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บทสรุปแผนปฏบัิติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนวุฒิชยัวิทยา  ไดจ้ดัท าข้ึน

เพื่อสรุปและรายงานผลการประเมินหน่วยงาน ผลการพฒันา คุณภาพผูเ้รียน ผลการด าเนินงานตาม ผล
ด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และโครงการตามแผนงาน  ตลอดจนเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ผลการพฒันาและ การขบัเคล่ือนนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และ
สาธารณชนทราบ และน าขอ้มูล  ผลการด าเนินงานไปใช้ใน การวางแผน พฒันาการด าเนินงานการจดั
การศึกษาในปีต่อไป โดยมีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การร่วมด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี ทั้งน้ีเพื่อให้โรงเรียนวุฒิชยัวิทยา ได้มีกรอบทิศทางการ
พฒันาสู่การปฏิบติัท่ีบรรลุเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง โดยแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2564 ประกอบไป
ดว้ยโครงการตามแผนปฏิบติัการจ านวน 5 ฝ่าย  40 โครงการ  36 กิจกรรม แยกเป็นโครงการดงัน้ี 

 

1.ด้านการบริหารทัว่ไป ( 100,000 บาท )     ( 8  โครงการ    5  กจิกรรม ) 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1. โครงการวฒิุชยัให้โอกาส 50,000 ครูสุภางค ์

2. โครงการปรับปรุงพฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 30,000 ครูพิชยั 

3. โครงการชุมชนสัมพนัธ์  3,000 ครูธนภทัร 

4.  โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์ร 

 

23,000 

(ถวัเฉล่ียทุกรายการ) 

ครูสุภางค ์

 

        กิจกรรม 1  งานสารบรรณ 7,000 ครูกชกร 

        กิจกรรม 2  งานประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 4,000 ครูมารีนา 

        กิจกรรม 3  งานอนามยัโรงเรียน 2,000 ครูสุภางค ์

        กิจกรรม 4   ระบบควบคุมภายใน 3,000 ครูซูไฮนีย ์

        กิจกรรม 5   งานโสตบริการ 4,000 ครูพิชยั 

5. โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนกัเรียนผูป้กครอง 3,000 ครูฟาตีมะฮ ์

6.โครงการปัจฉิมนิเทศนกัเรียนชั้น ม.3 และม.6 3,000 ครูฟาตีมะฮ ์

7.โครงการส่งเสริมมาตรการการเรียนรู้สู้ภยัโควดิ-19 3,000 ครูสุภางค ์

8.โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนสวสัดิการนกัเรียน 36,000 ครูธนภทัร 
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   2.ด้านการด าเนินงานบริหารงบประมาณ ( 20,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหัว และ 130,000 บาท ) 
      ( 2  โครงการ   4  กจิกรรม ) 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1.โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการการด าเนินงานฝ่ายบริหาร

งบประมาณ 

 

20,000 

(ถวัเฉล่ียทุกรายการใน 

กิจกรรม 1-4) 

ครูนงเยาว ์

 

 

       กิจกรรม 1   พฒันาระบบงานนโยบายและแผน 3,000 ครูจริยา 

       กิจกรรม 2   กิจกรรมพฒันาระบบงานการเงิน 5,000 ครูนงเยาว ์

       กิจกรรม 3   กิจกรรมพฒันาระบบงานบญัชี 5,000 ครูจริยา 

       กิจกรรม 4   กิจกรรมพฒันาการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ 7,000 ครูเอธิมา 

2. โครงการควบคุมดูแลการใชจ่้ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน                                                           130,000 ครูนงเยาว ์

 

 
3.  ด้านการบริหารงานบุคคล (20,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหัว และ 560,000 บาท จากเงินรายได้
สถานศึกษา)     ( 1  โครงการ   2 กจิกรรม ) 
 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ หมายเหตุ 

1. โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาและสรรหา 

     อตัราก าลงั 2 

560,000 

 

ครูปาตีเมาะ 

 

            กิจกรรม 1  จดัจา้งครูในสาขาวชิาท่ีขาดแคลน 

            กิจกรรม 2  อบรมพฒันาครู 

(560,000 เงินรายไดส้ถานศึกษา) 

20,000 

ครูปาตีเมาะ 

ครูซูไฮนีย ์
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4. ด้านการบริหารงานวชิาการ ( 170,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหัว)   ( 29  โครงการ   26  กจิกรรม ) 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1. โครงการนิเทศภายใน  500 ครูมารียา 

2. โครงการพฒันาทกัษะเพื่อความเป็นเลิศทางวชิาการ 3,000 ครูมารียา 

3.โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ 17,500 ครูมารียา 

     กิจกรรม1 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ 

     กิจกรรม2 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีน 

     กิจกรรม3 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 

     กิจกรรม4 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ (ชีววทิยา) 

     กิจกรรม6 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ (วทิยาศาสตร์ทัว่ไป) 

     กิจกรรม7 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนศิลปะ 

     กิจกรรม8 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย 

     กิจกรรม9 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพ 

     กิจกรรม 10 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศาสนาแลวฒันธรรม 

     กิจกรรม 11 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

     กิจกรรม 12 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

2,000 

2,000 

1,000 

1,000 

2,000 

2,000 

2,000 

1,500 

1,000 

1,000 

2,000 

ครูจริยา 

ครูสิริกานต ์

ครูนงเยาว ์

ครูเอธิมา 

ครูสุทิสา 

ครูซูไวบะห์ 

ครูจิตรา 

ครูพิญฌาดา 

ครูฮาซียะห์ 

ครูพิชยั 

ครูปาตีเมาะ 

3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

        กิจกรรม 1 สัปดาห์วทิยาศาสตร์ 

        กิจกรรม 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

        กิจกรรม 3 พฒันากลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

13,000 ครูสุทิสา 

ครูสุทิสา 

ครูสุทิสา 

ครูสุทิสา 

4.  โครงการพฒันางานทะเบียน วดัผลและประเมินผล 18,000 ครูมารีนา 

5.  โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 500 ครูปาตีเมาะ 

6.  โครงการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 500 ครูมารียา 

7.  โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูล 1,000 ครูมารีนา 

8. โครงการพฒันาการบริการแนะแนว 8,000 ครูสุทิสา 

9. โครงการส่งเสริมอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ 2,000 ครูสุทิสา 

