
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน และสรุปผลการประเมินโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2564 

 

 

(ระยะที่ 1   เริ่ม 1 เมษายน 2564   สิ้นสุด 30 กันยายน 2564) 

 

 

 

โรงเรียนหวากอวทิยาลัย 

ตําบลบอนอก  อําเภอเมือง  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 10 



 

แบบรายงาน และสรุปผลการประเมินโครงการ 
ตามแผนปฏบิัติราชการประจําปของสถานศึกษา ปงบประมาณ 2564 

(ระยะที่ 1   เริม่ 1 เมษายน 2564   สิน้สุด 30 กันยายน 2564) 
 

 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา / ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

1. โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย 

1.  เพื่อใหผูเรียน รอยละ 66 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในระดับ 3 ข้ึนไป 

2.  เพื่อใหผูเรียน รอยละ 78 มีผลการประเมิน

สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ข้ึนไป 

3.  เพื่อใหผูเรียน รอยละ 78 มีผลการประเมินการ

อาน คิด วิเคราะหและเขียนในระดับ ดี ข้ึนไป 

4.  เพื่อใหผูเรียน รอยละ 38 มีผลการประเมิน

ระดับชาติสูงกวาขีดจํากัดลางของระดับประเทศ 

5.  เพื่อใหผูเรียน รอยละ 78 มีผลงานจาก

กระบวนการคิด 

6.  เพื่อใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญรอยละ 100 ในระดับดีข้ึนไป 

7.  เพื่อใหผูเรียน รอยละ 78 เขียนพยัญชนะ สระ 

วรรณยุกตไทยแบบหัวกลมไดถูกตอง สวยงาม 

8.  เพื่อใหผูเรียน รอยละ 100 ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน ปองกัน  

1. ผูเรียน รอยละ 44.28 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในระดับ 3 ข้ึนไป 

2. ผูเรียน รอยละ 100 มีผลการประเมินสมรรถนะ               

สําคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ข้ึนไป 

3. ผูเรียน รอยละ 100 มีผลการประเมินการอาน             

คิด วิเคราะห และเขียน ในระดับ ดี ข้ึนไป 

4. ผูเรียน รอยละ       มีผลการประเมินระดับชาติ             

สูงกวาขีดจํากัดลางของระดับประเทศ 

5. ผูเรียน รอยละ 100 มีผลงานจากกระบวนการคิด 

6. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ          

รอยละ 100 ในระดับดีข้ึนไป 

7. ผูเรียน รอยละ 100 เขียนพยัญชนะ สระ               

วรรณยุกตไทยแบบหัวกลมไดถูกตอง สวยงาม 

8. ผูเรียน รอยละ 100 มีเจตคติท่ีดีและมีความพึงพอใจ       

ในการเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญเกี่ยวกับกลุมสาระ

ภาษาไทย 

2,000 - 1. เนื่องจากสถานการ

ของการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 

โรคโควิด-19 จึงไมมี

การดําเนินกิจกรรมท่ี

ใชเงินงบประมาณ 

2. การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในรูปแบบ

ออนไลน 



โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา / ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

9. ผูเรียน รอยละ 100 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน           

ปองกันปญหาสารเสพติดใหโทษ- 

2. โครงการ

ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

กลุมสาระการ

เรียนรู

คณิตศาสตร 

1. ผูเรียนรอยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับ 2 ข้ึนไป 

2. ผูเรียนรอยละ 78 มีผลการประเมินสมรรถนะ

สําคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ข้ึนไป 

3. ผูเรียนรอยละ 78 มีผลการประเมินการอาน คิด 

วิเคราะหและการเขียนในระดับ ดี ข้ึนไป 

4. ผูเรียนรอยละ 25 มีผลการประเมินระดับชาติสูง

กวาขีดจํากัดลางของระดับประเทศ 

5. ผูเรียนรอยละ 82 มีผลงานจากทักษะ

กระบวนการคิด คิดเชิงสรางสรรค 

6. เพื่อจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ในระดับดีข้ึนไป 

1. ผูเรียน รอยละ 63.39 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม

สาระ         การเรียนรูคณิตสาสตรในระดับ 2.5 ข้ึนไป 

2. ผูเรียน รอยละ 72 มีผลการประเมินสมรรถนะ          

สําคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ข้ึนไป 

3. ผูเรียน รอยละ 72 มีผลการประเมินการอาน              

คิด วิเคราะห และเขียน ในระดับ ดี ข้ึนไป 

4. ผูเรียนรอยละ    มีผลการประเมินระดับชาติ                

สูงกวาขีดจํากัดลางของระดับประเทศ 

5. ผูเรียนรอยละ    มีผลการประเมินระดับชาติT-

score≥25 

6. ผูเรียน รอยละ 78 มีผลงานจากทักษะ                

กระบวนการคิด คิดเชิงสรางสรรค 

7. ครูรอยละ 100 จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน        

เปนสําคัญ ในระดับ ดี ข้ึนไป 

2,000 2,000 1. การจัดกิจกรรมใน

รูปแบบออนไลนอาจ

ทําใหผูเรียนมีการ

เรียนรูท่ีถดถอย 

2. จัดกิจกรรมเสริม

เสริมการเรียนรูให

ผูเรียนเพิ่มข้ึน 

3. โครงการ

ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

กลุมสาระการ

เรียนรู

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

1.  ผูเรียนรอยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในระดับ 3 ข้ึนไป 

2.  ผูเรียนรอยละ 75 มีผลการประเมินการอาน คิด 

วิเคราะห และเขียน ในระดับ ดี ข้ึนไป 

3.  ผูเรียนรอยละ 75 มีผลการประเมินระดับชาติ

เทากับหรือสูงกวาขีดจํากัดลางระดับประเทศ 

4.  ผูเรียนรอยละ 75 มีผลงานจากกระบวนการคิด 

5.  ครูวิทยาศาสตรรอยละ 100 มีความสามารถใน

1. ผูเรียนรอยละ 63.93 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ             

การเรียนรูวิทยาศาสตร ในระดับ 2.5 ข้ึนไป 

2. ผูเรียนรอยละ 72.86 มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ                

ตามหลักสูตร  ในระดับดี  ข้ึนไป 

3. ผูเรียนรอยละ 82.86 มีผลการประเมินการอาน คิด 

วิเคราะหและเขียนในระดับดี ข้ึนไป 

4. ผูเรียนรอยละ    ผลการประเมินระดับชาติสูงกวา            

ขีดจํากัดลางของระดับประเทศ  

4,500 

2,500 

1,160 

- 

1. เนื่องจากสถานการ

ของการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 

โรคโควิด-19 จึงไมมี

การดําเนินกิจกรรมวัน

วิทยาศาสตรท่ีใชเงิน

งบประมาณ 

2. การจัดกิจกรรมการ



โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา / ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 5. ผูเรียนรอยละ    มีผลการประเมินระดับชาติT-

score≥40 

6. ผูเรียนรอยละ 85 มีผลงานจากกระบวนการคิด 

7. ครู รอยละ 100 จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน            

เปนสําคัญอยู ในระดับ ดี ข้ึนไป 

8. นักเรียน รอยละ 100 ไมเสพสารเสพติดและมีสวนรวม        

กับการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด         

ท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน 

เรียนรูในรูปแบบ

ออนไลน 

4. โครงการ

ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

กลุมสาระการ

เรียนรูการงาน

อาชีพ 

1. ผูเรียน รอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใน

ระดับ 3 ข้ึนไป 

2. เพื่อใหผูเรียน รอยละ 80 มีผลการประเมิน

สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ข้ึนไป 

3. เพื่อใหผูเรียน รอยละ 80 มีผลการประเมินการ

อาน คิด วิเคราะหและเขียนในระดับ ดี ข้ึนไป 

4. เพื่อใหผูเรียน รอยละ 80 มีผลงานจาก

กระบวนการคิด 

5. เพื่อจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ในระดับดีข้ึนไป 

1. ผูเรียน รอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับ 3 ข้ึนไป 

2. เพื่อใหผูเรียน รอยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะ

สําคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ข้ึนไป 

3. เพื่อใหผูเรียน รอยละ 80 มีผลการประเมินการอาน คิด 

วิเคราะหและเขียนในระดับ ดี ข้ึนไป 

4. เพื่อใหผูเรียน รอยละ 80 มีผลงานจากกระบวนการคิด 

5. เพื่อจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในระดับ

ดีข้ึนไป 

5,000 4,685 1. จัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลนได

ยากเนื่องจากเปน

รายวิชาท่ีตองมีการ

ปฏิบัติจึงทําใหการ

วัดผลการเรียนรูของ

ผูเรียนไมครอบคลุม 

5. โครงการ

ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

กลุมสาระการ

1. เพื่อใหผูเรียนรอยละ 61 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมในระดับ 3 ข้ึนไป 

