กิจกรรมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. พัฒนาสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต ศิลปะ ดนตรีและกีฬา
๑.๑ กายบริหารประกอบเพลงโรงเรียน
๑.๒ วัยรุ่นวัยใสใส่ใจเรื่องเพศ
๑.๓ To be number one (รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
๑.๔ ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
๑.๕ รักษ์สุขภาพกับอย.น้อย
๑.๖ กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
๑.๗ นาฎดนตรี สู่ชุมชน
๑.๘ พัฒนากีฬา
๒. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักของชาติและธรรมมาภิบาลในโรงเรียน
(โรงเรียนคุณธรรม)
๓. วันสาคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๓.๑ วันพ่อแห่งชาติ
๓.๒ วันมาฆบูชา
๓.๓ วันวิสาขบูชา
๓.๔ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
๓.๕ วันภาษาไทยแห่งชาติ นักปราชญ์สุนทรภู่
๓.๖ วันแม่แห่งชาติ
๓.๗ วันวิทยาศาสตร์
๔. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและความเป็นไทย
๔.๑ วันลอยกระทง
๔.๒ วันคริสต์มาส
๔.๓ วันขึ้นปีใหม่
๔.๔ วันไหว้ครูมุฑิตาคารวะ
๔.๕ วันคล้ายวันเกิดโรงเรียน
๔.๖ วันปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๓ และ ม.๖
๕. อยู่อย่างไทยใส่ใจวิถีพุทธ
๕.๑ ความดีไม่มีขาย สร้างได้ด้วยตัวเอง
๕.๒ บันทึกความดี
๕.๓ ตักบาตรวันพระ/สวดมนต์ ทาวัตร นั่งสมาธิ
๕.๔ ลด ละ เลิกอบายมุข มุ่งสู่วิถีธรรม
๖. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๖.๑ เยี่ยมบ้านนักเรียนสู่การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล
๖.๒ รวมพลคนรักลูก
๖.๓ การบริการแนะแนว
๖.๔ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (อบรมนักเรียนแกนนา)

๗. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๗.๑ นักศึกษาวิชาทหาร
๗.๒ ชุมนุมในโรงเรียน
๗.๓ บาเพ็ญประโยชน์สร้างจิตสาธารณะ
๗.๔ ยุวชนประกันภัย
๗.๕ อัตลักษณ์ ของโรงเรียน (แต่งกายดี วิถีพอเพียง)
๘. ส่งเสริมโรงเรียนสุจริต
๘.๑ สร้างวินยั ในกิจวัตร ๕ กิจกรรมหลัก
๘.๑.๑ พัฒนาหน้าเสาธง
๘.๑.๒ รณรงค์ตรงต่อเวลา
๘.๑.๓ แต่งกายดีมีสง่า
๘.๑.๔ พูดจาดีมีสัมมาคารวะ
๘.๑.๕ รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ
๘.๒ สภาประชาธิปไตยในโรงเรียน (๒.มีวินัย)
๘.๓ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต (๓. ซื่อสัตย์)
๘.๓.๑ บันทึกข้อตกลงซื่อสัตย์สจุ ริตในโรงเรียน
๘.๓.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
๘.๓.๓ ของหายได้คืน
๙. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดมีชีวิต สู่ชุมชน ๓ ดี
๙.๑ เสริมภาษาพัฒนาการอ่าน (ภาษาไทย)
๙.๒ สรรพวิทย์ (วิทยาศาสตร์)
๙.๓ อ่านคณิต คิดสนุก (คณิตศาสตร์)
๙.๔ foreign Language library (ภาษาต่างประเทศ)
๙.๕ อ่าน คิด ทา นาชีวีมีสุข (สังคมศึกษา)
๙.๖ เพลงดีที่ฉันชอบ (ศิลปะ)
๙.๗ มุมรักการอ่าน (สุขศึกษา พลศึกษา)
๙.๘ ต้นไม้พูดได้ ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (การงานฯ)
๑๐. ขับเคลื่อนการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐.๑ เรียนรู้อยู่ดี ชีวีพอเพียง (ภาษาไทย)
๑๐.๒ สมุนไพร พอใจ พอเพียง (วิทยาศาสตร์)
๑๐.๓ รู้จักใช้ รู้จักเก็บ รู้จักออม (คณิตศาสตร์)
๑๐.๔ พัฒนาการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง (ภาษาต่างประเทศ)
๑๐.๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง (สังคมศึกษา)
๑๐.๖ ศิลป์พอเพียง (ศิลปะ)
๑๐.๗ กีฬาท้องถิ่นพอเพียง (พละศึกษาฯ)
๑๐.๘ บัญชีครัวเรือน (การงานฯ)
๑๐.๙ เอกลักษณ์ของโรงเรียน (โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง)

