัยจราจร

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)
คุณภาพของ
ผู้เรียน

11.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย

คุณภาพของ
ผู้เรียน

12.โครงการส่งเสริมระเบียบ
วินัย

คุณภาพของ
ผู้เรียน

13.โครงการ TO BE
NUMBER ONE

คุณภาพของ
ผู้เรียน
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)
13.2 กิจกรรมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ TO BE
NUMBER ONE
13.3 กิจกรรมจัดกิจกรรมการ
ประกวด เต้น Cover Dance
13.4 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล
7 คน
14.1 กิจกรรมทัศนศึกษา
15.1 กิจกรรมค่ายพี่เลี้ยง

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)

14.โครงการทัศนศึกษา

15.โครงการค่ายพี่เลี้ยง
นักเรียนห้องเรียนคิดวิเคราะห์
3. ร้อยละของครู
1.1 กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อ 1. โครงการพัฒนาวิชาการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระภาษาไทย
ในทุก ๆ ด้าน
1.2 กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1.3 กิจกรรมพัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การ
เรียนรู้
1.4 กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
1.5 กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1.6 กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระศิลปะ

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)

คุณภาพของ
ผู้เรียน
คุณภาพของ
ผู้เรียน
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)
1.7 กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
1.8 กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1.9 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ
2.1 กิจกรรมการแข่งขันสะเต็ม
ศึกษา
3.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนเรียนร่วม
4.1 กิจกรรมห้องเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5.1 กิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียน
คิดวิเคราะห์
6.1 กิจกรรมค่ายคิดวิเคราะห์ ม.1
7.1 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
8.1 กิจกรรมสรุปผลการ
ดำเนินงานการจัดการเรียนรู้
ห้องเรียนคิดวิเคราะห์โรงเรียน
ดอยเต่าวิทยาคม
9.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
วงสตริง
9.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
วงโยธวาทิตสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)

2. โครงการงานสะเต็มศึกษา
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนเรียนร่วม
4. โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5. โครงการค่ายนักเรียน
ห้องเรียนคิดวิเคราะห์
6. โครงการค่ายคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1
7. โครงการค่ายคณิตศาสตร์
8. โครงการสรุปผลการ
ดำเนินงานการจัดการเรียนรู้
ห้องเรียนคิดวิเคราะห์โรงเรียน
ดอยเต่าวิทยาคม
9. โครงการวงดนตรีสตริง :
วงโยธวาทิตมุ่งสู่
มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)

คุณภาพของ
ผู้เรียน
คุณภาพของ
ผู้เรียน
คุณภาพของ
ผู้เรียน
คุณภาพของ
ผู้เรียน
คุณภาพของ
ผู้เรียน
คุณภาพของ
ผู้เรียน
คุณภาพของ
ผู้เรียน
คุณภาพของ
ผู้เรียน
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)
10.1 กิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะ
กีฬาตะกร้อสู่ความเป็นเลิศ
10.2 กิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะ
กีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ
10.3 กิจกรรมเข้าค่ายฝึผปทก
ทักษะกีฬาวอลเล่ย์บอลสู่ความเป็น
เลิศ
11.1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
11.2 กิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
12.1กิจกรรมวัสดุฝึกเพื่อการแสดง
นาฏศิลป์
13.1 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ

4. ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับการฝึกทักษะ
อาชีพตามความสนใจ
ร่วมกับสถาบันอื่น ๆ

14.1 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
ยอดนักอ่านดอยเต่าวิทยาคม
2563 (Open House 2020)
1.1 กิจกรรรมการรับสมัคร
นักเรียนทวิศึกษา
1.2 กิจกรรรมการพัฒนา
หลักสูตรทวิศึกษา
1.3 กิจกรรรมการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทวิศึกษา
1.4 กิจกรรรมการนิเทศติดตาม
นักเรียนทวิศึกษา
1.5 กิจกรรรมการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิขาชีพของ
นักเรียนทวิศึกษา

10.โครงการค่ายส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านกีฬา

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)
คุณภาพของ
ผู้เรียน

11.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน

คุณภาพของ
ผู้เรียน

12.โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านนาฏศิลป์
13.โครงการห้องเรียนคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล/อำเภอ
14.โครงการเปิดบ้านวิชาการ
ยอดนักอ่านดอยเต่าวิทยาคม
2563 (Open House 2020)
1. โครงการการจัดการศึกษา
ทวิศึกษา

คุณภาพของ
ผู้เรียน
คุณภาพของ
ผู้เรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)