2. เพื่อใหผูเรียนรอยละ 80 มีผลการประเมิน

สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ข้ึนไป 

1. ผูเรียน รอยละ 54.59 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        

ในระดับ 3 ข้ึนไป 

2. ผูเรียน รอยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะ             

สําคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ข้ึนไป 

3,000 3,000 1. เนื่องดวยการจัดการ

เรียนการสอนแบบ

ออนไลน 

จึงทําใหผูเรียนมี



โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา / ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

เรียนรูสังคม

ศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

3. เพื่อใหผูเรียนรอยละ 80 มีผลการประเมินการ

อาน คิด วิเคราะหและเขียนในระดับ ดี ข้ึนไป 

4.เพื่อใหผูเรียนรอยละ 80 มีผลงานจากกระบวนการ

คิด 

5. ครูรอยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญในระดับ ดี ข้ึนไป 

3. ผูเรียน รอยละ 75.71 มีผลการประเมินการอาน คิด 

วิเคราะหและเขียนในระดับ ดี ข้ึนไป 

4. ผูเรียน รอยละ  -  มีผลการประเมินระดับชาติสูงกวา

ขีดจํากัดลางของระดับประเทศ 

5. ผูเรียน รอยละ 87.14 มีผลงานจากกระบวนการคิด 

6. ครู รอยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน       

เปนสําคัญ ในระดับ ดี ข้ึนไป 

7. ผูเรียน รอยละ 100 ไมของเกี่ยวกับยาเสพติด             

และมีสวนรวมในกิจกรรมปองกนัและแกไขปญหา            

ยาเสพติดท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนท่ีนอยลง 

 

6. โครงการ

ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

กลุมสาระการ

เรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา 

1.  ผูเรียน รอยละ 68 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุมสาระเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับ 3 

ข้ึนไป 

2.  ผูเรียน รอยละ 75 มีผลการประเมินสมรรถนะ

สําคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ข้ึนไป 

3.  ผูเรียน รอยละ 75 มีผลการประเมินการอาน คิด 

วิเคราะหและเขียนในระดับ ดี ข้ึนไป 

4.  ผูเรียน รอยละ 75 มีผลงานจากกระบวนการคิด 

5.  ครูรอยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญในระดับ ดี ข้ึนไป 

6.  ผูเรียนรอยละ 100 ไมของเกี่ยวกับยาเสพติดและ

มีสวนรวมในกิจกรรมปองกนัและแกไขปญหายาเสพ

ติดท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน 

7.  ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการเลนกีฬา รอยละ 

1. ผูเรียน รอยละ 81.43 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             

ในระดับ 3 ข้ึนไป 

2. ผูเรียน รอยละ 90 มีผลการประเมินสมรรถนะ               

สําคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ข้ึนไป 

3. ผูเรียน รอยละ 90 มีผลการประเมินการอาน คิด  

วิเคราะหและเขียนในระดับ ดี ข้ึนไป 

4. ผูเรียน รอยละ 90 มีผลงานจากกระบวนการคิด 

5. ครู รอยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน           

เปนสําคัญ ในระดับ ดี ข้ึนไป 

6. ผูเรียน รอยละ 100 ไมของเกี่ยวกับยาเสพติด             

และมีสวนรวมในกิจกรรมปองกนัและแกไขปญหา              

ยาเสพติดท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน 

4,000 3,250 - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ี

เพิ่มข้ึน 



โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา / ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

63 มีผลงานจากการเขารวมกิจกรรมการแขงขันกฬีา

ภายนอกสถานศึกษา 

7. โครงการ

ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

กลุมสาระการ

เรียนรูศิลปะ 

1.  ผูเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูดนตร–ีนาฏศิลปในระดับ 3 ข้ึนไป 

2.  ผูเรียน รอยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะ

สําคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ข้ึนไป 

3.  ผูเรียน รอยละ 80 มีผลการประเมินการอาน คิด 

วิเคราะหและเขียนในระดับ ดี ข้ึนไป   

4.  ผูเรียน รอยละ 80 มีผลงานจากกระบวนการคิด 

ในระดับ ดี ข้ึนไป 

5.  ครู รอยละ 100 จัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญในระดับดีข้ึนไป 

 

1. ผูเรียน รอยละ 80.88 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม

สาระ              การเรียนรูดนตรี–นาฏศิลปในระดับ 3 

ข้ึนไป 

2. ผูเรียน รอยละ 83.82 มีผลการประเมินสมรรถนะ              

สําคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ข้ึนไป 

3. ผูเรียน รอยละ 94.59 มีผลการประเมินการอาน               

คิด วิเคราะหและเขียนในระดับ ดี ข้ึนไป   

4. ผูเรียน รอยละ 83.82 มีผลงานจากกระบวนการคิด              

ในระดับ ดี ข้ึนไป 

5. ครูเรียน รอยละ 100 จัดการเรียนการสอนท่ีเนน                

ผูเรียนเปนสําคัญในระดับดีข้ึนไป 

6. ผูเรียน รอยละ 86.76 มีเจตคติท่ีดีและมีความพึงพอใจ       

ในการเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญ  เกี่ยวกับกลุมสาระ

ดนตรี–นาฏศิลป 

4,000 - 1. เนื่องจากสถานการ

ของการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 

โรคโควิด-19 จึงไมมี

การดําเนินกิจกรรมท่ี

ใชเงินงบประมาณ 

2. การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในรูปแบบ

ออนไลน  

8. โครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุม

สาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

 

1. ผูเรียนรอยละ 68 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในระดับ 3 ข้ึน

ไป 

2. ผูเรียนรอยละ 78 มีผลการประเมินสมรรถนะ

สําคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ข้ึนไป 

3. ผูเรียนรอยละ 78 มีผลการประเมินการอาน คิด 

วิเคราะหและเขียนในระดับ ดี ข้ึนไป 

4. ผูเรียนรอยละ 32 มีผลการประเมินระดับชาติ

1. ผูเรียน รอยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ   

การเรียนรูภาษาตางประเทศ ในระดับ 3 ข้ึนไป 

2. ผูเรียน รอยละ 72 มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ             

ตามหลักสูตรในระดับ ดี ข้ึนไป 

3. ผูเรียน รอยละ 72 มีผลการประเมินการอาน คิด   

วิเคราะหและเขียนในระดับ ดี ข้ึนไป  

4. ผูเรียนรอยละ     มีผลการประเมินระดับชาติสูงกวา

ขีดจํากัดลางของระดับประเทศ  

3,000 - 1. เนื่องจากสถานการ

ของการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 

โรคโควิด-19 จึงไมมี

การดําเนินกิจกรรมท่ี

ใชเงินงบประมาณ 

2. การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในรูปแบบ



โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา / ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

เทากับหรือสูงกวาขีดจํากัดลาง 

5. ผูเรียนรอยละ 78 มีผลงานจากกระบวนการคิด ใน

ระดับ ดี ข้ึนไป 

6. ครูรอยละ 100 สามารถจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญในระดับดีข้ึนไป 

 

5. ผูเรียน รอยละ      มีผลการประเมินระดับชาติมีคา         

T-score ≥ 40.00 

6. ผูเรียน รอยละ 78 มีผลงานจากกระบวนการคิด           

ในระดับ ดี ข้ึนไป 

7. ครู รอยละ 100 จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน            

เปนสําคัญในระดับดีข้ึนไป 

ผูเรียน รอยละ 80 มีเจตคติท่ีดีและมีความพึงพอใจ           

ในการเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญเกี่ยวกับกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ 

ออนไลน 

9. โครงการสงเสริม

คุณธรรม 

จริยธรรม 

1.  ผูเรียนรอยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมท่ีพึงประสงคตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

2.  ผูเรียนรอยละ 90 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม

องคกร 

3.  ผูเรียนรอยละ 90 เขารวมกิจกรรมวันสําคัญท่ี

สถานศึกษากําหนด 

1. ผูเรียน รอยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม               

ท่ีพึงประสงคตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

2. ผูเรียน รอยละ 90 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองคกร 

3. ผูเรียน รอยละ 90 เขารวมกิจกรรมวันสําคัญ                               

ท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน 

4. ผูเรียน รอยละ 100 ไมของเกี่ยวกับยาเสพติด                  

และมีสวนรวมในกิจกรรมปองกนัและแกไขปญหา           

ยาเสพติดท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน 

 

10,000 - 1. เนื่องจากสถานการ

ของการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 

โรคโควิด-19 จึงไมมี

การดําเนินกิจกรรมท่ี

ใชเงินงบประมาณ 

2. เปนการจัดกิจกรรม

ท่ีบูรณาการกับแตละ

กลุมสาระการเรียนรู 

10. โครงการพัฒนา

จิต    เพื่อชีวิตที

สดใส 

1. ผูเรียน รอยละ 97  มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยม            ท่ีพึงประสงค 

2. ผูเรียนรอยละ 100 ไมของเกี่ยวกับยาเสพติด             

และมีสวนรวมในกิจกรรมปองกนัและแกไขปญหา            

ยาเสพติดท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน 

 