10.  โครงการพฒันาระบบงานรับนกัเรียน 3,000 ครูฟาตีมะฮ ์
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การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
11. โครงการเปิดบา้นวชิาการวฒิุชยัวทิยา 12,000 ครูสุทิสา 
12. โครงการคุณธรรมสร้างความดี 
            กิจกรรม 1 ค่ายพุทธบุตร 
            กิจกรรม 2 คนเก่งคนดีศรีวุฒิชยั 
            กิจกรรม 3 ธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
            กิจกรรม 4 วนัส าคญัทางศาสนา 

3,500 
1,000 
200 

1,000 
1,300 

ครูสุภางค ์
ครูฉตัรทริกา 

ครูสุภางค ์
ครูสุภางค ์
ครูฟาตีมะฮ ์

13. โครงการแข่งขนัคิดเลขเร็ว A-Math  1,000 ครูปาตีเมาะ 
14.โครงการปรับปรุงห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 10,000 ครูมารีนา 
15. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นการงานอาชีพ  9,500 ครูพิญฌาดา 
16. โครงการเปิดโลกกวา้งสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื(เงินจากกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน) 

70,000 ครูฮาซียะห์ 

17. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(เงินจากกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 
 
         กิจกรรม 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
         กิจกรรม 2 กิจกรรมชุมนุมวชิาการ 
         กิจกรรม 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
         กิจกรรม 4 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ 
         กิจกรรม 5 การแข่งขนัวชิาการ 

60,000 
(ถวัเฉล่ียทุกรายการ) 

35,000 
3,000 
2,000 

15,000 
5,000 

ครูมารียา 
 

ครูพิชยั 
ครูพิชยั 
ครูมารีนา 
ครูมารียา 
ครูมารียา 

18. โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 5,000 ครูมารีนา 
19. โครงการพฒันาหอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติ 5,000 ครูนูรียะห์ 
20. โครงการส่งเสริมกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน   25,000 ครูพิชยั 
21. โครงการสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้และการวดัประเมินผลการเรียนรู้ 16,000 ครูมารียา 
22. โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 1,000 ครูมารียา 
23. โครงการวนัภาษาไทยแห่งชาติ 1,000 ครูธนภทัร 
24. โครงการพฒันาทกัษะภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2,000 ครูสิริกานต ์
25. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้น ICT 5,000 ครูมารีนา 
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การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
26. โครงการส่งเสริมและพฒันาหอ้งเรียนชีววทิยา 1,000 ครูเอธิมา 
27. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 
      กิจกรรม 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
      กิจกรรม 2 พฒันากลุ่มสาระสังคมศึกษา 

6,000 
(ถวัเฉล่ียทุกรายการ) 

ครูฮาซียะห์ 
 

ครูฉตัรทริกา 
ครูฟาตีมะฮ ์

28.พฒันาแบบเรียนเพื่อการเรียนการสอนภาษาจีน 20,000 ครูสิริกานต ์
 
5.  ด้านการบริหารกจิการนักเรียน (40,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหัว )  ( 1  โครงการ   5 กจิกรรม ) 
 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 40,000 

(ถวัเฉล่ียทุกรายการ) 
ครูพิชยั 

     กิจกรรม 1  กิจกรรมวนัส าคญั 

     กิจกรรม 2  งานป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 

     กิจกรรม 3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานกัเรียน 

     กิจกรรม 4  งานส่งเสริมระเบียบวนิยันกัเรียนการปกครองนกัเรียน 

     กิจกรรม 5  ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
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บทที ่1 บทน า 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวุฒิชยัวิทยา ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี

งบประมาณ 2564 โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี ทั้งน้ี
เพื่อให้โรงเรียนวุฒิชยัวิทยา ได้มีกรอบทิศทางการพฒันาสู่การปฏิบติัท่ีบรรลุเป้าหมายอย่างแทจ้ริง โดย
แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2564 ประกอบไปดว้ยโครงการตามแผนปฏิบติัการ จ านวน 5 ฝ่าย  40 
โครงการ  36 กิจกรรม  แยกเป็นโครงการดงัน้ี 

 1. ดา้นการบริหารทัว่ไป ( 100,000 บาท จากเงินรายไดส้ถานศึกษา )  8  โครงการ  5  กิจกรรม 
 2. ดา้นการด าเนินงานบริหารงบประมาณ ( 20,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหวั และ 130,000 บาท
จากเงินงบกลาง )    2  โครงการ   4 กิจกรรม 

 3. ดา้นการบริหารงานบุคคล ( 20,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหัว และ 560,000 บาท จากเงิน
รายไดส้ถานศึกษา )    1  โครงการ   2  กิจกรรม 

 4. ดา้นการบริหารงานวชิาการ ( 170,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหวั )  29  โครงการ  26  กิจกรรม 
 5. ดา้นการบริหารกิจการนกัเรียน ( 20,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหวั และ 20,000 บาท จากเงิน
รายไดส้ถานศึกษา )   1 โครงการ   5 กิจกรรม 

 

วตัถุประสงค์ของการติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ  2564 มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ  2564 
2. เพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของแต่ละโครงการกิจกรรมทั้งการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บ 

จดัสรร 
3. เพื่อน าผลการติดตาม การด าเนินโครงการกิจกรรมไปปรับปรุง พฒันา ก าหนดนโยบาย รวมทั้ง 

ก าหนดการด าเนินโครงการกิจกรรม ในแผนปฏิบติัการประจ าในอนาคตต่อไป 
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บทที ่2 
วธีิด าเนินการติดตามการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและ 

สรุปผลการติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
            

ขั้นตอนการติดตามการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 

โรงเรียนวุฒิชยัวทิยา ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณ 2564 โดยมีขั้นตอนการติดตามการด าเนินงานโครงการดงัน้ี 

ล าดบั รายการ ช่วงเวลา 
ไตรมาสที่1 ( ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564 ) 

1 ติดตามความกา้วหนา้ ประเมินผลการด าเนินงาน ธนัวาคม 2564 
2 รายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร มกราคม 2565 