คุณภาพของ
ผู้เรียน
คุณภาพของ
ผู้เรียน
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)
1.6 กิจกรรรมการปฐมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศและการสอบ V-NET
นักเรียนทวิศึกษา
2.1 กิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
และทักษะชีวิตและอาชีพ
3.1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาระบบ
การดำเนินงานแนะแนว
3.2 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา (Youth Counselor :
YC)
3.3 กิจกรรมจัดนิทรรศการวัน
แนะแนวการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ
3.4 กิจกรรมออกแนะแนว
เคลื่อนที่โรงเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ
3.5 กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วม
โครงการวันวิชาการของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ
3.6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน
แนะแนว
3.7 กิจกรรมฝึกประสบการณ์
อาชีพ
3.8 กิจกรรมทุนการศึกษา
3.9 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ (ส.อ.ร.)
3.10กิจกรรมกองทุนเพื่อ
การศึกษา (ก.ย.ศ.)
4.1 กิจกรรมกิจกรรมรับสมัคร
สมาชิกใหม่

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)

2. โครงการการจัดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น
สมรรถนะสาขาวิชาชีพ

คุณภาพของ
ผู้เรียน

3. โครงการแนะแนวการศึกษา
อาชีพและสังคม

คุณภาพของ
ผู้เรียน

4. โครงการชมรมนักธุรกิจน้อย คุณภาพของ
“น้ำดื่มโรงเรียนดอยเต่า
ผู้เรียน
วิทยาคม”
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5. ร้อยละผู้เรียน
มีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการขยะ
อย่างมีระบบ

กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)
4.2 กิจกรรมประชุม
4.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การดำเนินงาน
4.4 กิจกรรมกิจกรรมสรุปผลการ
ดำเนินงาน
5.1 กิจกรรมการฝึกอบรมการ
ฝึกอบรม การออกแบบผลิตภัณฑ์
ผ้าทอมือลายโบราณดอยเต่า
การการย้อมสีจากธรรมชาติ และ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ
ลายโบราณดอยเต่า
5.2 กิจกรรมงานทักษะอาชีพ 1
คน 1 อาชีพ
5.3 กิจกรรมการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติการออกแบบลวดลายผ้าทอ
ด้วยคอมพิวเตอร์
5.4 กิจกรรมการนำเสนอผลงาน
นิทรรศการ และการจำหน่าย
สินค้า 1 โรงเรียน 1 ธุรกิจ
1.1 กิจกรรมสำรวจพรรณไม้ที่มีใน
โรงเรียน

1.2 กิจกรรมนำพืชพรรณไม้
ท้องถิ่นเข้ามาปลูกเพิ่ม
1.3 กิจกรรมดำเนินการตาม 5
องค์ประกอบ
1.4 กิจกรรมสรุปผลการ
ดำเนินการกิจกรรม
2.1 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)

5. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เพื่ออาชีพ 1 โรงเรียน 1
ธุรกิจ

คุณภาพของ
ผู้เรียน

1.โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

คุณภาพของ
ผู้เรียน

2.โครงการอาคารสถานที่

กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)

2.2 กิจกรรมซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
นักเรียน
2.3 กิจกรรมซ่อมแซมห้องน้ำ
นักเรียนและครู
2.4 กิจกรรมปรับปรุงห้องเก็บ
อุปกรณ์กลุ่มสีนักเรียน
2.5 กิจกรรมสวัสดิการบ้านพักครู
4.1 กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม 3 โครงการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ
ดูแลภูมิทัศน์บริเวณรอบบริเวณ
ภูมิทัศน์โรงเรียน
บริหารและ
โรงเรียน
การจัดการ
4.2 กิจกรรมจัดสวนหย่อม หน้า
โรงอาหาร
4.3 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบน้ำทั่วบริเวณโรงเรียน
4.4 กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ใหญ่
รอบบริเวณโรงเรียน
6. ร้อยละผู้เรียนได้รับ 1.1 กิจกรรมนิทรรศการ
1. โครงการศาสตร์พระราชา คุณภาพของ
การส่งเสริมการนำ
เทิดพระเกียรติ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ผู้เรียน
ศาสตร์พระราชามา
พอเพียง
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
1.1 กิจกรรมจัดภูมิทัศน์ตกแต่ง
ศูนย์การเรียนรู้
1.2 กิจกรรมจัดภูมิทัศน์ตกแต่ง
ศูนย์การเรียนรู้
1.3 กิจกรรมฐานกิจกรรมหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 กิจกรรมยุวเกษตรกร
1.5 กิจกรรมเปิดบ้านพอเพียง
1.6 กิจกรรมประเมินศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)
2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ
อาชีพ
2.2 กิจกรรมสวดมนต์เป็นยาทา
ภาวนาเป็นยาใจ
2.3 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวิถี
พุทธ
2.4 กิจกรรมของหายอยากได้คืน
2.5 กิจกรรมคนดี คิดดี สังคมดี
เป็นศรีโรงเรียน
2.6 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
สำนึกดี
2.7 กิจกรรมวินัยดีเริ่มที่ DT
3.1 กิจกรรมพัฒนาอบรม
เจ้าหน้าที่ธนาคาร