๑๑. ส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
๑๑.๑ สร้างสรรค์โครงงาน (ภาษาไทย)
๑๑.๒ จรวดขวดน้าและเครื่องบินบังคับวิทยุ (วิทยาศาสตร์)
๑๑.๓ ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน (คณิตศาสตร์)
๑๑.๔ วิเคราะห์ข่าว เล่าเรื่อง (สังคมศึกษา)
๑๑.๕ English for Fun (ภาษาต่างประเทศ)
๑๑.๖ ศิลป์สร้างสรรค์ (ศิลปะ)
๑๑.๗ กระตุ้นการคิดด้วยกีฬา (สุขศึกษาพลศึกษา)
๑๑.๘ หุ่นยนต์อัจฉริยะ (การงาน)
๑๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลอด ๐ ร มส
๑๒.๑ ติว O - NET และ GAT
๑๒.๒ ทักษะทางภาษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (ภาษาไทย)
๑๒.๓ วิทย์ก้าวไกล (วิทยาศาสตร์)
๑๒.๔ พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์)
๑๒.๕ สอนเสริมเพิ่มภาษา (ภาษาต่างประเทศ)
๑๒.๖ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (สังคมศึกษา)
๑๒.๗ พัฒนาทักษะศิลปะ (ศิลปะ)
๑๒.๘ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.๓, ม.๖
๑๒.๙ อัพเกรด (การงานฯ)
๑๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาสู่การจัดเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๑๓.๑ การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
๑๓.๒ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๑๓.๓ ธนาคารและสหกรณ์ (เถ้าแก่น้อย)
๑๓.๔ สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพนักเรียนชั้น ม.3 (work Experience)
๑๔. พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะครู บุคลากรในโรงเรียน
๑๔.๑ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
๑๔.๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
๑๔.๓ หนึ่งคน หนึ่งรางวัล
๑๕. พัฒนาคุณภาพการศึกษาประชาคมอาเซียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
๑๕.๑ สื่อภาษาพัฒนาสู่สากล (ภาษาไทย)
๑๕.๒ โครงงานวิทยาศาสตร์สากล (วิทยาศาสตร์)
๑๕.๓ Math Camp (คณิตศาสตร์)
๑๕.๔ ค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ)
๑๕.๕ เรียนรู้อาเซียนสู่มาตรฐานสากล (สังคมศึกษา)
๑๕.๖ ศิลปะกับวัฒนธรรมอาเซียน (ศิลปะ)
๑๕.๗ ยกระดับกีฬาสากล (พลศึกษา)
๑๕.๘ เรียนรู้เทคโนโลยีสู่ดิจิตอล (การงานฯ)
๑๖. โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL)