1. ผูเรียน รอยละ 97  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม            

ท่ีพึงประสงค 

2. ผูเรียน รอยละ 100 ไมของเกี่ยวกับยาเสพติด                

และมีสวนรวมในกิจกรรมปองกนัและแกไขปญหา           

ยาเสพติดท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน 

 

4,500 - 1. เนื่องจากสถานการ

ของการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 

โรคโควิด-19 จึงไมมี

การดําเนินกิจกรรมท่ี

ใชเงินงบประมาณ 



โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา / ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

2. เปนการจัดกิจกรรม

ท่ีบูรณาการกับแตละ

กลุมสาระการเรียนรู 

11. โครงการสงเสริม

ประชาธิปไตย 

1. มีกิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียนและ

คณะกรรมการนักเรียนปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2. โรงเรียนมีประธานนักเรียนและคณะกรรมการ

สภานักเรียนท่ีมาจากการเลือกต้ัง 1 คณะ 

3. มีการประชุมสภานักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 

4. นักเรียนรอยละ 100 ไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่อง

ประชาธิปไตยรวมกับหนวยงานภายนอก 

1. ผูเรียน รอยละ 95 เขารวมกิจกรรมเลือกต้ังประธาน

นักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน 1 ครั้ง 

2. สมาชิกคณะกรรมการสภานักเรียน รอยละ 95 เขา

ประชุมสภานักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง   

3. ผูเรียน รอยละ 100 ไดรับความรูเกี่ยวกับ                        

เรื่องประชาธิปไตยรวมกับหนวยงานภายนอก 

 

500 - 1. มีการจัดกิจกรรม

โดยมีการเวนระยะหาง

ตามมาตรการของการ

แพรระบาดของโรค  

โควิด-19 

12. โครงการแขงขัน

กีฬาสี 

1.  ผูเรียนรอยละ 93 เขารวมกิจกรรมแขงขันกีฬา

ภายใน 

2.  ผูเรียนรอยละ 93 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ

และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

3.  ผู เรียนรอยละ 93 มีน้ําหนัก สวนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

4.  ผูเรียนรอยละ 93 ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให

โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอความ

รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 

5.  ผูเรียนรอยละ 93 เห็นคุณคาในตนเอง มีความ

มั่นใจ กลาแสดงออก 

6.  ผูเรียนรอยละ 93 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และให

เกียรติผูอื่น 

7.  ผูเรียนรอยละ 93 มีผลงานจากการเขารวม

1. ผูเรียน รอยละ 90 เขารวมกิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน 

2. ผูเรียน รอยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก

กําลังกายสม่ําเสมอ 

3. ผูเรียน รอยละ 90 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

 

4500 - 1. เนื่องจากสถานการ

ของการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 

โรคโควิด-19 จึงไมมี

การดําเนินกิจกรรมท่ี

ใชเงินงบประมาณ 

2. เปนการจัดกิจกรรม

ท่ีบูรณาการกับแตละ

กลุมสาระการเรียนรู 



โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา / ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

กิจกรรมกีฬานันทนาการ 

13. โครงการปองกัน         

แกไขปญหายา

เสพติด 

1.  นักเรียนรอยละ 100 ไมของเกี่ยวกับสารเสพติด

ใหโทษทุกประเภท (รวมถึงการเสพ, การจําหนาย) 

2.  นักเรียนรอยละ 100 เขารวมกิจกรรม To 

benumber one ในสถานศึกษา 

3.  นักเรียนรอยละ 100 มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดใหโทษสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

1. นักเรียนรอยละ 100 ไมของเกี่ยวกับสารเสพติดใหโทษ        

ทุกประเภท (รวมถึงการเสพ, การจําหนาย)   

2. นักเรียนรอยละ 100 เขารวมกิจกรรม                       

To be number one ในสถานศึกษา 

3. นักเรียนรอยละ 100 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง  

สารเสพติดใหโทษสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

500 - 1. เนื่องจากสถานการ

ของการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 

โรคโควิด-19 จึงไมมี

การดําเนินกิจกรรมท่ี

ใชเงินงบประมาณ 

2. เปนการจัดกิจกรรม

ท่ีบูรณาการกับแตละ

กลุมสาระการเรียนรู 

14. โครงการคายพัก

แรมลูกเสือ     

เนตรนารี 

1. เพื่อใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 100 

ไดเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม 

2. เพื่อใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 92 มี

คุณธรรม ความซื่อสัตย  ความเสียสละเพื่อ

สวนรวม  รูจักใชทรัพยสินสวนตัวและสวนรวม

อยางคุมคา  

3. เพื่อใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 94  

ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได                             

4. เพื่อใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 92 มี

ความคิดสรางสรรค ดวยกิจกรรมการแสดงรอบ

กองไฟ     

1. นักเรียนมัธยมศึกษา รอยละ 100 ไดเขารวม                

กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม 

2. นักเรียนมัธยมศึกษา รอยละ 100 มีคุณธรรม            

ความซื่อสัตย  ความเสียสละ เพื่อสวนรวม                       

รูจักใชทรัพยสินสวนตัวและสวนรวมอยางคุมคา  

3. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100                         

มีทักษะในการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

4. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100                          

มีความคิดสรางสรรค ดวยกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ  

4,000 - 

 

1.มีการจัดกิจกรรมใน

ระยะท่ี 2ของ

ปงบประมาณ 

15. โครงการทัศน 1. ผูเรียนรอยละ 90 ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 1. ผูเรียนรอยละ 100 ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม          10,000 - 1. เนื่องจากสถานการ



โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา / ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

ศึกษา มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

2. ผูเรียนรอยละ 90 ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม

มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลกับแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาในทองถ่ิน 

3. ผูเรียนรอยละ 90 ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม

มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ

เรียน    สามารถพัฒนาตนเองได มีวิธีการเรียนรูดวย

ตนเอง สามารถเรียนรูรวมกับผูอื่นได มีนิสัยรักการ

อาน การเขียน   การฟง  

มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  

2. ผูเรียนรอยละ 100 ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม         

มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลกับแหลงเรียนรู          

และภูมิปญญาในทองถ่ิน  

3. นักเรียนรอยละ 100 ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม       

มีทักษะในการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง            

รักการเรียน สามารถ พัฒนาตนเองได มีวิธีการเรยีนรู      

ดวยตนเอง สามารถเรียนรูรวมกับผูอื่นได มีนิสัย                 

รักการอานการเขียนการฟง 

ของการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 

โรคโควิด-19 จึงไมมี

การดําเนินกิจกรรมท่ี

ใชเงินงบประมาณ 

2. เปนการจัดกิจกรรม

ท่ีบูรณาการกับแตละ

กลุมสาระการเรียนรู 

16. โครงการสงเสริม

สวัสดิการครู          

และนักเรียน 

1. ครู บุคลากร และนักเรียน รอยละ 85 ไดรับ

สวัสดิการคาใชจายในการไปราชการ 

2. โรงเรียนมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพิเศษ               

ท่ีเปนระบบตามวงจร PDCA  อยางนอยภาคเรียน

ละ           1 โครงการ/กิจกรรม 

3. บุคลากรในสถานศึกษารอยละ 85 มีสวนรวม และ

มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมพิเศษ 

4. ครูและนักเรียน รอยละ 100  มีสวนรวมกับ

กิจกรรม ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดท่ี

สถานศึกษาจัดข้ึน 

5. ครูและบุคลากร รอยละ 80 ไดรับการเขารวมการ

อบรมและพัฒนาอยางตอเนื่องท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวา 50 ช่ัวโมง 

6. บุคลากรในโรงเรียนนําความรูท่ีไปศึกษาดูงาน

1. ครู บุคลากร และนักเรียน รอยละ 100 ไดรับสวัสดิการ

คาใชจายในการไปราชการ 

2. โรงเรียนมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพิเศษ               

ท่ีเปนระบบตามวงจร PDCA  อยางนอยภาคเรียนละ           

1 โครงการ/กิจกรรม 

3. บุคลากรในสถานศึกษารอยละ 85 มีสวนรวม และมีความ

พึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 

4. ครูและนักเรียน รอยละ 100  มีสวนรวมกับกิจกรรม

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน 

5. ครูและบุคลากร รอยละ 38.46 ไดรับการเขารวมการ

อบรมและพัฒนาอยางตอเนื่องท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา ไมนอยกวา 50 ช่ัวโมง 

6. บุคลากร รอยละ 100  นําความรูท่ีไปศึกษาดูงานนํามา

พัฒนาและประยุกตใชในการ พัฒนากิจกรรมการเรียน  

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

14,000 1,800 - มีการจัดอบรมใน

รูปแบบออนไลน จึงไม

มีการเบิกจาย

งบประมาณ 



โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา / ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

นํามา          พัฒนาและประยุกตใชในการ 

พัฒนากิจกรรมการเรียน การสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

7. ครูและบุคลากร รอยละ 85 มีสวนรวมใน

การศึกษาดูงาน และมีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงาน 

7. ครูและบุคลากร รอยละ 100 มีสวนรวมในการศึกษาดู

งาน และมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน 

 