ไตรมาสที ่2 ( มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 ) 
1 ติดตามความกา้วหนา้ ประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม 2565 
2 รายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร เมษายน 2565 

ไตรมาสที ่3 ( เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565 ) 
1 ติดตามความกา้วหนา้ ประเมินผลการด าเนินงาน มิถุนายน 2565 
2 รายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร  กรกฎาคม 2565 

ไตรมาสที ่4 ( กรกฎาคม 2565 - กนัยายน 2565 ) 
1 ติดตามความกา้วหนา้ ประเมินผลการด าเนินงาน กนัยายน 2565 
2 รายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร ตุลาคม 2565 

 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนวุฒิชยัวทิยา มีการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน

ทั้งส้ิน  5 ฝ่าย  40 โครงการ  36 กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 100 
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บทที ่3 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการประเมินแผนปฏิบัติการ 

             

ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการ 

ทั้งกระบวนการ การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผนและเป้าหมายท่ี
วางไว ้ 

2. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2564 หลายกิจกรรมประเมินผลล่าชา้
กวา่ก าหนดมาก ท าใหก้ารรายงานสรุปผลใชเ้วลานานในการด าเนินการ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การก ากบัติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ควรมีการติดตามทุกไตรมาสเพื่อใหโ้ครงการ/ 
กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามแผน 
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บทที ่4 
รายงานผลการด าเนินโครงการกจิกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สรุปผลโครงการกจิกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนวุฒิชัยวทิยา 

จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2564  จ  านวน 5 ฝ่าย  40 โครงการ  36 
กิจกรรม  มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ด้านการด าเนินงานบริหารงบประมาณ      
2  โครงการ   4 กจิกรรม 

 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

1  โครงการ   2  กจิกรรม 

ด้านการบริหารทัว่ไป  8  โครงการ  5  กจิกรรม 

ด้านการบริหารงานวชิาการ  
29  โครงการ  24 กจิกรรม 

 

ด้านการบริหารกจิการนักเรียน 

1 โครงการ   5 กจิกรรม 
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ตารางสรุปควบคุมการใช้เงินตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ด้านฝ่ายการบริหารทัว่ไป  8  โครงการ  5  กจิกรรม 
 

 

 ล าดับที่  ช่ือโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
1 โครงการวฒิุชยัให้โอกาส 50,000 
2 โครงการปรับปรุงพฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 30,000 
3 โครงการชุมชนสัมพนัธ์ 3,000 
4 โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์ร 23,000 
5 โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนกัเรียนผูป้กครอง 3,000 
6 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 3,000 
7 โครงการส่งเสริมมาตรการการเรียนรู้สู้ภยัโควดิ-19 3,000 
8 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนสวสัดิการนกัเรียน 36,000 

 
*หมายเหตุ  
         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท า
ใหต้อ้ง งดการจัดกจิกรรม เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) 
       หากมีการประชุมเชิงปฏิบติัการ ตอ้งปรับเปล่ียนการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) 
 

 
งบประมาณทั้งหมด 

100,000 
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ด้านการด าเนินงานบริหารงบประมาณ      
2  โครงการ   4 กจิกรรม 

 
 

 ล าดับที่  ช่ือโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
1 โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการการด าเนินงานฝ่ายบริหาร

งบประมาณ 
20,000 

2 โครงการควบคุมดูแลการใชจ่้ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน                                                           130,000 
 
*หมายเหตุ  
         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท า
ใหต้อ้ง งดการจัดกจิกรรม เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) 
       หากมีการประชุมเชิงปฏิบติัการ ตอ้งปรับเปล่ียนการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) 
 

 
งบประมาณทั้งหมด 

150,000 

 

 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

1  โครงการ   2  กจิกรรม 

 
 

 ล าดับที่  ช่ือโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาและสรรหาอตัราก าลงั 2  
                 กจิกรรม 1  จดัจา้งครูในสาขาวชิาท่ีขาดแคลน  

1 เพื่อเป็นค่าจา้งบุคลากรสถานศึกษาในโรงเรียน 560,000 
                กจิกรรม 2  อบรมพฒันาครู  

2 จดัอบรมออนไลน์ ไม่ใชง้บ 
                                                                                                                  งบประมาณทีใ่ช้ 560,000 

                                                                                                                              คงเหลือ 20,000 
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ด้านการบริหารงานวชิาการ 
29  โครงการ  24 กจิกรรม 

 

 

 ล าดับที่  ช่ือโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
1 โครงการนิเทศภายใน  500 
2 โครงการพฒันาทกัษะเพื่อความเป็นเลิศทางวชิาการ 3,000 
3 โครงการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 17,500 
4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 13,000 
5 โครงการพฒันางานทะเบียน วดัผลและประเมินผล 18,000 
6 โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 500 
7 โครงการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 500 
8 โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูล 1,000 
9 โครงการพฒันาการบริการแนะแนว 8,000 

10 โครงการส่งเสริมอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ 2,000 
11 โครงการพฒันาระบบงานรับนกัเรียน 3,000 
12 โครงการเปิดบา้นวชิาการวฒิุชยัวทิยา 12,000 
13 โครงการคุณธรรมสร้างความดี 3,500 
14 โครงการแข่งขนัคิดเลขเร็ว A-Math  1,000 
15 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 10,000 
16 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นการงานอาชีพ  9,500 
17 โครงการเปิดโลกกวา้งสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื(เงินจากกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน) 
70,000 

18 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(เงินจากกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 60,000 
19 โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 5,000 
20 โครงการพฒันาหอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติ 5,000 
21 โครงการส่งเสริมกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน   25,000 
22 โครงการสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้และการวดัประเมินผลการเรียนรู้ 16,000 
23 โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 1,000 
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 ล าดับที่  ช่ือโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
24 โครงการวนัภาษาไทยแห่งชาติ 1,000 
25 โครงการพฒันาทกัษะภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2,000 
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้น ICT  5,000 
27 โครงการส่งเสริมและพฒันาหอ้งเรียนชีววทิยา 1,000 
28 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม 
6,000 