๑๖.๑ ธนาคารขยะในโรงเรียน
๑๖.๒ สร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ
๑๖.๓ ลด คัดแยก และการนาขยะกลับมาใช้ใหม่
๑๖.๓.๑ การผลิตน้าหมักชีวภาพและปุย๋ ชีวภาพ
๑๖.๓.๒ Package by Maths กับกระดาษรีไซเคิล
๑๖.๔ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
๑๖.๕ การบริหารจัดการขยะตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๖.๖ สานสัมพันธ์สู่ชุมชนปลอดขยะ
๑๖.๗ ประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย
๑๖.๘ รักษ์สิ่งแวดล้อมกับ 5 ส (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย)
๑๗. พัฒนาสุนทรียภาพ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๑๗.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
๑๗.๒ ตกแต่งสถานที่
๑๗.๓ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๗.๔ ป้องกันภัยพิบัติในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
๑๗.๕ เวทีคนเก่ง
๑๘. พัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
๑๙. พัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนเรียนรวม
๒๐. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒๑. พัฒนาระบบนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล 4 กลุ่ม
๒๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียน
๒๒.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (8 กลุ่มสาระ)
๒๒.๒ ประชุมครูบุคลากรในโรงเรียน
๒๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
๒๒.๔ การมีส่วนร่วมประเมินความพึงพอใจ สู่การบริหารงาน
๒๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๒๔. ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๒๕. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
๒๕.๑ จัดหาเครื่องแบบนักเรียน,อุปกรณ์การเรียน
๒๕.๒ แข่งขันความสามารถทางวิชาการ
๒๕.๓ ค่ายเตรียมความพร้อมสู่ปาโมกข์วิทยาภูมิ
๒๕.๔ นิทรรศการผลงานครูนักเรียน (OPEN HOUSE)
๒๕.๕ STEM Education Camp
๒๕.๖ ค่ายคุณธรรมนาชีวิต
๒๕.๗ เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
๒๕.๘ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกชัน้ เรียน ม.ต้น
๒๕.๙ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกชัน้ เรียน ม.ปลาย

๒๕.๑๐ ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ICT
๑. กลุ่มบริหารวิชาการ
๑.๑ งานบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอน
๑.๒ งานวัดผลการเรียนการสอน
๑.๓ งานทะเบียน
๑.๔ งานวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
๑.๕ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๖ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและงานคอมพิวเตอร์
๑.๗ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑.๘ งานห้องสมุด
๑.๙ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.๑๐ งานแนะแนว
๑.๑๑ งานศูนย์วัดผลประเมินผล
๑.๑๒ งานอาเซียนศึกษา
๑.๑๓ งานเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑๔ งานพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเรียนการสอน
๑.๑๕ งานสารสนเทศวิชาการ
๑.๑๖ งานควบคุม ตรวจสอบภายในกลุ่มบริหารวิชาการ
๑.๑๗ งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
๒. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๒.๑ งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
๒.๒ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
๒.๓ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒.๔ งานระดับชัน้
๒.๕ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๖ งานอนามัยโรงเรียน
๒.๗ งานโภชนาการ
๒.๘ งานรักษาความปลอดภัยนักเรียน
๒.๙ งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
๒.๑๐ งานธนาคารโรงเรียน
๒.๑๑ งานควบคุมตรวจสอบภายในกลุม่ บริหาร
๒.๑๒ งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล รายงาน
๓. กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
๓.๑ งานระดมทรัพยากร
๓.๒ งานการเงินและบัญชี
๓.๓ งานพัสดุและสินทรัพย์
๓.๔ งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ
๓.๕ งานสารบรรณ

๓.๖ งานบุคลากร
๓.๗ งานกองทุนโรงเรียนเพื่อการศึกษา
๓.๘ งานสวัสดิการโรงเรียน
๓.๙ งานยานพาหนะ
๓.๑๐ งานควบคุมตรวจสอบภายในกลุม่ บริหารงบประมาณ
๓.๑๑ งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
๔. กลุ่มบริหารทั่วไป
๔.๑ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๔.๒ งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔.๓ งานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
๔.๔ งานพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
๔.๕ งานประชาสัมพันธ์
๔.๖ งานโสตเพื่อการบริหารการศึกษา
๔.๗ งานสัมพันธ์ชุมชน
๔.๘ งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
๔.๙ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาและสมาคม
๔.๑๐ งานดนตรี - นาฎศิลป์
๔.๑๑ งานควบคุม ตรวจสอบภายในกลุ่มบริหารทั่วไป
๔.๑๒ งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

