
สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาและการขับเคลื่อน SESAO 19 MODEL

ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์  หนองบวัล าภู 
ในพระราชปูถมัภส์มเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๙



นายไพโรจน์ พรมสอน
ผอ. สพม.19

SESAO 19 MODEL

การขับเคล่ือนนโยบาย

S : share Vision ได้แก่ การก าหนดทิศทางร่วมกัน
E : Education for all ได้แก่ การสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนทุกกลุม่เป้าหมาย
S : Supervision ได้แก่ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ช่วยเหลือในการพัฒนา
A : Assessment ได้แก่ การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
O : Organization Excellence ได้แก่ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
1 : One School One Innovation ได้แก่ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงสู่โรงเรียนนวัตกรรม
9 : King Rama IV, Sufficiency Economy Philosophy



นางวลกัขณา  สาระกจิจานนท์
ผู้อ านวยการโรงเรยีน

5 G For SWNP Excellence

G1 Groom

G2 Grant

G5 Genius
G4 Great

G5 Growth

Input : ข้อมูลส าคัญของ
          นักเรียน ทุกคน 

Output: :  นักเรยีนเป็นคนดี
มีทักษะเป็นไปตามหลักสูตร
อยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

Process : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Input : งบประมาณ ทุนการศึกษา
:

Output: Integrity & Transparency 
Assessment: ITA 

Process :การบริหารงบประมาณ
Input : แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ

Output: :นักเรยีน มีพัฒนาการทีด่ี
ครู  มีความกา้วหน้า 
ผู้บริหาร มืออาชีพ

Process :SWNP_TFE Model
SystemTheory /Weakest 

Input :นโยบายรฐับาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. /สพม.19

Output: :การประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศกึษาอยูใ่น

ระดับ 4-5 ทุกรายการ

Process :การบริหารงานโรงเรียนโดยใช้
PDCA Deming Cycle

Input : แบบส ารวจพหุปญัญา
:

Output: : Multiple Intelligences

Process :กระบวนการแนะแนวให้
ค าปรึกษา โดยใช้ SDQ

SESAO 19
One School One Innovation 



SWNP_TFE MODEL

• New Normal               
ปรับวิธีเรียนเปลีย่น
วิธีการสอนใหม่

• Professional 
Learning Community 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ

• Weakest Link  
ก าจัดจุดอ่อน

• Systematic 
Approach จัดระบบ
ให้ชัดเจน

S W

NP

SESAO 19
One School One Innovation 

นางวลกัขณา  สาระกจิจานนท์
ผู้อ านวยการโรงเรยีน



ผลการบริหารงานโรงเรยีน (กลุ่มบรหิารงานวิชาการ)

สรปุผลการด าเนนิงานทีส่ าคญัระหวา่ง 1 เมษายน – 30 มถินุายน 2563
1. การพฒันาหลกัสตูร

โรงเรียนโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการได้ด าเนินการจัดเรียงองค์ประกอบหลักสูตรให้ถูกต้องตามที่ได้รับการ
นิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของ สพม.19  และให้แต่ละกลุ่มสาระด าเนินการตรวจทาน วิเคราะห์และ
พิจารณามาตรฐาน/ตัวชี้วัด และผลการเรียนรูข้องแต่ละรายวิชาว่า มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ใดควรรู้และต้องรู้ เพื่อให้หลักสูตรที่
ใช้จัดการเรียนการสอนกระชับมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและสถานการณ์
2. การรบันักเรยีน

โรงเรียนได้ด าเนินการเปิดรับนักเรียนช้ันม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา  2563          ทั้งในระบบออนไลน์ ผ่าน Google form 
และในพื้นที่ในตามนโยบายและห้วงเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
3. การอนมุตัิการจบการศกึษา

ในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนได้ด าเนินการก ากับ ติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนไมผ่่าน ท าให้ไม่สามารถจบการศึกษาภาค
บังคับพร้อมรุ่นได้จ านวน 8 ราย มาด าเนินการจนสามารถส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดจ านวน 7 ราย 
4. การจดัการเรยีนการสอนทางไกล

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความตระหนักและ
ความส าคญัของการศึกษาทางไกลให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนมีครูร่วมพฒันา โดยให้ร่วมกันวางแผน 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดท า/จัดหาสื่อ และจัดการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบ Online และ On Air โดยใช้ Google 
Classroom / Google Meet / Google form / Facebook /Line / Zoom และ DLTV 

โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์หนองบวัล าภู
ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวกลุธดิา  พฒันา
หวัหนา้กลุ่มบรหิารงานวชิาการ

นางวลกัขณา  สาระกจิจานนท์
ผู้อ านวยการโรงเรยีน



โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ หนองบวัล าภู
ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

ผลการบรหิารงานโรงเรยีน (กลุ่มบรหิารงานวิชาการ)

สรปุผลการด าเนนิงานทีส่ าคญัระหวา่ง 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2563
1. การจดัการเรยีนการสอน
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คอื จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน On site และจัดการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลแบบ Online การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน มีมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ มีการสอนชดเชยเวลาเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคารและวันพฤหัสบดี และ
ให้ครูผู้สอนนับเวลาเรียนให้กับนักเรียนเมือ่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online 
2. การยกระดับผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ
โรงเรียนได้ลงนามบนัทกึข้อตกลง(MOU)กับศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวล าภูจัดท าโมเดลการจัดการศึกษาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
ยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และได้ส่งนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 คน 
เข้ารับการติวอย่างเขม้ในกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมผลิตแพทยเ์พื่อชาวชนบทที่จังหวัดหนองบัวล าภูจัดขึ้น
3. ระบบประกนัคณุภาพการศกึษา
โรงเรียนได้ประกาศและก าหนดเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน
โรงเรียนสนับสนุนและสง่เสริมให้ลูกเสือและเนตรนารีเหล่าอากาศได้รับการฝึกความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบโดยขอ
ความอนเุคราะห์วิทยากรจากกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานีมาฝึกระเบียบแถวพร้อมให้การอบรมเรื่องระเบียบวินยัและได้ส่งกอง
เนตรนารีเข้าประกวดระเบยีบแถวลูกเสือ ระดบัจังหวัด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 

นางสาวกลุธดิา  พฒันา
หวัหนา้กลุ่มบรหิารงานวชิาการ

นางวลกัขณา  สาระกจิจานนท์
ผู้อ านวยการโรงเรยีน



โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ หนองบวัล าภู
ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

ผลการบรหิารงานโรงเรยีน (กลุ่มบรหิารงานบุคคล)
สรุปผลการด าเนนิงานทีส่ าคญัระหวา่ง 1 เมษายน – 30 มถินุายน 2563

งานพฒันาบคุลากร
โรงเรียนได้ส่งเสรมิใหข้้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา เข้าร่วมการพฒันาตนเอง โดยเขา้อบรมออนไลนใ์นหลกัสูตรต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอก
สังกดั จ านวนทั้งสิ้น 68 หลักสูตร 
งานขวญัก าลงัใจบคุลากร
มกีารด าเนนิงานตามโครงการการสร้างขวัญก าลังใจใหก้ับขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา เพื่อเปน็การสร้างขวัญและส่งเสริมก าลังใจให้กับคณะครูในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ ดังนี้
- มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยนิดแีก ่คุณครูปุณยวีร ์ธรรมเจริญ วิชาเอก ภาษาไทย ที่ย้ายไปปฏิบตัิราชการ ณ โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์
- มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยนิดแีก ่คุณครูปวีณา น้ ารัก ที่ไดบ้รรจแุละแตง่ตัง้เป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา โรงเรียนผาซ่อนโชคชัย 
- มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยนิดแีก ่คุณครูอรทัย แก้วโสภา ต าแหน่ง คร ูวิชาเอก ภาษาไทย คุณครูจริายุสต ์จเรรัตช ์ต าแหนง่พนักงานราชการ 
วิชาเอก สุขศกึษาและพลศกึษา และคุณครูปถัว ีแก้วฤาชัย ต าแหน่ง พนกังานราชการ วิชาเอก ภาษาไทยที่มาปฏิบตัิราชการ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
- มอบเกียรตบิตัร “ครไูมม่ีวนัลา” และ “ครูผู้ตรงต่อเวลา” ใหก้บัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่อุทศิเวลาใหก้ับราชการอย่างเตม็ที ่เตม็ความสามารถ 
ดังนี้