29 พฒันาแบบเรียนเพื่อการเรียนการสอนภาษาจีน 20,000 
 
*หมายเหตุ  
         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
ท าใหต้อ้ง งดการจัดกจิกรรม เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) 
       หากมีการประชุมเชิงปฏิบติัการ ตอ้งปรับเปล่ียนการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ 
เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) 
 

 
งบประมาณทั้งหมด 

170,000 

 

 

ด้านการบริหารกจิการนักเรียน 
1 โครงการ   5 กจิกรรม 

 
 

 ล าดับที่  ช่ือโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 40,000 

 
*หมายเหตุ  
         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
ท าใหต้อ้ง งดการจัดกจิกรรม เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) 
       หากมีการประชุมเชิงปฏิบติัการ ตอ้งปรับเปล่ียนการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ 
เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) 

 
งบประมาณทั้งหมด 

40,000 
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สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแกปั้ญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

  1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้
3.2 ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
 

สอดคล้องกบักลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 
ขอ้ท่ี 1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ทกัษะและประสบการณ์ดา้นวทิยาศาสตร์ 

 คณิตศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 

โครงการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทีมุ่่งเน้นทกัษะและประสบการณ์ด้าน 
วทิยาศาสตร์คณติศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม 
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1.โครงการเพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กจิกรรม 1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.ด้านปริมาณ นกัเรียนระดบัชั้น ม.ตน้  และ ม.ปลาย  ทุก
คนไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาทกัษะในการเรียน 
ภาษาองักฤษ 
2.ด้านคุณภาพ นักเรียนประมาณร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร
ผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน และผล
การทดสอบอ่ืนๆเป็นไปตามเกณฑ์ และมีทศันคติท่ีดีในการ
เรียนภาษาองักฤษเพิ่มข้ึน   

              
      งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
  

กจิกรรม 2  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  นกัเรียนร้อยละ 80 มีทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการ
ประเมินสมรรถนะ และผลการทดสอบอ่ืน ๆเป็นไปตาม
เกณฑ ์
2.ด้านคุณภาพ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกคนไดรั้บการส่งเสริมและ
พฒันาการเรียนในวิชาภาษาจีน 

 
      งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 

 กจิกรรม 3 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  นกัเรียนระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ไดรั้บ
การส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัร้อยละ 90 
2.ด้านคุณภาพ นกัเรียนระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 เป็นผู ้
มีความรู้ กลา้แสดงออก มีทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์ และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ร้อยละ 80 

 
      งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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กจิกรรม 4 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (ชีววทิยา) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ   
   -ผูเ้รียนท่ีมีความสนใจดา้นวทิยาศาสตร์ ทุกคน  
   -ผูเ้รียนท่ีสามารถเขา้แข่งขนัและไดร้างวลั การประกวด/
ทกัษะ ทางวทิยาศาสตร์ ในรายการต่างๆ 
2.ด้านคุณภาพ  
   -ผูเ้รียนไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพศกัยภาพ
ทางดา้นวทิยาศาสตร์สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้น
การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
   -นกัเรียนสามารถเขา้แข่งขนัและไดร้างวลั การประกวด/
ทกัษะ ทางวทิยาศาสตร์ 

 
      งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
กจิกรรม 5 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (วทิยาศาสตร์ทั่วไป) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ   
   - นกัเรียนร้อยละ 80 ใชแ้หล่งเรียนรู้ต่างๆดว้ยตนเอง 
   - นกัเรียนร้อยละ 80 ไดรั้บการพฒันาดา้นทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
   - มีส่ือ - อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ร้อยละ 90 
   - นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 85 
2.ด้านคุณภาพ 
   - นกัเรียนมีความสามารถในการเสาะแสวงหาความรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆดว้ยตนเอง 
   - นกัเรียนไดรั้บการพฒันาดา้นทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 
   - มีส่ือ - อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
   - นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
 
      งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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กจิกรรม 6  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนศิลปะ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.ด้านปริมาณ  นกัเรียนจ านวน 112 คน 
2.ด้านคุณภาพ  
- ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิา
ศิลปะ (ทศันศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์) ดีข้ึน 
- ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตาม
เกณฑ ์

 
      งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
 

กจิกรรม 7 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.ด้านปริมาณ   นกัเรียนร้อยละ 80 มีทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการ 
ประเมินสมรรถและผลการทดสอบอ่ืน ๆ เป็นไปตามเกณฑ์ 
2.ด้านคุณภาพ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และ
มธัยมศึกษาตอนปลายทุกคนไดรั้บการส่งเสริมและ 
พฒันาการเรียนภาษาไทย 

               
      งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 

 

 
 

กจิกรรม 8 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ นกัเรียนท่ีเรียนรายวชิาในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยมีีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธ์ิภาพ 
 2.ด้านคุณภาพ ร้อยละ 80 สามารถด าเนินงานไดต้ามเวลาท่ี
ก าหนด 

       
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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กจิกรรม 9 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ นกัเรียนร้อยละ 80 มีทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการ
ประเมินสมรรถนะ และผลการทดสอบอ่ืน ๆเป็นไปตาม
เกณฑ ์
2.ด้านคุณภาพ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกคนไดรั้บการส่งเสริมและ
พฒันาการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 
      งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
 

กจิกรรม 10 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ นกัเรียนชั้น ม.1 – ม.6 มีส่ือและวสัดุอุปกรณ์
เพียงพอในการเรียน 
2.ด้านคุณภาพ 
   - นกัเรียนมีพฒันาการการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
   - นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีมากข้ึนเม่ือเทียบกบั
ปีท่ีผา่นมา 

 
      งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
กจิกรรม 11 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
2.ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์สูงข้ึน 
- นกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการสอบ O-net ผา่นเกณฑ์
มาตรฐานระดบัชาติ 
- นกัเรียนมีทกัษะการคิดค านวณ การแกโ้จทยไ์ดดี้ข้ึน 

       
      งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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2.โครงการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 
90 ใชข้อ้มูล สารสนเทศของโรงเรียน ในการบริหาร จดัการ
เรียนการสอนหรือประกอบการตดัสินใจ 
2.ด้านคุณภาพ  ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บ
ความสะดวกในการเขา้ถึงสารสนเทศโรงเรียน 

