ผลการดาเนินการโครงการเด่น
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางภาษาไทย
กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการอ่านและ
การเขียน
โครงการอบรมวิจัยเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู
พัฒนาครูและบุคลากรด้าน ICT
และสื่อนวัตกรรมการเรียนการ
สอน
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
ภาษาไทยด้านการฟัง พูด อ่าน
เขียน
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมโปรแกรม
The Geometer Sketchpad

ตัวชี้วัด
1.ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรมให้นักเรียน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเรียนรู้ร่วมกัน
2.นักเรียนร้อยละ 90 สามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอ
ผลงาน
3.นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงานระดับดีมากขึ้น
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันความ
เป็นเลิศทางภาษาไทย ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนร้อยละ 93.40 มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานระดับดีมากขึ้น
- นักเรียนร้อยละ 92.13 สามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอ
ผลงาน
- ครูร้อยละ 95.20 จัดกิจกรรมให้
นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาไทย
ร้อยละ 85
นักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้ร้อยละ
- นักเรียนที่มีความบกพร่อง
95
ทางการอ่านและการเขียนสามารถอ่าน
และเขียนได้ร้อยละ 95
ครูร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการ
- ครูร้อยละ85 มี
ทาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
ความสามารถในการนา
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพครู
ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มี
- ครูและบุคลากรร้อยละ
ความสามารถในการใช้ ICT ในการผลิตสื่อ 85 มีความสามารถในการใช้ ICT ใน
และนวัตกรรมการเรียนการสอน
การผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้ร้อยละ - นักเรียนร้อยละ 95 ที่เข้าร่วม
90
กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทยด้าน
การฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถอ่าน
และเขียนได้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100
- นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์
นักเรียนที่เข้าค่ายสามารถสร้างชิ้นงานได้
- นักเรียนที่เข้าค่ายจานวน
อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
120 คนสามารถสร้างชิ้นงานจาก
โปรแกรม The Geometer
Sketchpad ได้อย่างน้อยจานวน 120
ชิ้นงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมค่ายเยาวชนรัก
คณิตศาสตร์
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ
โอเนต

ตัวชี้วัด
นักเรียนที่เข้าค่ายสามารถสร้างโครงงาน
คณิตศาสตร์ได้อย่างน้อย 1 โครงงาน

ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนจานวน 200 คน
ที่เข้าค่าย สามารถสร้างโครงงาน
คณิตศาสตร์ได้อย่างน้อยคนละ 1
โครงงาน
ลด 0 , ร ,มส ของนักเรียนลงเหลือร้อยละ - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 10
- 0 , ร ,มส ของนักเรียนลงเหลือร้อย
ละ 3 ของแต่ละรายวิชาที่สอน

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์

มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ เพื่อคัดเลือกโครงงานที่
ชนะเลิศเข้าแข่งขันทักษะร่วมกับต้นสังกั ด

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ร้อยละ 80

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงทาง
วิทยาศาสตร์

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์

นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ประสบการณ์ตรงทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ
ดาราศาสตร์

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนมีเจตคติ
ที่ต่อ

- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
โครงงานคณิตศาสตร์ในระดับชั้นม.ต้น
จานวน 8 โครงงาน ผลงานชนะเลิศ
เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 100 คน สามารถคัดเลือก
คัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ร้อยละ 80
- นักเรียนร้อยละ 100
ได้รับประสบการณ์ตรงทาง
วิทยาศาสตร์
- นักเรียนจานวน 50 คนที่
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ได้รับ
ประสบการณ์ตรงทางวิทยาศาสตร์
- นักเรียนจานวน 100คนที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์

งาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย

ตัวชี้วัด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 90

ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนร้อยละ 90 มี
ความรู้ และปฏิบัติตามแบบอย่างมารยาท
งามอย่างไทย

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

นักเรียนร้อยละ 98 ยึดหลักคาสอน
ของพุทธศาสนาในการดาเนินชีวิต

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา

นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะ
ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ร้อย
ละ 75