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์

3. โครงการธนาคารโรงเรียน

3.2 กิจกรรมพัฒนาสำนักงาน
ธนาคารโรงเรียน
3.3 กิจกรรม บริการรับ-ฝากเงิน
7. ร้อยละผู้เรียนได้รับ 1.1 กิจกรรมการจัดทำเอกสาร
1. โครงการการจัดการเรียนรู้
การส่งเสริมวัฒนธรรม หลักสูตรท้องถิ่น
ควบคู่ชุมชนและท้องถิ่น
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน
1.2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
บูรณาการท้องถิ่น 8 กลุม่ สาระการ
เรียนรู้ หรืออย่างน้อย 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1.3 กิจกรรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทอผ้าลายรวงผึ้ง
1.4 กิจกรรมการนิเทศติดตาม
ประเมินผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)
คุณภาพของ
ผู้เรียน

กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

คุณภาพของ
ผู้เรียน
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)
2.1 กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์
บริการชุมชน
2.2 กิจกรรมนักศึกษาชาทหาร ,
สภานักเรียนบริการชุมชน
3.1 กิจกรรมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 กิจกรรมงานชมรมศิษย์เก่า
3.3 กิจกรรมงานชมรมผู้ปกครอง
และครู
3.4 กิจกรรมงานวันสถาปนา
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
3.5 กิจกรรมงานสวัสดิการ
นักเรียนผู้ปกครอง
4.1 กิจกรรมการจัดเสียงตามสาย
ภายในโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
4.2 กิจกรรมการจัดทำป้ายนิเทศ
ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์
4.3 กิจกรรมจัดทำวารสาร
“สะเลียมหวาน” ของ โรงเรียน
ดอยเต่าวิทยาคม
4.4 กิจกรรมการจัด
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับ วิทยุชุมชน
ในอำเภอดอยเต่า
4.5 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมวันสำคัญและข่าวสาร
ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
ดอยเต่าวิทยาคมและเว็บไซต์ของ
สพม.เขต 34
4.6 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)
2. โครงการงานบริการชุมชน

3. โครงการงานชุมชนสัมพันธ์

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

4. โครงการงานประชาสัมพันธ์ กระบวนการ
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
บริหารและ
การจัดการ
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรมในโครงการ)
4.7 กิจกรรมพัฒนาระบบเสียง
ตามสายประชาสัมพันธ์ โรงเรียน
ดอยเต่าวิทยาคม

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(แผนงาน)

แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
คณะกรรมการที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชมรมผู้ปกครองและครู/ชมรมศิษย์เก่า

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

สำนักงานบริหารวิชาการ

- งานสำนักงานบริหารงานวิชาการ
- งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์ฝ่าย

กลุ่มงานการจัดการศึกษา

กลุ่มงานสนับสนุนทางวิชาการ

- งานแนะแนว
- งานPLC พัฒนาสือ่ และนวัตกรรม
- งานศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง
- งานห้องสมุด
s
- งานสวนพฤกษศาสตร์
- งานศูนย์อาเซียน
- งานทุนการศึกษา/กยศ.
- งาน STEM ศึกษา
- งานสิ่งแวดล้อม
- งานจิตสาธารณะ
กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ

- งานนิเทศและติดตาม
- งานวิจัยและพัฒนา
- งานพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารงานกิจการนักเรียน
- งานสำนักงานบริหารงานกิจการนักเรียน
- งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์ฝ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานระเบียบวินัยนักเรียน
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
- งาน To be Number One
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
- งานกิจกรรมนอกหลักสูตร
- งานป้องกันภัยคุกคามจากรูปแบบต่าง ๆ
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและวินัยจราจร
- งานรักษาความปลอดภัยนักเรียน
- งานจราจร
กลุ่มงานบริการชุมชน
- งานโสตทัศนูปกรณ์และระบบไอซีที
- งานจิตอาสาบริการชุมชน
- งานดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อบริการชุมชน

รองผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารงานบุคคลการเงินและ
สินทรัพย์
- งานสำนักงานบริหารงานบุคคลฯ
- งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์ฝ่าย
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน
- งานแผนงาน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานสารสนเทศ
- งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
- งานตรวจสอบและติดตามการใช้เงิน
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
- งานบริหารการเงินและบัญชี
- งานบริหารพัสดุ
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานบุคลากร
- งานสารบรรณ
- งานสวัสดิการครู