      
       งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
   - นกัเรียนร้อยละ 80 ใชแ้หล่งเรียนรู้ต่างๆดว้ยตนเอง 
   - นกัเรียนร้อยละ 80 ไดรั้บการพฒันาดา้นทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
   - มีส่ือ - อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ร้อยละ 90 
   - นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 85 
   - นกัเรียนไดรั้บความรู้จากการศึกษาป้ายนิเทศและป้าย
ความรู้ ร้อยละ 85 
2.ด้านคุณภาพ 
   - นกัเรียนมีความสามารถในการเสาะแสวงหาความรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆดว้ยตนเอง 
   - นกัเรียนไดรั้บการพฒันาดา้นทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 
   - มีส่ือ - อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
   - นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   - นกัเรียนไดรั้บความรู้จากการศึกษาป้ายนิเทศและป้าย
ความรู้ 

 
 
      งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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4.โครงการส่งเสริมอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 10 % 
2.ด้านคุณภาพ 
   -นกัเรียนมีความทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เพิ่ม
มากข้ึน 
   -นกัเรียนเห็นความส าคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  
      งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
5.โครงการส่งเสริมและพฒันาห้องเรียนชีววิทยา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  จ  านวนนกัเรียนในรายวชิาชีววทิยา ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนวฒิุชยัวทิยา 
2.ด้านคุณภาพ 
 - ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาชีววทิยาสูงข้ึนร้อย
ละ 80 
- หอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั
และสามารถใชง้านได ้
- ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการปฏิบติัการชีววทิยา และมีความพึง
พอใจในการเรียนวชิาชีววทิยาและวชิาวทิยาศาสตร์มาก
ยิง่ข้ึน 

 
          งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
มีทกัษะชีวติและส่งเสริมกจิกรรมตามแนวพระราชด าริ 

 

 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้
3.2 ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
 

สอดคล้องกบักลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 
ขอ้ท่ี 2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีทกัษะชีวติและ

ส่งเสริม กิจกรรมตามแนวพระราชด าริ 
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1.โครงการคุณธรรมสร้างความดี 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  นกัเรียนโรงเรียนวฒิุชยัวทิยาร้อยละ85 มี
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
2.ด้านคุณภาพ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค ์

 
         งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
2.โครงการส่งเสริมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (เงินจากกจิกรรมพฒันาผู้เรียน) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ   
   - นกัเรียนร้อยละ 95 ไดรั้บการประเมิน “ผา่น” ใน
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือเนตร
นารี กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ กิจกรรมนกัศึกษาวชิา
ทหาร และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   - นกัเรียนร้อยละ 95 ไดเ้รียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจาก
ประสบการณ์ชีวติจริง 
   - นกัเรียนร้อยละ 90 เขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาทกัษะ
พิเศษอยา่งนอ้ย 1 ดา้น 
2.ด้านคุณภาพ 
   - นกัเรียนร้อยละ 95 รู้สึกพึงพอใจต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในระดบัมาก 
   - นกัเรียนร้อยละ 95 มีความประพฤติท่ีดีดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก และจิตอาสา 
   - นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีผลการประเมิน
ระดบัชาติเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 3 

 
         งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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3.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ   
   - ผูเ้รียนร้อยละ80 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
   - ผูเ้รียนร้อยละ80 ไดรั้บความรู้ ไดป้ระสบการณ์จากการ
จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
   - ผูเ้รียนร้อยละ80 เปิดใจยอมรับความคิดและวฒันธรรม
ท่ีแตกต่างกนั 
2.ด้านคุณภาพ 
   - นกัเรียนมีโอกาสแสดงออกทางความคิด และเป็น
แนวทางปฏิบติัการจากการจดักิจกรรม 
   - นกัเรียนมีโอกาสไดรั้บการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในทุกกิจกรรมท่ีโรงเรียนไดจ้ดัให้ 
   - โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
   - สร้างเสริมประสบการณ์ชีวติและการอยูร่่วมกนักบั
ผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
   - นกัเรียนน าประสบการณ์ท่ีโรงเรียนไปใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน 

 
 
         งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
4.โครงการพฒันาห้องสมุดเฉลมิพระเกยีรติ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนวฒิุชยั
วทิยา จ  านวน 117 คนท่ีเขา้ใชบ้ริการห้องสมุด 
2.ด้านคุณภาพ  ครูและนกัเรียนเห็นความส าคญัของการ
หาขอ้มูลและการใชบ้ริการของหอ้งสมุดและการ
ด าเนินงานของหอ้งสมุดไดรั้บการปรับปรุงใหมี้ความ
พร้อมในทุก ๆ ดา้น 

 
      งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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5.โครงการพฒันาการบริการแนะแนว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ นกัเรียนโรงเรียนวฒิุชยัวทิยา ไดรั้บการ
บริการแนะแนว 100%    
2.ด้านคุณภาพ นกัเรียนโรงเรียนวฒิุชยัวทิยา ร้อยละ 98 
นกัเรียนเป็นคนดี ปฏิบติัตนอยูใ่นสังคมอยา่ง 
เหมาะสม และไดรั้บการศึกษาต่อในสถาบนัท่ีดี และ
เหมาะสม 

 
       งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 

 
6.โครงการวุฒิชัยให้โอกาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ นกัเรียนท่ีพลาดโอกาสการศึกษาในระบบ  
จ านวน 500 คน  
2.ด้านคุณภาพ นกัเรียนท่ีพลาดโอกาสการศึกษาในระบบ  
สามารถจบการศึกษาและสามารถไปศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน 

 
       งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 

 
7. โครงการพลงังานเพ่ือชีวติ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ ร้อยละ 90 นกัเรียนในโรงเรียนวฒิุชยัวทิยา 
2.ด้านคุณภาพ กิจกรรมท่ีมีส่วนเก่ียวกบักบัพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  
      งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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8.โครงการส่งเสริมกฬีาภายในและภายนอกโรงเรียน   

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมกีฬาภายใน
โรงเรียนและกีฬากลุ่มโรงเรียนทุกคน 
2.ด้านคุณภาพ นกัเรียนมีความสามารถและทกัษะในดา้น
กีฬาเพิ่มข้ึน 

