
 

 

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

 

โรงเรียนบ้านเลิง 

 

 

 

 

 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

  



รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน  ประจำปี รอบ 6 เดือน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ้านเลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ที ่ โครงการ งบประมาณ  ผลการ ปฏิบัติงาน  
   ยังไม่

ดำเนินการ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

หมาย
เหตุ 

1 โครงการพัฒนาทักษะการคิดและ
การสื่อสาร 
1.1 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 

1.2 พัฒนาทักษะการคดิคำนวณ  
1.3 ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ 

วันละคำ 

1.3ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

14,000  /   

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
2.1- .กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 

2.2-กิจกรรมค่ายวิชาการ 

15,000  /   

3. โครงการฝึกทักษะอาชีพ 
3.1.  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(hand)  
ประถมฯ 
3.2.ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้(hand)  
มัธยมฯ 

5,000  /   

4 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
4.1การใช้และปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.2การใช้และปรับปรุงหลักสตูร
ท้องถิ่น 

1,000   /  

5 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
5.1กิจกรรมหมู่บ้านในโรงเรยีน 
5.2กิจกรรมการทำปุ๋ยนำ้หมักจาก
ใบไม ้
5.3จัดกิจกรรม 3 R 

5,000  /   

6 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
6.1กิจกรรมวันสำคญั 
6.2กิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
6.3กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสอื
สำรอง  

44,000  /   



6.4กิจกรรมเดินทางไกลการเข้าคา่ย
พักแรมลูกเสือสามัญ (ป.4 - 6)   
6.5กิจกรรมเดินทางไกการเข้าค่าย 
พักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ม.1-3)         

7 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ: 
7.1กิจกรรมวันสำคญัทางศาสนา 

7.2 กิจกรรมธรรมะในโรงเรียน 

7.3เข้าค่ายคณุธรรม 

13,000  /   

8 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

8.1ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
8.2ให้บริการทันตสุขภาพ 

8.3ให้บริการอนามัยในโรงเรียน
  
8.4กีฬาเป็นยาวิเศษ 
8.5 ให้บริการอาหารกลางวัน 
100% 
8.6ให้บริการอาหารเสรมิ(นม) 

20,500  /   

9 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

9.1จัดระบบบริหารและพัฒนา
องค์กร 

9.2ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

9.3จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ 

9.4จัดทำแผนปฏิบัติการ 

9.5จัดประชุมครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
9.6จัดทำรายงานประจำป ี

9.7 งานควบคุมภายใน 
 

8,000   /  

10 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
10.1การเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% 

10.2 ทุนการศึกษา 
10.3การจัดทำข้อมลูเด็กยากจน 
10.44  พัฒนาเด็กพิเศษ (LD) 
10.5แนะแนวการศึกษา 

2,000  /   

11 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
11.11  กิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) 
11.2การประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

11.3การนิเทศภายใน 

 

39,349.26  /   



12 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

12.1ห้องเรยีนน่าอยู่น่าเรียน 

17,000  /   

13 โครงการพัฒนาโรงเรียนดีประจำ
ตำบล 

13.1ประชาสัมพันธโ์รงเรยีน 
13.2ปรับปรุงภูมิทัศน ์
13.3การพัฒนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

22,750  /   

14 โครงการโรงเรียนสุจริต 
14.1กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

14.2กิจกรรมสหกรณ ์

ในโรงเรียน 
14.3จัดกิจกรรมคนดีศรสีะอาด 

2,000  /   
 

15 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
15.1จดัการเรียนรูต้ามแนวคดิ open 
Approach 
15.2จดัการเรียนรูต้ามแนวคดิสะ
เต็มศึกษา 

15.3การวจิัยเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 15.4การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู้ โดยะบบ Qinfo 
15.5 พัฒนาสื่อการเรียนรู ้
15.6ทัศนศึกษาระดับประถม  
(ป.1-3) 
15.7ทัศนศึกษาระดับประถม  
(ป.4-6) 
15.8ทัศนศึกษาระดับมัธยมฯ  
(ม.1-3) 
15.98 เปิดประตูสูส่ถานศึกษาและ 
open class 
15.10ประชุมผู้ปกครองนักเรยีน 

113,000  /   

16 โครงการจัดจ้างนักการภารโรง 108,000  /   
 

  



รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน  ประจำปี รอบ 6 เดือน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบ้านเลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ที ่ โครงการ งบประมาณ  ผลการ ปฏิบัติงาน  
   ยังไม่

ดำเนินการ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

หมาย
เหตุ 

1 โครงการพัฒนาทักษะการคิดและ
การสื่อสาร 
1.1 ส่งเสรมิการใช้ICT เพื่อการเรียนรู้ 
1.2 พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 
และการสื่อสาร 

 1) ฝึกเขียนตามคำบอก  

2) จัดทดสอบการอ่าน การเขยีน 

1.3กิจกรรมห้องสมดุ 3 ดี –บันทึก
การอ่าน 

1.4การพัฒนาทักษะการคดิ คำนวณ 

1.5 เสยีงตามสาย 

31,360  /   

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
2.1- .กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 

1.. วิเคราะห์ผล RT& NT & ONET ปี
การศึกษา 2563 2.วิเคราะห์นักเรยีน
ช้ันป.1,ป.3, ป.6และ ม.3 เป็น
รายบุคคล 3.วิเคราะหม์าตรฐาน/
ตัวช้ีวัด แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.จัดท า รวบรวมคลังข้อสอบที่ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 5.

กิจกรรมติวเข้มทางวิชาการ 

2.2-กิจกรรมค่ายวิชาการ 

14,000  /   

3. โครงการฝึกทักษะอาชีพ 5,000  /   
4 โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
1,000   /  

5 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ open 
Approach 
จัดการเรียนรู้ตามแนวคดิสะเตม็
ศึกษา 

การจัดการเรยีนการสอนใน
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโควิด-19 

92,000  /   



การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โด
ยะบบ Qinfo 

6 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
กิจกรรมหมู่บ้านในโรงเรียน 
กิจกรรมการทำปุ๋ยน้ำหมักจากใบไม้ 
จัดกิจกรรม 3 R 

6,000  /   

7 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรมวันสำคัญกจิกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ
สำรอง (ป.1-3)กิจกรรมเดินทางไกล
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามญั (ป.
4 - 6)   
กิจกรรมเดินทางไกการเข้าค่าย 
พักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ม.1-3)         

39,000  /   

8 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ: 
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 

กิจกรรมธรรมะในโรงเรียน 
เข้าค่ายคณุธรรม 

25,000-  /   

9 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมให้บริการอุปกรณ ์

เฝ้าระวังและป้องกันโรคโควดิ 19 

ป้องกันและแก้ไขยาเสพตดิ 
ให้บริการทันตสุขภาพ 

ให้บริการอนามยัในโรงเรียน  

กีฬาเป็นยาวิเศษ 

37,840  /   

10 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

9,000   /  

11 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1,000  /   

12 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

35,000  /   

13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

19,000  /   

14 โครงการพัฒนาโรงเรียนดีประจำ
ตำบล 

19,000  /   

15 โครงการโรงเรียนสุจริต 1,000  /   
 

 

 