- นักเรียนได้ศึกษาหลักคาสอนของพุทธ
ศาสนาเพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิต
- นักเรียนร้อยละ 95 ยึดหลักคาสอนของ
พุทธศาสนาในการดาเนินชีวิต
ผลการแช่งชันทักษะศิลปหัตถกรรม ดังนี้
- ภาพยนตร์สั้น (ม.1-3) ชนะเลิศ เหรียญ
ทอง
- ภาพยนตร์สั้น (ม.4-6) เหรียญทอง
- มารยาทไทย (ม.1-3) เหรียญทอง
- มารยาทไทย (ม.4-6) เหรียญทอง
- เล่านิทานคุณธรรม (ม.1-3) เหรียญทอง
- เล่านิทานคุณธรรม (ม.4-6) เหรียญทอง
- โครงงานคุณธรรม (ม.1-3) เหรียญทอง
- โครงงานคุณธรรม (ม.4-6) ชนะเลิศ
เหรียญทอง
- เพลงคุณธรรม (ม.1-3) เหรียญทอง
- เพลงคุณธรรม (ม.4-6) เหรียญทอง
- สวดมนต์แปล (ม.1-6) เหรียญทอง
คิดเป็นร้อยละ 75 ของกิจกรรมที่ส่งเข้า
แข่งขัน
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน
150 คน มีความพร้อมในการเข้าสอบ CEFR
- ผลการสอบ CEFR สูงขึ้นร้อยละ 5

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ ผลการสอบ CEFR สูงขึ้นร้อยละ 5
สอบ CEFR
กิจกรรมวันคริสต์มาส

นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

-นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ร้อยละ 95 มี
เจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและ
ค่าย Scrabble

ตัวชี้วัด
นักเรียนได้ความรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

ผลการดาเนินงาน
-นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จานวน 100 คน
มีความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ 95
-นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จานวน 100 คน
มีความรู้คาศัพท์ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่นเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ 95

กิจกรรมค่ายภาษาจีน/
ภาษาญี่ปุ่น

นักเรียนได้ความรู้คาศัพท์ภาษาจีน/
ภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมส่งเสริมภาษาเพื่อการ
สื่อสารสาหรับนักเรียน

นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 80

- นักเรียนเกิดการเรียนรู้คาศัพท์
สานวน ประโยคและบทสนทนาเพื่อใช้ในการ
สื่อสารเพื่อขึ้นร้อยละ 80

กิจกรรมส่งเสริมความพร้อม
การแข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ร้อยละ 100

- นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศได้รับการพัฒนา
ความรู้ ร้อยละ 80

- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศได้รับการพัฒนาความรู้
ร้อยละ 85

โครงการแข่งขันส่งเสริมทักษะ
นักเรียนด้านอาหาร

นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการ
แข่งขันร้อยละ 100

ผลการแช่งชันทักษะศิลปหัตถกรรม
1.การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง
2.การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง
3.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่
ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
4. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
5. การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.
4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
6. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
7. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้
ม.4-ม.6 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
8. การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬา

ตัวชี้วัด

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ได้รับรางวัลร้อยละ 95

ผลการดาเนินงาน
9. การแข่งขันโครงงานอาชีพม.ปลายและ
ธุรกิจจาลอง(จิกกะลาโมเดล) ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 75 ของ
กิจกรรมที่ส่งเข้าแข่งขัน
ผลการแช่งชันกีฬาเป็นดังนี้
1. กีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 15 ปี และ 18 ปี
ชาย ได้เหรียญทองแดง
2. กีฬาวอลเลย์บอล - 18 ปีชาย
รองชนะเลิศ
3. กรีฑาเป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันระดับภาค
7 รายการ
4. แข่งขันกีฬาสพม.เขต 28
รางวัล
รวม
ทอง เงิน ทองแดง
15
9
11
๓๕
5.การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดตัวแทน
ภาค ได้เป็นตัวแทนภาคอีสาน
6.การแข่งขันกีฬาไทคัพ รอบชิงชนะเลิศที่
จังหวัด นครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3
7.การแข่งขันกีฬากรีฑาชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ
8.กรีฑารายการ BA RA MOUNTAIN
CLIMBING CHAMPIONSIPS ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ

โครงการค่ายดนตรี- ศิลปะสู่
ความเป็นเลิศ

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ด้านดนตรี – ศิลปะ ได้รับรางวัลร้อย
ละ 90 ของกิจกรรมที่เข้าร่วม