 
       งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
9.โครงการส่งเสริมมาตรการการเรียนรู้สู้ภัยโควดิ-19 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ   จดัท าระบบขอ้มูลการใหบ้ริการดา้น
สุขภาพอยา่งเป็นระบบใหก้บันกัเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษาใหค้รบอยา่งนอ้ย 80 % 
2.ด้านคุณภาพ บุคลากรของโรงเรียน นกัเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรง ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 

 
       งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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  โครงการพฒันานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ 
 

 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้
3.2 ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
 

สอดคล้องกบักลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 
ขอ้ท่ี 3. พฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ 
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1.โครงการแข่งขันคิดเลขเร็ว A-Math 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ นกัเรียนโรงเรียนวฒิุชยัวทิยา 
2.ด้านคุณภาพ 
  -นกัเรียนมีทกัษะในการคิดค านวณทางดา้นการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยการใช ้คิดเลขเร็ว A-Math 
  - นกัเรียนเกิดความสนุกสนาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนวชิาคณิตศาสตร์ 
  - นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาการติดอนัดบัใน
ระดบัเขต 

 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 

2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการงานอาชีพ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  
  - ผูเ้รียนร้อยละ 80 สามารถวางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
  - ผูเ้รียนร้อยละ 80ท างานอยา่งมีความสุขและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
  - ผูเ้รียนร้อยละ 80 สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
  - ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
2.ด้านคุณภาพ 
  - ผูเ้รียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 
  - ผูเ้รียนท างานอยา่งมีความสุขและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
  - ผูเ้รียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
  - ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

 
 
         งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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3.โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้ปกครอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 122 คน 
2.ด้านคุณภาพ ร้อยละ 90 นกัเรียนและผูป้กครองรู้เร่ือง
ประวติัความเป็นมาของโรงเรียนและแนะน า 
โครงสร้างของรายวชิา โครงสร้างขององคก์ร ผูบ้ริหารและ
บุคลากร อาคารสถานท่ี กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั วนิยั  
ตลอดจนถึงการปฏิบติัตวัของนกัเรียน 

 
       งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
4. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.3 และม.6 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
2.ด้านคุณภาพ  
  - นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตน 
  - นกัเรียนมีขวญัและก าลงัใจในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 
  - นกัเรียนเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บันกัเรียนรุ่นต่อไป 

  
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
5. โครงการเปิดบ้านวชิาการวุฒิชัยวทิยา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ   นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน 
2.ด้านคุณภาพ  
  - นกัเรียนมีความสนใจในการเรียนต่อในโรงเรียนวุฒิชยั
วทิยา  
  - นกัเรียนเห็นความส าคญัของการศึกษาต่อในระดบัชั้น
มธัยมศึกษา 

 
          งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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6. โครงการพฒันางานทะเบียน วดัผลและประเมินผล 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ   
  - ร้อยละ 90 สามารถด าเนินงานในการพฒันางานทะเบียน 
– วดัผลด าเนินไปอยา่งถูกตอ้ง เป็นระเบียบและเป็นปัจจุบนั 
  - ร้อยละ 90 ผูม้าติดต่อใชบ้ริการมีความพึงพอใจในการใช้
บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  - ผูเ้รียนร้อยละ 80 ผา่นการประเมินระดบัห้องเรียน 
  - ผูเ้รียนร้อยละ 80 ผา่นการประเมินระดบัโรงเรียน 
2.ด้านคุณภาพ 
  - ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่องานทะเบียนและวดัผล
และประเมินผลมากข้ึน 
  - ผูเ้รียนผา่นการประเมินระดบัหอ้งเรียนและระดบั
โรงเรียน 

 
 
          งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
7. โครงการพฒันาทกัษะเพ่ือความเป็นเลศิทางวชิาการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ   
- ผูเ้รียนร้อยละ 80 ไดรั้บการพฒันาทกัษะตามความสามารถ
ของตนเอง 
- ครูร้อยละ 60 พฒันานกัเรียนเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนั
วชิาการ 
- นกัเรียนร้อยละ  60  เป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัระดบัจงัหวดั
และเขตพื้นท่ี 
2.ด้านคุณภาพ   
 - นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
- ครูเกิดการพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
- นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะเชิงวชิาการใน
การด ารงชีวติ ซ่ึงเกิดจากการแข่งขนัแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
เพื่อนร่วมสถานศึกษาและต่างสถานศึกษา 

 
 
       งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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8.  โครงการเพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กจิกรรม 1 ส่งเสริมความพร้อมเพ่ือเตรียมสอบ ONET 5 กลุ่ม
สาระและ  การสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ   
- นกัเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
- นกัเรียนร้อยละ 95 ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ จาก 
การจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนทุกรายวชิา 
2.ด้านคุณภาพ   
- นกัเรียนร้อยละ 90 เป็นผูมี้ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และประพฤติตนตามค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
- นกัเรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มอยา่ง
นอ้ยร้อยละ 5 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ 

 
 
       งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
9.โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ   
  - ผูเ้รียนร้อยละ  80  กลา้แสดงออกในเชิงวชิาการ 
  - ผูเ้รียนร้อยละ  80  มีทศันะคติท่ีดีในการเรียน 
2.ด้านคุณภาพ   
  - ผูเ้รียนกลา้คิดกลา้แสองออก มีความรู้ ความสามารถ ทาง
วชิาการ และมีเจตคติท่ีดีในการเรียน 

  
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
10.โครงการส่งเสริมและพฒันาการเรียนการสอนศิลปะ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  นกัเรียนจ านวน 117 คน 
2.ด้านคุณภาพ   
   - ผูเ้รียนร้อยละ 80 สามารถสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะได ้
  - ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตาม
เกณฑ ์

 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 



31 
 

11.จัดการเรียนการสอนปรับพืน้ฐานส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ   
- นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 95 เขา้ร่วมกิจกรรม 
- ครูผูส้อนร้อยละ 90 ของทั้งหมดเขา้ร่วมกิจกรรม 
2.ด้านคุณภาพ   
- นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 80 รู้สึกพึงพอใจต่อ
การเขา้ร่วมกิจกรรมน้ี 
- ครูผูส้อนร้อยละ 80 ของทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม รู้สึกพึงพอใจ
ต่อการร่วมจดักิจกรรม 