17. โครงการ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. นักเรียนโรงเรียนหวากอวิทยาลัยทุกคนไดเรียนรู          

ฝกปฏิบัติจริง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ 

2. นักเรียนรอยละ  100  ของโรงเรียนหวากอ

วิทยาลัย           ไดปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงอยางนอยคนละ        2 กิจกรรม 

1. นักเรียนโรงเรียนหวากอวิทยาลัยทุกคนไดเรียนรู          

ฝกปฏิบัติจริง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ 

2. นักเรียนรอยละ  100  ของโรงเรียนหวากอวิทยาลัย           

ไดปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางนอยคนละ        

2 กิจกรรม 

500 - 1. เนื่องจากสถานการ

ของการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 

โรคโควิด-19 จึงไมมี

การดําเนินกิจกรรมท่ี

ใชเงินงบประมาณ 

2. เปนการจัดกิจกรรม

ท่ีบูรณาการกับแตละ

กลุมสาระการเรียนรู 

18. โครงการจิตอาสา 1. นักเรียน รอยละ 80  มีจิตสํานึกในดานจิต

สาธารณะ       หรือจิตอาสาใหแกนักเรียนและฝก

กิจกรรมจิตสาธารณะอยางตอเนื่อง 

2. นักเรียน รอยละ 80 มีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือ            

จิตอาสาอยางคอนขางถาวรหรือถาวรและมี

พื้นฐานในการอยูรวมกันกับสังคมอยางเปนสุขตาม

หลัก       ธรรมาภิบาล 

1. นักเรียน รอยละ 100  มีจิตสํานึกในดานจิตสาธารณะ       

หรือจิตอาสาใหแกนักเรียนและฝกกิจกรรมจิตสาธารณะ

อยางตอเนื่อง 

2. นักเรียน รอยละ 100 มีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือ        

จิตอาสาอยางคอนขางถาวรหรือถาวรและมีพื้นฐานในการ

อยูรวมกันกับสังคมอยางเปนสุขตามหลักธรรมาภิบาล 

2,000 - 1. เนื่องจากสถานการ

ของการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 

โรคโควิด-19 จึงไมมี

การดําเนินกิจกรรมท่ี

ใชเงินงบประมาณ 

2. เปนการจัดกิจกรรม

ท่ีบูรณาการกับแตละ

กลุมสาระการเรียนรู 



โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา / ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

19. โครงการรักษ

ส่ิงแวดลอม 

1.  ผูเรียนรอยละ 80 รูคุณคาของส่ิงแวดลอมและ

ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง  

ของส่ิงแวดลอม  

2.  ผูเรียนรอยละ 80 เขารวมหรือมีสวนรวมใน

โครงการรักษส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน 

3.  ผูเรียนรอยละ 80 มีความพึงพอใจในการ

ดําเนินงานตามโครงการ อยูในระดับดีข้ึนไป 

1. ผูเรียนรอยละ 80 รูคุณคาของส่ิงแวดลอมและตระหนัก      

ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม  

2. ผูเรียนรอยละ 80 เขารวมหรือมีสวนรวมในโครงการรักษ

ส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน 

3. ผูเรียนรอยละ 80 มีความพึงพอใจในการดําเนินงาน      

ตามโครงการ อยูในระดับดีข้ึนไป 

300 - 1. เนื่องจากสถานการ

ของการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 

โรคโควิด-19 จึงไมมี

การดําเนินกิจกรรมท่ี

ใชเงินงบประมาณ 

2. เปนการจัดกิจกรรม

ท่ีบูรณาการกับแตละ

กลุมสาระการเรียนรู 

20. โครงการลูกเสือ

ตานภัยยาเสพติด             

1. นักเรียนท่ีเปนกลุมเฝาระวัง มีทักษะชีวิตและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดข้ึน  จํานวน 60 คน 

2. ลูกเสือและยุวกาชาดท่ีผานการฝกอบรม มี

คุณสมบัติท่ีพึงประสงคในการตานยาเสพติด รูจัก

การปองกันตัวเองใหหางไกลจากยาเสพติด และ

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

 3,000 - - มีการดําเนินการใน

ระยะท่ี 2 

 

 

 กลยุทธท่ี 2  พัฒนาการบริหาร 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา/ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

21. โครงการบริหาร         

งานแผนและ

นโยบาย 

1.  รอยละ 90 ของการบริหารงานแผนและนโยบาย 

มีการดําเนินงานเปนระบบตามหลักการบริหาร  

2.  รอยละ 100 ของการดําเนินงานระบบการ

1. รอยละ 100 ของการดําเนินงานระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาครบถวนตามกําหนดใน

กฎกระทรวง   ขอ 14 ท้ัง 8 ขอ 

5,000 - - มีการดําเนินการใน

ระยะท่ี 2 



โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา/ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครบถวนตาม

กําหนดในกฎกระทรวง 

2. รอยละ 88.15 ของความสามารถในการบริหารจัดการ           

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของผูบริหาร 

22. โครงการบริหารงาน

การเงิน 

1. เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําเอกสารงานบริหาร

การเงินโรงเรียน 

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินของ

โรงเรียน            ใหรวดเร็วและถูกตองมีเอกสาร

ท่ีถูกตองตามระเบียบ     งานการเงิน 

3. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

1. มีคาใชจายในการจัดทําเอกสารงานบริหารการเงิน 

โรงเรียน 

2. มีการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินของโรงเรียน            

ใหรวดเร็วและถูกตองมีเอกสารท่ีถูกตองตามระเบียบ    

งานการเงิน 

3. ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจ 

1,000 - - มีการดําเนินการ 

และมีการเบิกจาย

งบประมาณในระยะท่ี 2 

23. โครงการเตรียม           

ความพรอม              

ดานสาธารณูปโภค 

1. เพื่อเปนคาใชจายสําหรับคาสาธารณูปโภค                     

(คาน้ําประปา, คาไฟฟา, น้ําด่ืม) 

2. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนให

เพียงพอ และใชงานไดดี 

3. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

1. มีคาใชจายสําหรับคาสาธารณูปโภค                             

(คาน้ําประปา, คาไฟฟา, น้ําด่ืม) 

2. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนให

เพียงพอ และใชงานไดดี 

3. ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจ 

70,000 - - มีการดําเนินการ 

และมีการเบิกจาย

งบประมาณในระยะท่ี 2 

24. โครงการบริหารงาน

พัสดุ 

1. ระบบการเบิกจายเปนไปอยางรวดเร็วทันเวลารอย

ละ  80 

2. ระบบการลงทะเบียนทรัพยสินเปนปจจุบันรอย

ละ  80 

3. ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพยมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รอยละ  100 

4. ผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ  รอยละ  80                

มีความพึงพอใจตอการใหบริการ 

 

 

1. ระบบการเบิกจายเปนไปอยางรวดเร็วทันเวลา รอย

ละ  80 

2. ระบบการลงทะเบียนทรัพยสินเปนปจจุบัน  รอยละ  80 

3. ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพยมีประสิทธิภาพ          

และประสิทธิผล  รอยละ  100 

4. ผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ  รอยละ  80                

มีความพึงพอใจตอการใหบริการ 

1,000 - - มีการดําเนินการ 

และมีการเบิกจาย

งบประมาณในระยะท่ี 2 



โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

อนุมัติ ใชไป 

25. โครงการพัฒนา           

งานสารบรรณ 

1. โรงเรียนมีหองธุรการ และขอมูลสารสนเทศงาน

สารบรรณของโรงเรียน 1 หองเรียน 

2. โรงเรียนจัดเอกสารงานสารบรรณเปนระบบ 

หมวดหมู สามารถคนหาไดรวดเร็วข้ึน 

3. ขอมูลสารสนเทศงานสารบรรณของโรงเรียน 

เปนปจจุบันอยูเสมอ 

4. รอยละ 100 หนังสือราชการและเอกสารตางๆ                

ในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศในงานสาร

บรรณ 

5. สารบรรณมีความถูกตองสมบูรณ ทันตอ

กําหนดเวลา 

 

1. โรงเรียนมีหองธุรการ และขอมูลสารสนเทศงานสาร

บรรณของโรงเรียน 1 หองเรียน 

2. โรงเรียนจัดเอกสารงานสารบรรณเปนระบบ หมวดหมู 

สามารถคนหาไดรวดเร็วข้ึน 

3. ขอมูลสารสนเทศงานสารบรรณของโรงเรียน เปน

ปจจุบันอยูเสมอ 

4. รอยละ 100 หนังสือราชการและเอกสารตางๆ                

ในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศในงานสารบรรณ 

5. สารบรรณมีความถูกตองสมบูรณ ทันตอกําหนดเวลา 

 