รองผอ.กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารงานบริหารทั่วไป
- งานสำนักงานบริหารงานทั่วไป
- งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์ฝ่าย
กลุ่มงานอาคารสถานที่
- งานบริการอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
- งานจัดตกแต่งสถานที่
- งานสาธารณูปโภค
- งานน้ำดื่มโรงเรียน
- งานนักการ แม่บ้านและลูกจ้าง
- งานบ้านพักครู
กลุ่มงานสวัสดิการและบริการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานชุมชนสัมพันธ์
- งานธนาคารโรงเรียน
- งานสวัสดิการร้านค้าและโภชนาการ
- งานสวัสดิการนักเรียนและชุมชน
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- งานกลุม่ สาระการเรียนรู้
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานทะเบียนนักเรียน
- งานห้องเรียนพิเศษ
- งานวัดและประเมินผล
- งานจัดตารางสอน
- งานพัฒนาผู้เรียน
- งานทะเบียนวัดผล
- งานโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ
- งานทวิศึกษา
- งานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานการจัดการเรียนร่วม

รองผอ.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

เครือข่ายผู้ปกครอง

ส่วนที่ 3
รายละเอียดแผนงาน/โครงการและประมาณการงบประมาณ
ก. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ และประมาณการงบประมาณ
ที่
1

2
3

รายการงบประมาณ
งบประมาณทั่วไป (30%)
1.1 ค่าไฟฟ้า
1.2 น้ำประปา
1.3 โทรศัพท์
1.4 อินเตอร์เน็ต
1.5 น้ำมันเชื้อเพลิง
1.6 ธนาณัติ+แสตมป์
1.7 ค่าตอบแทนใช้สอยฯ
งบฉุกเฉิน (10%)
งบดำเนินการ (60%)
3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3.1.1 โครงการพัฒนาวิชาการ

1) กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย
2) กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
3) กิจกรรมพัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่การเรียนรู้
4) กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
5) กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
6) กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ

งบประมาณ

หมายเหตุ

868,000
400,000
5,000
60,000
200,000
3,000
200,000
209,180
1,882,620
274,542

20,000
24,000
35,000
24,000
63,835

เงินอุดหนุน
(234,542)
เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (40,000)

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(23,835)
เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (40,000)

เงินอุดหนุน
24,000
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รายการงบประมาณ
7) กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
8) กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
9) กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ
3.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
3.1.3 โครงการการจัดการศึกษาทวิศึกษา
1) กิจกรรรมการรับสมัครนักเรียนทวิศึกษา
2) กิจกรรรมการพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษา
3) กิจกรรรมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทวิศึกษา
4) กิจกรรรมการนิเทศติดตามนักเรียนทวิศึกษา
5) กิจกรรรมการฝึกประสบการณ์ทักษะวิขาชีพ
ของนักเรียนทวิศึกษา
6) กิจกรรรมการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนทวิศึกษา
3.1.4 โครงการการจัดการเรียนรู้ควบคู่ชุมชนและ
ท้องถิ่น
1) กิจกรรมการจัดทำเอกสารหลักสูตรท้องถิ่น
2) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น 8
กลุม่ สาระการเรียนรู้ หรืออย่างน้อย 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3) กิจกรรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการทอ
ผ้าลายรวงผึ้ง
4) กิจกรรมการนิเทศติดตาม ประเมินผลการใช้
หลักสูตรท้องถิ่น
3.1.5 โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล
1) กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนวัดผล
3.1.6 โครงการการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ

งบประมาณ

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน

30,000
24,000
29,707
5,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

5,000
8,000
690
400
2,910

เงินอุดหนุน

2,200
1,800
8,000

เงินอุดหนุน

300
6,000
1,500
200
499,309
499,309
5,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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รายการงบประมาณ
1) กิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิต
และอาชีพ
3.1.7 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1) กิจกรรมชุมนุม
2) กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
3) กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
3.1.8 โครงการห้องสมุดมีชีวิต
1) กิจกรรมรักการอ่าน
2) กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
3) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดใน
แต่ละรายวิชา
3.1.9 โครงการส่งเสริมการวิจัย การผลิตสื่อการเรียน
และนวัตกรรมทางการศึกษา
1) กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย การผลิตสื่อการเรียน
และนวัตกรรมทางการศึกษา
3.1.10 โครงการศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1) กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
2) กิจกรรมจัดภูมิทัศน์ตกแต่งศูนย์การเรียนรู้
3) กิจกรรมฐานกิจกรรมหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4) กิจกรรมยุวเกษตรกร
5) กิจกรรมเปิดบ้านพอเพียง
6) กิจกรรมประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
3.1.11 โครงการงานสะเต็มศึกษา
1) กิจกรรมการแข่งขันสะเต็มศึกษา
3.1.12 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1) กิจกรรมสำรวจพรรณไม้ที่มีในโรงเรียน
2) กิจกรรมนำพืชพรรณไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกเพิ่ม
3) กิจกรรมดำเนินการตาม 5 องค์ประกอบ
4) กิจกรรมสรุปผลการดำเนินการกิจกรรม

งบประมาณ
5,000
76,000
68,000
8,000
25,000
15,000
5,000
5,000
5,000

หมายเหตุ

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

5,000
90,000

เงินอุดหนุน

10,000
10,000
30,000
20,000
10,000
10,000
35,000
35,000
20,000
2,000
10,000
8,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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3.1.13 โครงการแนะแนวการศึกษา อาชีพและสังคม
1) กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาระบบการดำเนินงาน
แนะแนว
2) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth
Counselor : YC)
3) กิจกรรมจัดนิทรรศการวันแนะแนวการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ
4) กิจกรรมออกแนะแนวเคลื่อนที่โรงเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ
5) กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
วันวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ
6) กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานแนะแนว
7) กิจกรรมฝึกประสบการณ์อาชีพ
8) กิจกรรมทุนการศึกษา
9) กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
(ส.อ.ร.)
10) กิจกรรมกองทุนเพื่อการศึกษา (ก.ย.ศ.)
3.1.14 โครงการศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม
1) กิจกรรมพัฒนาศูนย์อาเซียนโรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคมสู่ชุมชน
2) กิจกรรม ASEAN Week Fun Fair
3) กิจกรรม กิจกรรมประกวดแข่งขันภายใต้
โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
3.1.15 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ
1) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
3.1.16 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) “ชุมชน
แห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษาโรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม
1) กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC)
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษาโรงเรียน
ดอยเต่าวิทยาคม
3.1.17 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนร่วม
1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนร่วม

งบประมาณ
30,000
20,500

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน

5,000
2,000
2,500
-

19,870

เงินอุดหนุน

4,990
10,000
4,880
1,500
1,500

เงินอุดหนุน
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3.1.18 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1) กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3.2 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
3.2.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
1) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ
2) กิจกรรมสวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยาใจ
3) กิจกรรมทำบุญตักบาตรวิถีพุทธ
4) กิจกรรมของหายอยากได้คืน
5) กิจกรรมคนดี คิดดี สังคมดี เป็นศรีโรงเรียน
6) กิจกรรมโครงงานคุณธรรมสำนึกดี
7) กิจกรรมวินัยดีเริ่มที่ DT
3.2.2 โครงการโรงเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
1) กิจกรรมรู้จักและคัดกรองนักเรียนเพื่อให้
คำปรึกษาและส่งต่อ
2) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
3) กิจกรรมโฮมรูม
4) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
(classroom meeting)
5) กิจกรรมยกย่องนักเรียนประพฤติดี มาเรียน
สม่ำเสมอ
3.2.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นอกหลักสูตร
1) กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่
2) กิจกรรมวันวิสาขบูชา
3) กิจกรรมวันไหว้ครู
4) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
5) กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

งบประมาณ
312,000
312,000

14,000

หมายเหตุ
เงินอื่น ๆ

เงินอุดหนุน

3,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
29,500

เงินอุดหนุน

27,000
1,000
1,000
500
98,500
3,000
1,000
7,000
2,000
7,000

เงินอุดหนุน
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6) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล
7) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
8) กิจกรรมวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร
9) กิจกรรมวันปิยมหาราช
10) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
11) กิจกรรมวันลอยกระทง
12) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
13) ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
14) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศอำลาสถาบัน
3.2.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
และ เสริมสร้างทักษะชีวิตในสถานศึกษา
1) กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านบุหรี่และสารเสพติด
2) กิจกรรมเฝ้าระวังปัญหาบุหรี่และสารเสพติด
ในสถานศึกษา
3) กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำการป้องกัน
แก้ไขปัญหาบุหรี่และสารเสพติดในสถานศึกษา
4) กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสมในวัยรุ่นวัยเรียน
3.2.5 โครงการรักษาความปลอดภัย
1) กิจกรรมซ้อมแผนรับสาธารณะภัย
2) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิดใน
โรงเรียน
3.2.6 โครงการวินัยจราจร
1) กิจกรรมอบรมคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน
2) กิจกรรมอบรม นศท.และลูกเสือจราจรขับขี่
ปลอดภัย
3.2.7 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
1) กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน
2) กิจกรรมค่ายผู้นำ พี่จูงน้องเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการนักเรียน

งบประมาณ
2,000

หมายเหตุ

13,000
2,000
2,500
14,000
15,000
2,000
3,000
25,000
11,000

เงินอุดหนุน

5,000
4,000
1,000
1,000
63,000
3,000
60,000

เงินอุดหนุน

6,000
1,000
5,000

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

60,000
28,000

เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
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3) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการนักเรียน
4) กิจกรรมวันรำลึกรัฐธรรมนูญ
5) กิจกรรมการรณรงค์สังคมแห่งการเรียนรู้สู่
ประชาธิปไตย
6) กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนจิตอาสา
พัฒนาสังคม
7) กิจกรรมส่งเสริมยกย่องคนดี
8) กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
9) กิจกรรมพัฒนาความสามารถของ
คณะกรรมการนักเรียน
10) กิจกรรมค่ายอบรม สรุปงานสภาคุณธรรม
นำประชาธิปไตย
3.2.8 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย
1) กิจกรรมอบรมระเบียบวินัย ม.1 และ ม.4
2) กิจกรรมการวางระบบซอฟแวร์งานกิจการ
นักเรียน
3) กิจกรรมทำบัตรประจำตัวนักเรียนแบบ
สมารทการ์ด
3.2.9 โครงการ TO BE NUMBER ONE
1) กิจกรรมรับสมัครสมาชิก โครงการ TO BE
NUMBER ONE
2) กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ TO BE
NUMBER ONE
3) กิจกรรมจัดกิจกรรมการประกวด เต้น Cover
Dance
4) กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน

งบประมาณ
4,000
2,000
2,000

3.2.10 โครงการส่งเสริมการจัดบริการด้านสุขภาพ
1) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
จัดเก็บข้อมูล และพัฒนาระบบการบริการห้องพยาบาล
2) กิจกรรมบริการความเจ็บป่วยเบื้องต้น
3) กิจกรรมการป้องกันโรคในสถานศึกษา
4) กิจกรรมกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ครู
และบุคลกรทางการศึกษา

35,000
15,000

หมายเหตุ

3,000
4,000
4,000
5,000
8,000
41,000
13,000

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
เงินอุดหนุน

28,000
10,000
-

เงินอุดหนุน

5,000
5,000

15,000
1,000
1,500

เงินอุดหนุน
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5) กิจกรรมชุมนุม อย.น้อย
6) กิจกรรมการประกันอุบัติเหตุ
3.2.11 โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และระบบ

งบประมาณ
1,500
1,000
105,530

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน

ICT
1) กิจกรรมการให้บริการห้องโสตทัศนูปกรณ์
2) กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมแซมอุปกรณ์
งานโสตทัศนูปกรณ์
3) กิจกรรมปรับปรุงระบบ ICT
4) กิจกรรมปรับปรุงระบบเครื่องเสียงโดมกีฬา
3.2.12 โครงการงานบริการชุมชน
1) กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ บริการชุมชน
2) กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร , สภานักเรียน
บริการชุมชน
3.2.13 โครงการพัฒนาสำนักงานบริหารกิจการ
นักเรียน
1) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องสำนักงาน
3.2.14 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
1) กิจกรรมสารบรรณและงานสำนักงาน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
2) กิจกรรมพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน
3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์
3.3.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา
1) กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการศึกษา
2) กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา
2563-2564
3) กิจกรรมจัดทำโครงสร้างการบริหารของ
โรงเรียน
4) กิจกรรมจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียน
ปีการศึกษา 2563
5) กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรม

15,000
84,530
6,000
25,000
25,000
-

เงินอุดหนุน

15,000

เงินอุดหนุน

15,000
4,000

เงินอุดหนุน

2,000
2,000

26,000
6,000
19,000
1,000
-

เงินอุดหนุน
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6) กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
7) กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดย
ใช้ E-School
8) กิจกรรมรอรับการประเมิน 15 จุดเน้น เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3.3.2 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
1) กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปี 2563
2) กิจกรรมติดตามและตรวจสอบแบบรายงาน
SAR และ กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
2563
3) กิจกรรมประเมินและรายงานผลการจัด
กิจกรรม
4) กิจกรรมควบคุมภายในสถานศึกษา
5) กิจกรรมรับการประเมินจากหน่วยงานอื่น ๆ
6) กิจกรรมจัดเก็บและรวบรวมเอกสารการ
ประเมินต่าง ๆ
3.3.3 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ของโรงเรียน
1) กิจกรรมจัดทำสารสนเทศของโรงเรียน
2) กิจกรรมบริการข้อมูลและสารสนเทศ
3) กิจกรรมแสดงผลงานแห่งเกียรติยศของ
โรงเรียน ครูและนักเรียน
4) กิจกรรมประเมินและรายงานผลความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม
5) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มงาน
แผนงาน
3.3.4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) กิจกรรมการไปราชการของข้าราชการครู
2) กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร

งบประมาณ
-

หมายเหตุ

16,200

เงินอุดหนุน

12,000
1,000
500
500
2,000
11,400

เงินอุดหนุน

1,400
1,200
8,800
1,081,400
(200,000)
3,000

เงินอุดหนุน
(ค่าตอบแทนใช้
สอย)
เงินอุดหนุน
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3) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านระเบียบวินัยและ
การปฏิบัติหน้าที่
4) กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
5) กิจกรรมพัฒนางานสวัสดิการครู
6) กิจกรรมการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจ
แก่ครู
7) กิจกรรมจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา
8) กิจกรรมงานวันครู
3.3.5 โครงการพัฒนางานสารบรรณ
1) กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ/ธุรการ
3.3.6 โครงการพัฒนางานการเงิน
1) กิจกรรมพัฒนางานการเงิน
3.3.7 โครงการพัฒนางานพัสดุ
1) กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ
2) กิจกรรมยานพาหนะ ซ่อมบำรุงดูแลรักษา
รถยนต์
3) กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุสำนักงาน
3.3.8 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มบริหารงาน
บุคคล การเงินและสินทรัพย์
1) กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
3.3.9 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์
1) กิจกรรมสารบรรณและงานสำนักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์
2) กิจกรรมพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์
3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศ
และจัดป้ายประชาสัมพันธ์

งบประมาณ
3,000
120,000
20,000
30,000
889,200
16,200
31,200
31,200
15,000
15,000
103,200
11,200
82,000

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินระดม
เงินระดม
เงินระดม
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

10,000
15,000

เงินอุดหนุน

15,000
3,000

เงินอุดหนุน

1,000
1,000
1,000
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3.4 กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
3.4.1 โครงการอาคารสถานที่
1) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
2) กิจกรรมซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
3) กิจกรรมซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนและครู
4) กิจกรรมปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์กลุ่มสี
นักเรียน
5) กิจกรรมสวัสดิการบ้านพักครู
3.4.2 โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียน
1) กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลภูมิทัศน์
บริเวณรอบบริเวณโรงเรียน
2) กิจกรรมจัดสวนหย่อม หน้าโรงอาหาร
3) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำทั่วบริเวณ
โรงเรียน
4) กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ใหญ่รอบบริเวณ
โรงเรียน
3.4.3 โครงการพัฒนาและซอมบำรุงสาธารณูปโภค
1) กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ำดื่มและน้ำประปา
โรงเรียน
2) กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า
3.4.4 โครงการส่งเสริมงานนักการแม่บ้านลูกจ้าง
1) กิจกรรมส่งเสริมงานนักการแม่บ้านลูกจ้าง
3.4.5 โครงการงานจัดตกแต่งสถานที่
1) กิจกรรมงานจัดตกแต่งสถานที่
3.4.6 โครงการงานชุมชนสัมพันธ์
1) กิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2) กิจกรรมงานชมรมศิษย์เก่า
3) กิจกรรมงานชมรมผู้ปกครองและครู
4) กิจกรรมงานวันสถาปนาโรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม
5) กิจกรรมงานสวัสดิการนักเรียนผู้ปกครอง

งบประมาณ
200,000
95,000
30,000
30,000
30,000
15,000
82,000
30,000

หมายเหตุ
เงินระดม

เงินระดม

12,000
20,000
20,000
164,000
80,000
84,000
30,000
30,000
40,000
40,000
63,400
18,400
2,000
2,000
40,000
-