 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 

12.โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูล 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ   
 - โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบนั 
 - โรงเรียนมีเวบ็ไซตเ์พื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารและ
ขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ของโรงเรียน 
2.ด้านคุณภาพ   
 - โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ ครบถว้นเป็นปัจจุบนั 
-โรงเรียนสามารถน าขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการวางแผน
พฒันาโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
- โรงเรียนใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศแก่คณะครู นกัเรียน
บุคคลและหน่วยงานอ่ืนได ้

 
         งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
 

 

13.โครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะกฬีาปันจักสีลตั 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  นกัเรียน บุคลากร และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ    
จ  านวน 20 คน 
2.ด้านคุณภาพ   
- นกัเรียนสนใจการเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด 
- นกัเรียนร้อยละ 80  ออกก าลงักายโดยการเล่นกีฬา 
- นกัเรียนร้อยละ 70  เป็นตวัแทนของโรงเรียนเขา้ร่วมกาแข่งขนั 

 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
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     12.โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการวดัประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ   
- นกัเรียนโรงเรียนวฒิุชยัวทิยา ร้อยละ 100 ไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้และวดัประเมินผลการเรียนรู้ 
-  โรงเรียนมีแบบทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
-  โรงเรียนมีเอกสารบนัทึกการวดัและประเมินผล ร้อยละ 100 
2.ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้และวดัประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการไดรั้บบริการ 
-  ครู นกัเรียน และผูป้กครองท่ีใชบ้ริการระบบการวดั
ประเมินผลของโรงเรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการไดรั้บ
บริการ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้มีแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 100 
-  ครูจดัท าเอกสารบนัทึกการวดัและประเมินผลตามรายวิชาและ
กิจกรรม ร้อยละ 100 

 
 
 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
 
       

 
      13.พฒันาทกัษะภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  นกัเรียนร้อยละ 80 มีทกัษะในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน
สมรรถนะ และผลการทดสอบอ่ืน ๆเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.ด้านคุณภาพ  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกคนไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาการ
เรียนในวชิาภาษาจีน สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารและเขา้สู่เวที
การแข่งขนัได ้

 
             งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
 
 
 
 



33 
 

     14.โครงการพฒันาแบบเรียนเพ่ือการเรียนการสอนภาษาจีน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  นกัเรียนร้อยละ 80 มีทกัษะในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน
สมรรถนะ และผลการทดสอบอ่ืน ๆเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.ด้านคุณภาพ  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกคนไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาการ
เรียนในวชิาภาษาจีน 

 
           งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
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  โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ 
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
2.2 มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้
3.2 ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

 
สอดคล้องกบักลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 

ขอ้ท่ี 4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจดัการเรียนรู้และปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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1.โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาและสรรหาอตัราก าลงั  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  22  
คน ไดรั้บการพฒันา 
2.ด้านคุณภาพ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 

                   ด าเนินการแล้ว 
 
- ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 98 
 
อุปสรรคและการแก้ไข –  
ข้อเสนอแนะ - 

 
2.โครงการส่งเสริมการวจัิยในช้ันเรียน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  ครูผูส้อนร้อยละ 100 ไดจ้ดัท าวจิยัในชั้น
เรียน 
2.ด้านคุณภาพ   
 - ครูร้อยละ 90 ใชก้ระบวนการศึกษาวจิยัเพื่อการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน และจดัท ารายงานการวจิยัใน
ชั้นเรียนอยา่งเป็นระบบ ภาคเรียนละ 1 เร่ือง 
 - ครูร้อยละ 80 น าผลการวจิยัในชั้นเรียนมาใชป้รับปรุง
การเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 
 - นกัเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

 
              งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
3.โครงการนิเทศภายใน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  นิเทศติดตาม และใหค้  าแนะน า ในดา้น
การจดัการเรียนการสอนของครู จ านวน 20 คน 
2.ด้านคุณภาพ  ครูผูส้อน 20 คน ไดรั้บการพฒันาและ
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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       4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  นกัเรียนโรงเรียนวฒิุชยัวทิยาจ านวน 38 
คน ไดรั้บการพฒันาดา้นการใชเ้คร่ืองมือออนไลน์ใน 
Google Workspace 
2.ด้านคุณภาพ  นกัเรียนมีความรู้ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและมีทกัษะดา้นการใช ้
เทคโนโลยอียา่งปลอดภยัและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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  โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
 

 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
2.2 มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 
 

สอดคล้องกบักลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 
ขอ้ท่ี 5. พฒันาระบบบริหารจดัการเชิงคุณภาพ 
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1.โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ   
 - 85% ไดก้  าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 - 85% ไดจ้ดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 - 85% ไดจ้ดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศ
ในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
 - 85% ไดติ้ดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 - 85% ไดน้ าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 - 85% ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
2.ด้านคุณภาพ   
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
- ผูป้กครอง   ชุมชน  สังคม  เช่ือมัน่ในคุณภาพการศึกษา 

 
 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสวสัดิการนักเรียน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  ร้อยละ 85 ผูป้กครองน านกัเรียนมาใช้
บริการรถรับ – ส่ง กบัโรงเรียน 
2.ด้านคุณภาพ  จดับริการรถรับ – ส่งนกัเรียนไดอ้ยา่งดีมี
ความปลอดภยั บริการดี มีระบบ ผูป้กครองน าบุตรหลาน
มาใชบ้ริการ 

       
          งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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3.โครงการพฒันาระบบการบริหารจัดการการด าเนินงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  งานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ
ไดรั้บการพฒันา มีความพร้อมในการใหบ้ริการแก่ทุกฝ่าย/
กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ 
2.ด้านคุณภาพ  การปฏิบติังานของบุคลากรในกลุ่ม
บริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มี
ความคล่องตวั โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้