1. คุณครกูุลธดิา พัฒนา 2. คุณครูธิยาพร พัฒนา 3. คุณครูพงษ์พิศ พลศรี 4. คุณครูนัฐพงษ์ มูลลา
5. คุณพัชรี ราชพัฒน์ 6. คุณครูพนิช สิริธนพงศ์ 7. คุณครหูิรัญวฒุ ิวังคีรี 8. คุณครูยุพาภรณ์ รตันพลแสน

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้
1. มกีารวางแผนการแกป้ัญหาการขาดแคลนคร ูโดยประกาศรบัสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นบุคลากรปฏิบัติงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าร ิและ
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรต ิวชิาเอก คณติศาสตร์ จ านวน 1 ต าแหน่ง
2. รับย้ายพนกังานราชการ วิชาเอก สขุศกึษาและพลศกึษา ราย นายจิรายัสต ์จเรรัชต์
3. รับบรรจแุละแตง่ตัง้ต าแหนง่ พนกังาราชการ วิชาเอก ภาษาไทย ราย นางสาวปถัว ีแกว้ฤาชัย

นางวลกัขณา  สาระกจิจานนท์
ผู้อ านวยการโรงเรยีน

นางสาวกนกพร  ชนะโยธา
หวัหนา้กลุ่มบรหิารงานบคุคล



โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ หนองบวัล าภู
ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

ผลการบรหิารงานโรงเรยีน (กลุ่มบรหิารงานบุคคล)
สรุปผลการด าเนนิงานทีส่ าคญัระหวา่ง 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2563

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้
      โรงเรียนได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นบุคลากรปฏิบัติงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
งานวางแผนอตัราก าลงั
      มีการวางแผนอัตราก าลังครู ก าหนดจ านวนอัตราก าลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้
        - จัดท าข้อมูลนักเรียนท้ังหมด และจ านวนนักเรียนพักนอน
        - ข้อมูลการเกษียณอายุราชการในปี 2563 
        - ข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก ของคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา  จ านวน 18 คน
        - ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ล าดับท่ี 1 วิชาเอกดนตรี
ล าดับท่ี 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ล าดับท่ี 3 วิชาเอกคณิตศาสตร์

งานพฒันาบุคลากร
       1. โรงเรียนได้ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการพัฒนาตนเองตามท่ีตนเองได้วางแผนไว้ การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ท้ังจากภายในและภายนอกสังกัด ท้ังหมด 10 หลักสูตร
      2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดนิขัน้พืน้ฐาน ของมูลนิธิยุวพัฒน์ จ านวน 9 คน

  3. นางอุทุมพร ฤทธ์ิรุ่ง ต าแหน่ง ครู คศ.1 ได้รบัค าส่ังให้เลื่อนและมีวิทยฐานะช านาญการ
       4. นางปุณยวีย์ ธรรมเจริญ นางนิตยา สหายฟ้า และนางนปภา ยางศรี  ได้รับค าส่ังให้เลื่อนและมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ

นางสาวกนกพร  ชนะโยธา
หวัหนา้กลุ่มบรหิารงานบคุคล

นางวลกัขณา  สาระกจิจานนท์
ผู้อ านวยการโรงเรยีน



โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ หนองบวัล าภู
ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

ผลการบริหารงานโรงเรยีน (กลุ่มบรหิารงบประมาณและแผน)
สรุปผลการด าเนนิงานทีส่ าคญัระหวา่ง 1 เมษายน – 30 มถินุายน 2563

การบริหารการเงินและบญัชี
การท าหลักฐานการเงินและการบัญชี
โรงเรียนได้จดัท าบัญชีรับ-จ่ายเงิน ทุกประเภท ทุกวันท่ีมีการรับ-จ่ายเงิน (สมุดเงินสด) จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน จัดท าทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษาและเงิน
อุดหนนุรายหัว ฯ อื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน จัดท าทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน และเก็บรวบรวมหลักฐานการเงินเบิก-จ่ายเงินทุกประเภท
การรับเงิน การจ่ายเงิน
โรงเรียนได้ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งท่ีมีการรับเงิน และจดัท าเรื่องอนุมัติจ่ายเงินส าหรับการจัดซื้อ จัดจ้างทุกประเภท
การเก็บรกัษาเงนิ
โรงเรียนได้จดัท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  น าเงินท่ีจะเก็บรักษา  พร้อมหลักฐานแทนตัวเงินและรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
การควบคุมและการตรวจสอบ
โรงเรียนได้มีการตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงินและตรวจสอบจ านวนเงินท่ีจัดเก็บและน าส่งกับหลักฐานและรายการท่ีบันทึกไว้ในบัญชี  
การประเมนิผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย
โรงเรียนมีการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ตามโครงการท่ีได้เสนอไว้และเมื่อเสร็จกิจกรรม ได้สรุปประเมินผลตามแผนการใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด
สรุปผลการด าเนินงานด้านงบประมาณของโรงเรียน 
การระดมทุนการศึกษา ตามโครงการ“กองทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ๑๒๐ ปีสมเด็จย่า”เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
( ม. ๑ และ ม. ๔)  , การมอบเงินอุดหนุนเพิ่มเติมจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
การรับงบติดตั้งโซล่ารเ์ซล ส าหรับสมาร์ทฟาร์มจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  , งบปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