เงินระดม

เงินระดม
เงินระดม
เงินระดม
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3.4.7 โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม
1) กิจกรรมการจัดเสียงตามสายภายในโรงเรียน
ดอยเต่าวิทยาคม
2) กิจกรรมการจัดทำป้ายนิเทศ ป้ายประกาศ
ประชาสัมพันธ์
3) กิจกรรมจัดทำวารสาร “สะเลียมหวาน” ของ
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
4) กิจกรรมการจัดประชาสัมพันธ์ร่วมกับ วิทยุ
ชุมชนในอำเภอดอยเต่า
5) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมวัน
สำคัญและข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคมและเว็บไซต์ของ สพม.เขต 34
6) กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
7) กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงตามสาย
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
3.4.8 โครงการธนาคารโรงเรียน
1) กิจกรรมพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคาร
2) กิจกรรมพัฒนาสำนักงานธนาคารโรงเรียน
3) กิจกรรม บริการรับ-ฝากเงิน
3.4.9 โครงการงานโภชนาการ และสวัสดิการ
ร้านค้า
1) กิจกรรมการจัดระเบียบร้านค้าในโรงอาหาร
โรงเรียน
2) กิจกรรมสวัสดิการร้านค้าประกอบการ ในโรง
อาหารสถานศึกษา
3) กิจกรรมโภชนาการผ่าน อย.น้อย
4) กิจกรรมปรับปรุงที่ล้างจานและที่นั่งทาน
อาหารครู
5) กิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดภาชนะตาม
สุขลักษณะอนามัย
6) กิจกรรมดูแลรักษาอาคารและบริเวณรอบๆ
โรงอาหารในสถานศึกษา

งบประมาณ
177,000

หมายเหตุ
เงินระดม

8,250
30,000
138,750
7,000
2,000
3,200
1,800
67,000
2,000
3,000
3,000
3,000
54,000
5,000

เงินระดม

เงินอื่นๆ
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3.4.10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป
1) กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป
2) กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
3.4.11 โครงการชมรมนักธุรกิจน้อย “น้ำดื่มโรงเรียน
ดอยเต่าวิทยาคม”
1) กิจกรรมรับสมัครสมาชิกใหม่
2) กิจกรรมประชุม
3) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงาน
4) กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน
3.4.12 โครงการสวัสดิการบ้านพักครู
1) กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลเอกสารบ้านพักครูและ
บุคลากรในโรงเรียน
2) กิจกรรมป้องกัน ดูแลรักษาความปลอดภัย
บ้านพักจัดเก็บข้อมูลการให้บริการสวัสดิการบ้านพักครู
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
4.1 โครงการเปิดบ้านวิชาการยอดนักอ่านดอยเต่า
วิทยาคม 2563 (Open House 2020)
1) กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการยอดนักอ่านดอยเต่า
วิทยาคม 2563 (Open House 2020)
4.2 โครงการค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
1) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
4.3 โครงการวงดนตรีสตริง : วงโยธวาทิตมุ่งสู่
มาตรฐานสากล
1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงสตริง
2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิตสู่ความเป็น
สากล
4.4 โครงการค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา
1) กิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะกีฬาตะกร้อสู่ความเป็น
เลิศ

งบประมาณ
7,000

หมายเหตุ
เงินระดม

6,000
1,000
10,000
10,000
17,000
-

เงินอื่น ๆ

เงินระดม

17,000

45,000

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

45,000
30,000
30,000
8,000

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

4,000
4,000
20,000
7,000

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
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2) กิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็น

งบประมาณ
7,000

หมายเหตุ

เลิศ

5

3) กิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะกีฬาวอลเล่ย์บอลสู่ความ
เป็นเลิศ
4.5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
1) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
4.6 โครงการทัศนศึกษา
1) กิจกรรมทัศนศึกษา
4.7 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่ออาชีพ 1
โรงเรียน 1 ธุรกิจ
1) กิจกรรมการฝึกอบรมการฝึกอบรม การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือลายโบราณดอยเต่า การการย้อมสีจาก
ธรรมชาติ และ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือลาย
โบราณดอยเต่า
2) กิจกรรมงานทักษะอาชีพ 1คน 1 อาชีพ
3) กิจกรรมการฝึกอบรมการปฏิบัติการออกแบบ
ลวดลายผ้าทอด้วยคอมพิวเตอร์
4) กิจกรรมการนำเสนอผลงานนิทรรศการ และการ
จำหน่ายสินค้า 1 โรงเรียน 1 ธุรกิจ
4.8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์
1) กิจกรรมวัสดุฝึกเพื่อการแสดงนาฏศิลป์
4.9 โครงการค่ายพี่เลี้ยงนักเรียนห้องเรียนคิดวิเคราะห์
ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
1) กิจกรรมค่ายพี่เลี้ยง
โครงการยกระดับคุณภาพ
5.1 โครงการห้องเรียนคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/
อำเภอ
1) กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

6,000
58,920
58,920
110,000
110,000
8,000

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

4,000

1,000
1,000
2,000
10,000
10,000
5,000

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

5,000
50,000
50,000

งบเหลือจ่าย