4,000 - - มีการดําเนินการ 

และมีการเบิกจาย

งบประมาณในระยะท่ี 2 

26. โครงการสนับสนุน           

การบริหารจัดการ 

1. บุคลากรในสถานศึกษารอยละ 80 มีความพึง

พอใจ         ตอการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมพิเศษ 

2. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมพิเศษ  

ตอบสนองนโยบายบริหารการจัดการศึกษา ตาม

มาตรการสงเสริม  หรือนโยบายเรงดวนของ

โรงเรียนได  และเปนประโยชนสรางคุณคาแก

โรงเรียนหรือชุมชน 

1. บุคลากรในสถานศึกษารอยละ 92 มีความพึงพอใจ         

ตอการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 

2. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมพิเศษ   

ตอบสนองนโยบายบริหารการจัดการศึกษา ตาม       

มาตรการสงเสริม  หรือนโยบายเรงดวนของโรงเรยีนได  

และเปนประโยชนสรางคุณคาแกโรงเรียนหรือชุมชน 

 

8,000 - - มีการดําเนินการ 

และมีการเบิกจาย

งบประมาณในระยะท่ี 2 

27. โครงการพัฒนา       

แหลงเรียนรู 

1. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีแหลงเรียนรู ท่ีเอื้อ

ตอการเรียนรู (สนามกีฬา, อาคารเรียน, แหลง

เรียนรู, โรงอาหาร) 

2. ครูและนักเรียน รอยละ 100 ไดใชแหลงเรียนรูใน

1. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีแหลงเรียนรู ท่ีเอื้อตอ

การเรียนรู (สนามกีฬา, อาคารเรียน, แหลงเรียนรู, โรง

อาหาร) 

2. ครูและนักเรียน รอยละ 100 ไดใชแหลงเรียนรูในการสอน 

39,200 - - มีการดําเนินการ 

และมีการเบิกจาย

งบประมาณในระยะท่ี 2 



โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา/ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

การสอน 

3. นักเรียน รอยละ 100 ไดเรียนในสภาพแวดลอม                   

อาคาร สถานท่ีท่ีเหมาะสม 

4. นักเรียนรอยละ 100 มีสวนรวมในการพัฒนาแหลง

เรียนรู 

3. นักเรียน รอยละ 100 ไดเรียนในสภาพแวดลอม                   

อาคาร สถานท่ีท่ีเหมาะสม 

4. นักเรียนรอยละ 100 มีสวนรวมในการพัฒนาแหลง

เรียนรู 

28. โครงการยานพาหนะ       

รถโรงเรียน            

(รถใชในราชการ) 

1. รถโรงเรียนจํานวน  1  คัน มีสภาพดีพรอมใช

งานไดรับการบํารุงซอมแซมให 

2. รถโรงเรียนมนี้ํามันเช้ือเพลิงใชในงานโรงเรียนได 

 

1. รถโรงเรียนจํานวน  1  คัน มีสภาพดีพรอมใชงานไดรับ

การบํารุงซอมแซมให 

2. รถโรงเรียนมนี้ํามันเช้ือเพลิงใชในงานโรงเรียนได 

 

8,400 - - มีการดําเนินการ 

และมีการเบิกจาย

งบประมาณในระยะท่ี 2 

29. โครงการงานอนามัย

โรงเรียน 

1. เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุอุปกรณงาน

อนามัยโรงเรียน 

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริการงานอนามัยโรงเรียน

ใหรวดเร็ว 

3. เพื่อสํารวจความพึงใจของผูเกี่ยวของ 

1. เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุอุปกรณงานอนามัย

โรงเรียน 

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริการงานอนามัยโรงเรียนให

รวดเร็วเพื่อสํารวจความพึงใจของผูเกี่ยวของ 

 

500 - - มีการดําเนินการ 

และมีการเบิกจาย

งบประมาณในระยะท่ี 2 

30. โครงการ

โสตทัศนูปกรณและ

ประชาสัมพันธ 

1. ครูและนักเรียน รอยละ 85 มีความพึงพอใจตอ

การใชบริการอุปกรณโสตทัศนูปกรณเพื่อ

การศึกษาการประชาสัมพันธ 

2. ครู รอยละ 100 ใชหองโสตทัศนูปกรณในการ

จัดการเรียนการสอน 

3. ครูและนักเรียน รอยละ 70 ใชเปนส่ือ

ประชาสัมพันธเสียงตามสายสําหรับการจัด

รายการวิทยุชุมชน 

 

1. ครูและนักเรียน รอยละ 85 มีความพึงพอใจตอการใช

บริการอุปกรณโสตทัศนูปกรณเพื่อการศึกษาการ

ประชาสัมพันธ 

2. ครู รอยละ 100 ใชหองโสตทัศนูปกรณในการจัดการ

เรียนการสอน 

3. ครูและนักเรียน รอยละ 70 ใชเปนส่ือประชาสัมพันธ

เสียงตามสายสําหรับการจัดรายการวิทยุชุมชน 

ครูและนักเรียน รอยละ 70 ใชในการจัดกิจกรรมสงเสริม 

สนับสนุน ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 

1,000 - - มีการดําเนินการ 

และมีการเบิกจาย

งบประมาณในระยะท่ี 2 



โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา/ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

31. โครงการสัมพันธ

ชุมชน 

1. ผูเรียนรอยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมท่ีพึงประสงคตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

2. ผูเรียนรอยละ 80 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม

องคกร 

3. ผูเรียนรอยละ 80 เขารวมกิจกรรมกิจกรรมตางๆ

ท่ีชุมชนจัดข้ึน 

1. ผูเรียนรอยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึง

ประสงคตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

2. ผูเรียนรอยละ 80 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองคกร 

3. ผูเรียนรอยละ 80 เขารวมกิจกรรมกิจกรรมตางๆท่ีชุมชน

จัดข้ึน 

7,000 - - มีการดําเนินการ 

และมีการเบิกจาย

งบประมาณในระยะท่ี 2 

 

กลยุทธท่ี 3  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา/ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

32. โครงการพัฒนาระบบ

ดูแลชวยเหลือ           

และแนะแนว 

1. นักเรียน รอยละ 100  ไดรับการเยี่ยมบาน 

2. นักเรียน รอยละ 100 ไดรับการดูแลเอาใจใส                    

จากครูในโรงเรียน 

3. นักเรียน รอยละ 100  ไดรับการคัดกรอง                  

และแกปญหานักเรียนอยางท่ัวถึง 

4. นักเรียน รอยละ 100  ไดศึกษาตอใน

สถาบันอุดมศึกษา 

1. นักเรียน รอยละ 100  ไดรับการเยี่ยมบาน 

2. นักเรียน รอยละ 100 ไดรับการดูแลเอาใจใส                    

จากครูในโรงเรียน 

3. นักเรียน รอยละ 100  ไดรับการคัดกรอง                  

และแกปญหานักเรียนอยางท่ัวถึง 

4. นักเรียน รอยละ 100  ไดศึกษาตอใน

สถาบันอุดมศึกษา 

2,000 - - มีการดําเนินการ 

และมีการเบิกจาย

งบประมาณในระยะท่ี 2 

33. โครงการพัฒนาคุณภาพ

หองสมุด 

1. นักเรียน รอยละ 84 มีนิสัยรักการอาน 

2. นักเรียน รอยละ 84 มีความพึงพอใจในการ

บริการของหองสมุดโรงเรียน 

3. นักเรียน รอยละ 84  เขาคนควาเพิ่มเติมจาก

หองสมุด 

4. นักเรียน รอยละ 84 ยืมหนังสืออาน                            

1. นักเรียน รอยละ 85 มีนิสัยรักการอาน 

2. นักเรียน รอยละ 90 มีความพึงพอใจในการบริการ            

ของหองสมุดโรงเรียน 

3. นักเรียน รอยละ 84  เขาคนควาเพิ่มเติมจากหองสมุด 

4. นักเรียน รอยละ 86 ยืมหนังสืออาน                            

อยางนอย เดือนละ 4 เลม 

2,000 530 - มีการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการ 



โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
ปญหา/ขอเสนอแนะ 

อนุมัติ ใชไป 

อยางนอย เดือนละ 4 เลม 

34. โครงการพัฒนาวิชาการ 1. ครูรอยละ 100 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให

เหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 

2. ครูรอยละ 100 สามารถจัดการเรียนการสอน

ตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม

ความสามารถ 

3. ครูรอยละ 100 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. ครูรอยละ 100 มีการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริงท่ีหลากหลาย 