นางธยิาพร  พฒันา
หวัหนา้กลุ่มบรหิารงบประมาณและแผน

นางวลกัขณา  สาระกจิจานนท์
ผู้อ านวยการโรงเรยีน



โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ หนองบวัล าภู
ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

ผลการบริหารงานโรงเรยีน (กลุ่มบรหิารงบประมาณและแผน)
สรปุผลการด าเนนิงานทีส่ าคญัระหวา่ง 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2563

สรุปผลการด าเนินงานด้านงบประมาณของโรงเรียน
๑. การมอบทุนการศึกษา ตามโครงการ“กองทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ๑๒๐ ปีสมเด็จย่า”ส าหรับนักเรยีนมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 4 ทุนแรกเข้าทุนละ 1,000 บาท จ านวน 50 ทุน ทุนส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 - 6 
ทุนละ 500 บาท จ านวน 30 ทุน และมอบเสือ้พละโรงเรยีนให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-6 ทุกคน
๒. โรงเรยีนได้จ่ายเงนิอดุหนุน เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี ได้แก่ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน
๓. โรงเรยีนได้ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการต่างๆ อาทิเช่น
    - การประชุมผู้ปกครอง     - โครงการพัฒนาหลักสูตรและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพฯ(ทุน กสศ)
    - พิธีวางพวงมาลาสมเด็จย่า/วันเกียรติยศ
การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
การจัดซื้อ จัดจ้าง โรงเรยีนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซอ่มแซมอาคารเฉลิมพระเกียรตฯิจ านวน ๑,๒๗๙,๕๐๐ บาทโรงเรียนได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดซื้อด้วยวิธี E-bidding และได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ จ านวน 4 รายการเป็นเงิน   314,000      บาท
การจัดท าบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภณัฑ์ โรงเรียนได้ด าเนินการลงทะเบียนครุภัณฑโ์ดยลงทะเบียนครุภัณฑ์ในโปรแกรม E-mis
การบ ารุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม โรงเรียนได้ด าเนินการท าการส ารวจครุภัณฑ์ภายในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อน าพัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุด
ไปซ่อมแซม เช่น สื่อ DLIT อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ และปรับปรุงอาคารสถานทีเ่พื่อให้นักเรยีนมีความปลอดภัย
การตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ โรงเรียนได้ด าเนินการตรวจพัสดุประจ าปีทุกๆปี ในทุกๆวันที่ ๓๐ กันยายน และได้ส่งแบบ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีในเดือนตุลาคม

นางวลกัขณา  สาระกจิจานนท์
ผู้อ านวยการโรงเรยีน

นางธยิาพร  พฒันา
หวัหนา้กลุ่มบรหิารงบประมาณและแผน



โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ หนองบวัล าภู
ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

ผลการบริหารงานโรงเรยีน (กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป)
สรุปผลการด าเนนิงานทีส่ าคญัระหว่าง 1 เมษายน – 30 มถินุายน 2563