 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
4.โครงการพฒันาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
    กจิกรรม 3  งานประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  เพื่อวางแผนออกแบบการจดัระบบ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการ 
ท างานและการบริหารงานของสถานศึกษา 
2.ด้านคุณภาพ  เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาองคก์รให้
ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร  
เทคโนโลยแีละกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 
ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษา 

 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
       5.ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  ค่าไฟฟ้า,น ้าประปา และค่าโทรศพัท์
พื้นฐาน ไม่เกินในอตัราร้อยละ  5  ของรายจ่าย
ปีงบประมาณ  2564 
2.ด้านคุณภาพ  ค่าไฟฟ้า,น ้าประปา และค่าโทรศพัท์
พื้นฐาน ของโรงเรียนมีการบริหารจดัการค่า
สาธารณูปโภคไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
2.2 มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 
 

สอดคล้องกบักลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 
ขอ้ท่ี 6. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

 หลกัธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รส่วน 
 ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
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1.โครงการชุมชนสัมพนัธ์ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ  ผูป้กครอง ชุมชนร้อยละ  90  เขา้มามี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
2.ด้านคุณภาพ   
- ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจดัการศึกษา 
-โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจดัการศึกษาตาม
มาตรฐานและเป้าหมายท่ีก าหนด 

 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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โครงการสร้างเสริมบรรยากาศ  
แหล่งเรียนรู้ ภูมิทศัน์และส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา 

 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
2.2 มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 
 

สอดคล้องกบักลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 
ขอ้ท่ี 7. สร้างเสริมบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษา 
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1.โครงการพฒันาระบบการบริหารจัดการองค์กร 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.ด้านปริมาณ  เพื่อวางแผนออกแบบการจดัระบบ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการ 
ท างานและการบริหารงานของสถานศึกษา 
2.ด้านคุณภาพ  เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาองคก์รให้
ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร  
เทคโนโลยแีละกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 
ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษา 

 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
2. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.ด้านปริมาณ  นกัเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
2.ด้านคุณภาพ   
 - นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทกัษะดา้นการใช ้
ICT 
- นกัเรียนร้อยละ  80  สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
3.โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ทีย่ัง่ยืน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.ด้านปริมาณ   
 - ผูเ้รียนร้อยละ  90 ไดรั้บการเสริมสร้างพฒันาการทกัษะ
สมรรถนะการเรียนรู้ 
- ผูเ้รียนมีพฒันาการทกัษะสมรรถนะการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน 
ร้อยละ 90 
2.ด้านคุณภาพ   
- นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
- นกัเรียนเกิดทกัษะการเสริมสร้างพฒันาการทกัษะ
สมรรถนะการเรียนรู้มากยิง่ข้ึน 

 
 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
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4.โครงการปรับปรุงพฒันาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ   
- สถานศึกษามีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ เพียงพอต่อการ
บริการของนกัเรียนและครูท่ีใชบ้ริการ 
- สถานศึกษามีอาคาร สถานท่ี หอประชุม สนามกีฬา 
เพียงพอต่อการบริการของผูใ้ชบ้ริการ 
- สถานศึกษามีสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีสวยงาม เพียงพอต่อการ
บริการของนกัเรียน ครู แลชุมชน 
2.ด้านคุณภาพ   
- สถานศึกษามีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคาร สถานท่ี 
หอ้งน ้า ห้องส้วม 
- สถานศึกษามีหอประชุม สนามกีฬา มีสภาพแวดลอ้มท่ี
สะอาด สวยงาม มัน่คง แขง็แรง เหมาะส าหรับส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีพฒันาการอยา่งมีระบบ มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

 
 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
5.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
       กจิกรรม 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
       กจิกรรม 2 พฒันากลุ่มสาระสังคมศึกษา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.ด้านปริมาณ   
-  นกัเรียนโรงเรียนวฒิุชยัวทิยาร้อยละ90 ไดรั้บการส่งเสริม
และพฒันาใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 
- ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาการ
ผลิตส่ือและการใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 
2.ด้านคุณภาพ   
- ครูและนกัเรียนสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิา
สังคมศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
- นกัเรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 
        งดการจัดกจิกรรม 
 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
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สรุปยอดงบประมาณโครงการทั้งหมด 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

 

สรุปยอดงบประมาณโครงการ เป็นเงินทั้งส้ิน คงเหลือ 
ดา้นการบริหารทัว่ไป ( 100,000 บาท จากเงินรายไดส้ถานศึกษา )  
 7  โครงการ  6  กิจกรรม 
 งบประมาณท่ีใชท้ั้งหมดในดา้นการบริหารทัว่ไป 
 

100,000 
ยงัไม่ใชง้บ 

 

ดา้นการด าเนินงานบริหารงบประมาณ ( 20,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหวั
และ 130,000 บาทจากเงินงบกลาง)    1  โครงการ   5 กิจกรรม 
              งบประมาณท่ีใชท้ั้งหมดในดา้นงานบริหารงบประมาณ 
 

150,000 
ยงัไม่ใชง้บ 

 

ดา้นการบริหารงานบุคคล (20,000บาท จากเงินอุดหนุนรายหวั และ 588,000
บาท จากเงินรายไดส้ถานศึกษา)    1  โครงการ   2  กิจกรรม 
             งบประมาณท่ีใชท้ั้งหมดในดา้นการบริหารงานบุคคล 
 

608,000 20,000 

ดา้นการบริหารงานวชิาการ ( 170,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหวั)     
26  โครงการ  23 กิจกรรม 
            งบประมาณท่ีใชท้ั้งหมดในดา้นการบริหารงานวชิาการ 
 

170,000 
ยงัไม่ใชง้บ 

 

ดา้นการบริหารกิจการนกัเรียน (20,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหวั และ 
20,000 บาท จากเงินรายไดส้ถานศึกษา)   1 โครงการ   5 กิจกรรม 
            งบประมาณท่ีใชท้ั้งหมดในดา้นการบริหารกิจการนกัเรียน 
 

40,000 
ยงัไม่ใชง้บ 

 

 
หมายเหตุ 

       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท าใหต้อ้ง งดการจดั
กิจกรรมของโรงเรียน   
       ทางโรงเรียนให้นกัเรียนเรียนออนไลน์  เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) 
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ภาคผนวก 
            

 

 