5. ครูรอยละ 100 ไดรับการนิเทศภายใน 

6. รอยละ 100 โรงเรียนมีการดําเนินงานทะเบียน                 

ท่ีมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณ 

7. ผูเรียนรอยละ 80 ท่ีเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาก             

ไดรับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดงข้ึนไป 

8. ครูรอยละ 80 สามารถสรางเครือขายการเรียนรู

ใชงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

1. ครูรอยละ 100 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให

เหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 

2. ครูรอยละ 100 สามารถจัดการเรียนการสอนตามวิชา        

ท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

3. ครูรอยละ 100 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

4. ครูรอยละ 100 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง                

ท่ีหลากหลาย 

5. ครูรอยละ 100 ไดรับการนิเทศภายใน 

6. รอยละ 100 โรงเรียนมีการดําเนินงานทะเบียน                 

ท่ีมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณ 

7. ผูเรียนรอยละ 78.13 ท่ีเขารวมแขงขันทักษะทางวิชากา             

ไดรับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดงข้ึนไป 

8. ครูรอยละ 80 สามารถสรางเครือขายการเรียนรูใชงาน           

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

60,000 - - มีการดําเนินการ 

และมีการเบิกจาย

งบประมาณในระยะท่ี 2 

35. โครงการ ICT 1. ผูเรียน รอยละ 85 สามารถแสวงหาความรูดวย

ตนเอง  จากส่ือเทคโนโลยี 

2. ผูเรียน รอยละ 85 สามารถใชเทคโนโลยีในการ

เรียนรู         และนําเสนอผลงาน 

3. ผูเรียน รอยละ 88 สามารถเขาใชบริการ ICT             

ครบ 40 ชม./ป 

 

1. ผูเรียน รอยละ 85.71 สามารถแสวงหาความรูดวย

ตนเองจากส่ือเทคโนโลยี 

2. ผูเรียน รอยละ 85.71 สามารถใชเทคโนโลยีในการ

เรียนรู         และนําเสนอผลงาน 

3. ผูเรียน รอยละ100 สามารถเขาใชบริการ ICT             

ครบ 40 ชม./ป 

 

1,000 - - มีการดําเนินการ 

และมีการเบิกจาย

งบประมาณในระยะท่ี 2 



 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ .............................. ................... ผูอํานวยการโรงเรียนหวากอวิทยาลัย 

            (นายสมชาย  ประสงคดี)  

ลงช่ือ ......วริษฐา  สุขวิลัย...... หัวหนางานนโยบายและแผน 

                   (นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 

 

 
 



 

 
ภาคผนวก 

 
 



 
 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2564 

โรงเรียนหวากอวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 

ท่ี 

จํานวน

นักเรียน ณ  

10 ก.ย. 63 

ประเภทงบประมาณ 

งบอุดหนุน 
งบกิจกรรม

พัฒนา

คุณภาพ

ผูเรียน 

เงินรายได 
งบ

อื่นๆ งบอุดหนุน 

เงินเพิ่ม

เงิน

อุดหนุน 

รร.มัธยม

ขนาดเล็ก 

งบอุดหนุน

เหลือจาย 63 

1 ม.ตน 40 คน 140,000 40,000 

- 

35,200 2,400 

  2 ม.ปลาย 14 คน 53,200 14,000 13,300 5,000 

รวม 54 คน 193,200 54,000 48,500 7,400   

งบประมาณรวมสุทธิ 303,100 
 

หมายเหตุ   -   เงินอุดหนุนฯ ม.ตน คนละ 3,500 บาท/ป ,  ม.ปลาย คนละ 3,800 บาท/ป 

- เงินกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียน   

(ปละ 1 ครั้ง  4 กิจกรรม  ไดแก  วิชาการ, คุณธรรม, ลูกเสือ,  ทัศนศึกษา  และ ICT)  

ม.ตน 440/ภาคเรียน (หรือ 880 บาท/ป), ม.ปลาย 475 บาท/ภาคเรียน (หรือ 950 บาท /ป)   

- เงินเพิ่มเงินอุดหนนุ รร.มัธยมขนาดเล็ก  คนละ 1,000 บาท/ป 

 

กลุมงาน เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินรายได เงินอื่นๆ รวม 

กลุมงานวิชาการ             95,200          31,000           -             -    

  

126,200  

กลุมงานอํานวยการ             15,000               -             -             -       15,000  

กลุมงานแผนงานและสารสนเทศ               5,000               -             -             -         5,000  

กลุมงานบริหารท่ัวไป             27,000          17,500           -             -       44,500  

สนันสนุนการบริหารจัดการ             15,000               -             -             -       15,000  

รวม            157,200          48,500           -             -     205,700  

รวมท้ังหมด 205,700   

 



 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2564 
-  

 

 

 

 

 



รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 

จําแนกตามกลยุทธ  ไดจํานวน 36 โครงการ  ดังนี้ 

 กลยุทธท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

จัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ 64 

ผูรับผิดชอบ 
อุดหนุน 

กิจกรรม

พัฒนา

คุณภาพ

ผูเรียน 

รายได อื่น ๆ 

1 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
2,000 - - - นายพีระพนัธ  คีรีศรี 

2 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
2,000 - - - นางสาวปยะวรรณ  เกื้อเสง 

3 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4,500 2,500 - - 

นายวิทวัส  จันอิ่ม 

นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 

นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน 

4 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

3,000 - - - 
นางสุภาพร  เนตรทิพย 

นายฉลองชัย  ละมาย 

5 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 
4,000 - - - นางสาวเสาวลักษณ  ชัยยะ 

6 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
4,000 - - - 

นางสาวประเทืองทิพย เสาวคนธ 

นายสุขกิตต์ิ  อิ่มทวีกุล 

7 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพ 

5,000 - - - 
นางสาวบุญเตือน  ทาทอง 

นายสุขกิตต์ิ  อิ่มทวีกุล 

8 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

3,000 - - - 
นางสาวขวัญศิริ  บัวเนตร 

นางสาวชีวนัน  นวลห้ิน 

9 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  - - - 10,000 
นายฉลองชัย  ละมาย 

นางสาวประเทืองทิพย เสาวคนธ 

10 โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตท่ีสดใส - 4,500 - - นายฉลองชัย  ละมาย 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

จัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ 64 

ผูรับผิดชอบ 
อุดหนุน 

กิจกรรม

พัฒนา

คุณภาพ

ผูเรียน 

รายได อื่น ๆ 

11 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย - 500 - - นายฉลองชัย  ละมาย 

12 โครงการแขงขันกีฬาสี - 5,500 - - นางสาวเสาวลักษณ  ชัยยะ 

13 
โครงการปองกัน แกไขปญหายาเสพ

ติด 
500 - - - 

นายพีระพนัธ  คีรีศรี 

นายฉลองชัย  ละมาย 

14 โครงการคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี - 4,000 - 11,000 
นางสุภาพร  เนตรทิพย 

นายฉลองชัย  ละมาย 

15 โครงการทัศนศึกษา - 10,000 - - นายฉลองชัย  ละมาย 

16 โครงการรักษส่ิงแวดลอม 300 - - - 

นายสุขกิตต์ิ  อิ่มทวีกุล 

นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 

นางสาวปยะวรณ  เกื้อเสง 

นางสาวชีวนัน  นวลห้ิน 

นายวิทวัส  จันอิ่ม 

17 โครงการลูกเสือตานยาเสพติด  - - 3,000 
นางสุภาพร  เนตรทิพย 

นายฉลองชัย  ละมาย 

 

 กลยุทธท่ี 2  พัฒนาการบริหาร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

จัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ 64 

ผูรับผิดชอบ 
อุดหนุน 

กิจกรรม

พัฒนา

คุณภาพ

ผูเรียน 

รายได อื่น ๆ 

18 
โครงการบริหารงานแผนและ

นโยบาย 
5,000 - - - นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 

19 โครงการบริหารงานการเงนิ 1,000 - - - นางสาวบุญเตือน  ทาทอง 

20 
โครงการเตรียมความพรอมดาน

สาธารณูปโภค 
70,000 - - - นางสาวบุญเตือน  ทาทอง 

21 โครงการบริหารงานพัสดุ 1,000 - - - นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

จัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ 64 

ผูรับผิดชอบ 
อุดหนุน 

กิจกรรม

พัฒนา

คุณภาพ

ผูเรียน 

รายได อื่น ๆ 

นางสาวชีวนัน  นวลห้ิน 

22 โครงการพัฒนางานสารบรรณ 4,000 - - - นางสาวขวัญศิริ  บัวเนตร 

23 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ 8,000 - - - นายสมชาย  ประสงคดี 

24 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู - - 39,200 - 

นายพีระพนัธ  คีรีศรี 

นางสาวเสาวลักษณ  ชัยยะ 

นายสุขกิตต์ิ  อิ่มทวีกุล 

25 โครงการยานพาหนะรถโรงเรียน  2000 - 7,400 - นางสาวเสาวลักษณ  ชัยยะ   

26 โครงการงานอนามัยโรงเรียน 500 - - - 
นางสาวเสาวลักษณ  ชัยยะ 

นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 

27 โครงการสัมพันธชุมชน - - - 7,000 
นายฉลองชัย  ละมาย 

นางสาวประเทืองทิพย เสาวคนธ 

28 
โครงการโสตทัศนูปกรณและ

ประชาสัมพันธ 
1,000 - - - 

นายพีระพนัธ  คีรีศรี 

นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน 

นางสาวเสาวลักษณ  ชัยยะ 

 กลยุทธท่ี 3  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

จัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ 62 

ผูรับผิดชอบ 
อุดหนุน 

กิจกรรม

พัฒนา

คุณภาพ

ผูเรียน 

รายได อื่น ๆ 

30 
โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

และแนะแนว 
1,000 - - - 

นางสาวชีวนัน  นวลห้ิน 

นางสาวศศิธร  จึนสินธุ 

31 
โครงการสงเสริมสวัสดิการครู 

และนักเรียน 
14,500 - - - 

นางสาวประเทืองทิพย  

เสาวคนธนางสาววริษฐา  สุขวิลัย 

นางสุภาพร  เนตรทิพย 

32 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 500 - - - นายสุขกิตต์ิ  อิ่มทวีกุล 



นางสาวประเทืองทิพย เสาวคนธ 

33 โครงการพัฒนาวิชาการ 40,000 20,000 - - นางสาวปยะวรรณ  เกื้อเสง 

34 โครงการพัฒนาคุณภาพหองสมุด 2,000 - - - นางสาวบุญเตือน  ทาทอง 

35 โครงการ ICT - 2,500 - - นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน 

 
 

 

- ตรวจสอบแลวถูกตอง   เห็นชอบ   

- เสนอท่ีประชุมพิจารณา   ไมเห็นชอบ  เนื่องจาก

 ............................................................................  