 1. จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดทูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ และร่วมลงนามถวายพระพรและร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   2. ร่วมท าบุญโรงทานพร้อมแจกข้าวสารอาหารแห้งผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 บริเวณโรงทานหลวงพ่อพระบางคู่ วัดมหาชัย อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวล าภู และท าบุญแจกข้าวสารอาหารแห้งผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โควิด-19 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส 
(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู
   3. พิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ห้องประชุมใหญ่ศรี
สังวาล 1
   4. ออกเย่ียมบ้านนักเรียนเพื่อส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19
   5. ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพัฒนาโรงเรียนเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี
   6. อบรมปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ณ ห้องประชุมศรีสังวาลย์1 
   7. ต้อนรับนายนพรัตน์ ธรรมวงษา และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในโอกาสติดตามการใช้งานโซล่ารเ์ซลส าหรับสมาร์ทฟาร์มท่ีทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานีไดต้ิดตั้งและมอบให้ทางโรงเรียนไว้ใช้งานเพ่ือเป็นพลังงานทางเลือกและเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของทางโรงเรียน
   8. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งท่ี 2/ 2563 โดยมี             นายค าพันธ์ พระเอก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบผลการด าเนินงาน/กิจกรรมของโรงเรียน 
9. ปรับภูมิทัศน์ เตรียมสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี เพื่อรับการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยจัดให้เว้น
ระยะห่างทางสังคม มีจุดคัดกรอง และจดัเวลาพักกลางวันระหว่าง ม.ต้นกับ ม.ปลาย ห่างกัน 1 ชั่วโมง

นางนติยา  สหายฟ้า
หวัหนา้กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป

นางวลกัขณา  สาระกจิจานนท์
ผู้อ านวยการโรงเรยีน



โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ หนองบวัล าภู
ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

ผลการบริหารงานโรงเรยีน (กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป)
สรุปผลการด าเนนิงานทีส่ าคญัระหวา่ง 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2563

 1. ต้อนรับนักเรียนบริเวณหนา้ประตูโรงเรียนเนื่องในวนัเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 และด าเนนิการตามมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
   2. มอบทุนการศึกษา “โครงการกองทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา 120 ปี สมเดจ็พระศรีนครินทรา   บรมราชชนนี” ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จ านวน 50 ทุน 
ประกอบด้วยทนุส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  จ านวน 30 ทุน และมอบเสื้อพละโรงเรียนให้แก่นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1-6 ทุกคน
   3. จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างผูป้กครองนักเรียนกบัโรงเรียน ผูป้กครองนักเรียนไดม้ีส่วนร่วมให้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรยีน
   4. ประกอบพิธวีางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต และประกอบพิธีอันเชญิถ้วยกฬีาเปตอง พิธีเปิดสนามเปตอง 120 ปี  
พร้อมทั้งจัดพิธีวันเกียรติยศประดับเครื่องหมายและหมวกเคร่ืองแบบพิธีการให้กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่เข้าใหม่ใน    ปีการศึกษา 2563
   5. จัดพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีและถวายสตัยป์ฏิญาณเพื่อเปน็ข้าราชการที่ดีและพลังของแผน่ดนิ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
   6. จัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย โดยได้มีการจัดอบรมการดับเพลิง และแผนอพยพหนไีฟของสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียน 
โดยมีวิทยากรจากเทศบาลเมืองหนองบวัล าภู มาเปน็วิทยากรให้ความรู้และซักซ้อมความปลอดภัย
   7. จัดพิธีไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ลูกศิษย์ไดแ้สดงออกถึงความรัก ความกตญัญู เคารพ ระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์  และมอบ
เกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียนประจ าปีการศึกษา 2562 และนักเรียนผู้มีความสามารถทางดา้นดนตรี นาฏศิลป ์
   8. เลือกตั้งประธานนักเรียนใหม่แทนประธานนักเรียนที่หมดวาระ เพื่อท าหนา้ที่เปน็ผูป้ระสานงานระหว่างนกัเรียนและคณะครู มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและเกิดการเรียนรู้ มี
เจตคติที่ดีเก่ียวกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย
   9. จัดพิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถพระบรมราช-ชนนีพันปีหลวง เนือ่งในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 
2563 
   10. อบรมการสร้างแกนน าในการขบัเคลื่อนงานเฝ้าระวงัทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกนัของสังคม   โดยทีมวิทยากรจากกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดหนองบวัล าภู
   11. อบรมโครงการครอบครัวไทยอุน่ไอรัก โดยได้รับการสนบัสนนุองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัหนองบวัล าภู มีวัตถปุระสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

นางวลกัขณา  สาระกจิจานนท์
ผู้อ านวยการโรงเรยีน

นางนติยา  สหายฟ้า
หวัหนา้กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป



ท าเนียบครูและคณะกรรมการสถานศึกษา

นางวลกัขณา  สาระกจิจานนท์
ผู้อ านวยการโรงเรยีน