                                                             ........................................................................... 

 

ลงช่ือ ........................... ...................                              ลงช่ือ .............................................. 

         (นายสมชาย  ประสงคดี)         (นายสุวิทย  วรรณวงศา)  

  ผูอํานวยการโรงเรียนหวากอวิทยาลัย                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ 

 



สําหรับแผนกลยุทธ ระยะ 4 ป (2561 – 2564) 
 

วิสัยทัศน (VISION) 

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เปยมลนคุณธรรม 

นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใสใจส่ิงแวดลอม 

อัตลักษณของสถานศึกษา 

นักเรียนมีจิตอาสา 

เอกลักษณของสถานศึกษา 

โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี 

พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีความรู และทักษะ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค และใสใจส่ิงแวดลอม 

3. สงเสริมการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต 

เปาหมาย (Corporate Objectives) 

1. ผูเรียนมีความรู และทักษะ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค และใสใจส่ิงแวดลอม 

3. ผูเรียนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต 

กลยุทธโรงเรียน 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการบริหาร 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร สพฐ. 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด  

                    ความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน และสรุปผลการประเมนิโครงการ 

ตามแผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ 2564 

 

 

(ระยะที ่2   เริม่ 1 ตลุาคม 2564   สิน้สุด 30 มนีาคม 2565) 

 

 

 

โรงเรยีนหวา้กอวทิยาลยั 

ตำบลบอ่นอก  อำเภอเมอืง  จังหวดัประจวบครีขีันธ ์

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต 10 



 

แบบรายงาน และสรุปผลการประเมินโครงการ 
ตามแผนปฏบิัติราชการประจำปีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

(ระยะที่ 2   เริม่ 1 ตุลาคม 2564   สิน้สุด 30 มีนาคม 2565) 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

อนุมัติ ใช้ไป 
1. โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 66 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับ 3 ขึ้น
ไป 
2.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีผลการประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 38 มีผลการประเมิน
ระดับชาติสูงกว่าขีดจำกัดล่างของระดับประเทศ 
5.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีผลงานจาก
กระบวนการคิด 
6.  เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญร้อยละ 100 ในระดับดีขึ้นไป 
7.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 78 เขียนพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ไทยแบบหัวกลมได้ถูกต้อง สวยงาม 
8.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 100 ใช้เวลาว่างให้เกิด

1. ผู้เรียน ร้อยละ 44.28 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับ 3 ขึ้นไป 

2. ผู้เรียน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินสมรรถนะ               
สำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 

3. ผู้เรียน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินการอ่าน             
คิด วิเคราะห ์และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 

4. ผู้เรียน ร้อยละ       มีผลการประเมินระดับชาติ             
สูงกว่าขีดจำกัดล่างของระดับประเทศ 

5. ผู้เรียน ร้อยละ 100 มีผลงานจากกระบวนการคิด 
6. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ          

ร้อยละ 100 ในระดับดีขึ้นไป 
7. ผู้เรียน ร้อยละ 100 เขียนพยัญชนะ สระ               

วรรณยุกต์ไทยแบบหัวกลมได้ถูกต้อง สวยงาม 
8. ผู้เรียน ร้อยละ 100 มีเจตคติท่ีดีและมีความพึงพอใจ       

ในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญเกี่ยวกับกลุ่ม
สาระภาษาไทย 

2,000 - 1. เนื่องจากสถานการ
ของการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า โรคโค
วิด-19 จึงไม่มีการดำเนิน
กิจกรรมท่ีใช้เงิน
งบประมาณ 
2. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน ์



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

อนุมัติ ใช้ไป 
ประโยชน์ ป้องกัน  9. ผู้เรียน ร้อยละ 100 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์           

ป้องกันปัญหาสารเสพติดให้โทษ- 
2. โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ 2 ข้ึนไป 

2. ผู้เรียนร้อยละ 78 มีผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 

3. ผู้เรียนร้อยละ 78 มีผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และการเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 

4. ผู้เรียนร้อยละ 25 มีผลการประเมินระดับชาติสูง
กว่าขีดจำกัดล่างของระดับประเทศ 

5. ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลงานจากทักษะ
กระบวนการคิด คิดเชิงสร้างสรรค์ 

6. เพื่อจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ในระดับดีขึ้นไป 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 63.39 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

2. ผู้เรียน ร้อยละ 72 มีผลการประเมินสมรรถนะ          
สำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 

3. ผู้เรียน ร้อยละ 72 มีผลการประเมินการอ่าน              
คิด วิเคราะห ์และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 

4. ผู้เรียนร้อยละ    มีผลการประเมินระดับชาติ                
สูงกว่าขีดจำกัดล่างของระดับประเทศ 

5. ผู้เรียนร้อยละ    มีผลการประเมินระดับชาติT-

score≥25 
6. ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีผลงานจากทักษะ                

กระบวนการคิด คิดเชิงสร้างสรรค์ 
7. ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน        

เป็นสำคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป 

2,000 2,000 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
2. จัดกิจกรรมเสริมเสริม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน
เพิ่มขึ้น 

3. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับ 3 ขึ้นไป 
2.  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
3.  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการประเมินระดับชาติ
เท่ากับหรือสูงกว่าขีดจำกัดล่างระดับประเทศ 
4.  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลงานจากกระบวนการคิด 
5.  ครูวิทยาศาสตร์ร้อยละ 100 มีความสามารถใน

1. ผู้เรียนร้อยละ 63.93 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนร้อยละ 72.86 มีผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตร  ในระดับดี  ขึ้นไป 

3. ผู้เรียนร้อยละ 82.86 มีผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนในระดับดี ขึ้นไป 

4. ผู้เรียนร้อยละ    ผลการประเมินระดับชาติสูงกว่า            
ขีดจำกัดล่างของระดับประเทศ  

4,500 
2,500 

3,910 
- 

1. เนื่องจากสถานการ
ของการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า โรคโค
วิด-19 จึงไม่มีการดำเนิน
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ท่ี
ใช้เงินงบประมาณ 
2. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน ์



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

อนุมัติ ใช้ไป 
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5. ผู้เรียนร้อยละ    มีผลการประเมินระดับชาติT-

score≥40 
6. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลงานจากกระบวนการคิด 
7. ครู ร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน            

เป็นสำคัญอยู่ ในระดับ ดี ขึ้นไป 
8. นักเรียน ร้อยละ 100 ไม่เสพสารเสพติดและมีส่วน

ร่วมกับการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 

3. มีการจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นตาม
เป้าหมาย 

4. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีใน
ระดับ 3 ขึ้นไป 
2. เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3. เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4. เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลงานจาก
กระบวนการคิด 
5. เพื่อจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ในระดับดีขึ้นไป 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับ 
3 ข้ึนไป 
2. เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3. เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการประเมินการอ่าน 
คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4. เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลงานจากกระบวนการ
คิด 
5. เพื่อจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน
ระดับดีขึ้นไป 

5,000 4,192 1. จัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ได้ยาก
เนื่องจากเป็นรายวิชาท่ี
ต้องมีการปฏิบัติจึงทำให้
การวัดผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนไม่ครอบคลุม 
2. จัดการเรียนการสอน
เสริม เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามตัวชี้วัด 

5. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนา      
และวัฒนธรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 61 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมในระดับ 3 ขึ้นไป 
2. เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 54.59 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม        ในระดับ 3 ขึ้นไป 

2. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะ             
สำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 

3,000 3,000 1. เนื่องด้วยการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
ออนไลน ์
จึงทำให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

อนุมัติ ใช้ไป 
3. เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4.  เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลงานจาก
กระบวนการคิด 
5.  ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับ ดี ขึ้นไป 

3. ผู้เรียน ร้อยละ 75.71 มีผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 

4. ผู้เรียน ร้อยละ   0   มีผลการประเมินระดับชาติ            
สูงกว่าขีดจำกัดล่างของระดับประเทศ 

5. ผู้เรียน ร้อยละ 87.14 มีผลงานจากกระบวนการคิด 
6. ครู ร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน       

เป็นสำคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป 
7. ผู้เรียน ร้อยละ 100 ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด             

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหา            
ยาเสพติดท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 

น้อยลง 
2. จัดการเรียนการสอน
เสริม เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามตัวชี้วัด 

6. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้        
สุขศึกษา 

1.  ผู้เรียน ร้อยละ 68 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับ 3 
ขึ้นไป 
2.  ผู้เรียน ร้อยละ 75 มีผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3.  ผู้เรียน ร้อยละ 75 มีผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4.  ผู้เรียน ร้อยละ 75 มีผลงานจากกระบวนการคิด 
5.  ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับ ดี ขึ้นไป 
6.  ผู้เรียนร้อยละ 100 ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหายา
เสพติดท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 
7.  ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการเล่นกีฬา ร้อยละ 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 81.43 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในระดับ 3 ขึ้นไป 

2. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีผลการประเมินสมรรถนะ               
สำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 

3. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีผลการประเมินการอ่าน คิด  
วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 

4. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีผลงานจากกระบวนการคิด 
5. ครู ร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน           

เป็นสำคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป 
6. ผู้เรียน ร้อยละ 100 ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด             

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหา              
ยาเสพติดท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 

4,000 3,741 - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่
เพิ่มขึ้น 
- มีการจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มเติมเม่ือมีการเปิด
เรียนในรูปแบบออนไซต์ 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

อนุมัติ ใช้ไป 
63 มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกฬีา
ภายนอกสถานศึกษา 

7. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ดนตรี–นาฏศิลป์ในระดับ 3 ขึ้นไป 
2.  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3.  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป   
4.  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลงานจากกระบวนการคิด 
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
5.  ครู ร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 
 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 80.88 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ดนตรี–นาฏศิลป์ในระดับ 3 ข้ึนไป 

2. ผู้เรียน ร้อยละ 83.82 มีผลการประเมินสมรรถนะ              
สำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 

3. ผู้เรียน ร้อยละ 94.59 มีผลการประเมินการอ่าน               
คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป   

4. ผู้เรียน ร้อยละ 83.82 มีผลงานจากกระบวนการคิด              
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

5. ครูเรียน ร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น                
ผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 

6. ผู้เรียน ร้อยละ 86.76 มีเจตคติท่ีดีและมีความพึง
พอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ  เกี่ยวกับ
กลุ่มสาระดนตรี–นาฏศิลป์ 

4,000 1,746 1. เนื่องจากสถานการ
ของการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า โรคโค
วิด-19 จึงไม่มีการดำเนิน
กิจกรรมท่ีใช้เงิน
งบประมาณ 
2. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน ์
 
3. มีการจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มเติมเม่ือมีการเปิด
เรียนในรูปแบบออนไซต์ 

8. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 68 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับ 3 ข้ึน
ไป 

2. ผู้เรียนร้อยละ 78 มีผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 

3. ผู้เรียนร้อยละ 78 มีผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 

4. ผู้เรียนร้อยละ 32 มีผลการประเมินระดับชาติ
เท่ากับหรือสูงกว่าขีดจำกัดล่าง 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระ   การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในระดับ 3 ขึ้น
ไป 

2. ผู้เรียน ร้อยละ 72 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ             
ตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 

3. ผู้เรียน ร้อยละ 72 มีผลการประเมินการอ่าน คิด   
วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป  

4. ผู้เรียนร้อยละ  -   มีผลการประเมินระดับชาติสูงกว่า
ขีดจำกัดล่างของระดับประเทศ  

3,000 300 1. เนื่องด้วยการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
ออนไลน ์
จึงทำให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
น้อยลง 
2. จัดกิจกรรมสอนเสริม
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

อนุมัติ ใช้ไป 
5. ผู้เรียนร้อยละ 78 มีผลงานจากกระบวนการคิด 

ในระดับ ดี ขึ้นไป 
6. ครูร้อยละ 100 สามารถจัดการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 
 

5. ผู้เรียน ร้อยละ   -   มีผลการประเมินระดับชาติมีค่า         
T-score ≥ 40.00 

6. ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีผลงานจากกระบวนการคิด           
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

7. ครู ร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน            
เป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีเจตคติท่ีดีและมีความพึงพอใจ           
ในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญเกี่ยวกับกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ 

เป้าหมาย 

9. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
2.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
องค์กร 
3.  ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ี
สถานศึกษากำหนด 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

2. ผู้เรียน ร้อยละ 90 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร 
3. ผู้เรียน ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ                               

ท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 
4. ผู้เรียน ร้อยละ 100 ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด                  

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติดท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 
 

10,000 - 1. เนื่องจากสถานการ
ของการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า โรคโค
วิด-19 จึงไม่มีการดำเนิน
กิจกรรมท่ีใช้เงิน
งบประมาณ 
2. เป็นการจัดกิจกรรมท่ี
บูรณาการกับแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

10. โครงการพัฒนาจิต    
เพื่อชีวิตทีสดใส 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 97  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด             
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหา            
ยาเสพติดท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 

 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 97  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

2. ผู้เรียน ร้อยละ 100 ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด                
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติดท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 

 

4,500 - 1. เนื่องจากสถานการ
ของการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า โรคโค
วิด-19 จึงไม่มีการดำเนิน
กิจกรรมท่ีใช้เงิน
งบประมาณ 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

อนุมัติ ใช้ไป 
2. เป็นการจัดกิจกรรมท่ี
บูรณาการกับแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

11. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

1. มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและ
คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2. โรงเรียนมีประธานนักเรียนและคณะกรรมการ
สภานักเรียนท่ีมาจากการเลือกตั้ง 1 คณะ 
3. มีการประชุมสภานักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 
4. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง

ประชาธิปไตยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน 1 ครั้ง 

2. สมาชิกคณะกรรมการสภานักเรียน ร้อยละ 95 เข้า
ประชุมสภานักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง   

3. ผู้เรียน ร้อยละ 100 ได้รับความรู้เกี่ยวกับ                        
เรื่องประชาธิปไตยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

 

500 496 1. มีการจัดกิจกรรมโดยมี
การเว้นระยะห่างตาม
มาตรการของการแพร่
ระบาดของโรค  โควิด-19 

12. โครงการแข่งขันกีฬาสี 1.  ผู้เรียนร้อยละ 93 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ภายใน 
2.  ผู้เรียนร้อยละ 93 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
3.  ผู้เรียนร้อยละ 93 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4.  ผู้เรียนร้อยละ 93 ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด
ให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
5.  ผู้เรียนร้อยละ 93 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก 
6.  ผู้เรียนร้อยละ 93 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และให้
เกียรติผู้อื่น 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ภายใน 

2. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

3. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

4500 - 1. เนื่องจากสถานการ
ของการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า โรคโค
วิด-19 จึงไม่มีการดำเนิน
กิจกรรมท่ีใช้เงิน
งบประมาณ 
2. เป็นการจัดกิจกรรมท่ี
บูรณาการกับแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

อนุมัติ ใช้ไป 
7.  ผู้เรียนร้อยละ 93 มีผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬานันทนาการ 

13. โครงการป้องกัน         
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.  นักเรียนร้อยละ 100 ไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติด
ให้โทษทุกประเภท (รวมถึงการเสพ, การจำหน่าย) 
2.  นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม To 
benumber one ในสถานศึกษา 
3.  นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดให้โทษสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติดให้
โทษทุกประเภท (รวมถึงการเสพ, การจำหน่าย)   

2. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม                       
To be number one ในสถานศึกษา 

3. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่อง  สารเสพติดให้โทษสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

500 - 1. เนื่องจากสถานการ
ของการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า โรคโค
วิด-19 จึงไม่มีการดำเนิน
กิจกรรมท่ีใช้เงิน
งบประมาณ 
2. เป็นการจัดกิจกรรมท่ี
บูรณาการกับแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

14. โครงการค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี 

1. เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 100 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2. เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 92 มี

คุณธรรม ความซื่อสัตย์  ความเสียสละเพื่อ

ส่วนรวม  รู้จักใช้ทรัพย์สินส่วนตัวและส่วนรวม

อย่างคุ้มค่า  

3. เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 94  

ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นได้                             

4. เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 92 มี

ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมการแสดงรอบ

กองไฟ     

1. นักเรียนมัธยมศึกษา ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม                
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2. นักเรียนมัธยมศึกษา ร้อยละ 100 มีคุณธรรม            
ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ เพื่อส่วนรวม                       
รู้จักใช้ทรัพย์สินส่วนตัวและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  

3. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100                         
มีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 

4. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100                          
มีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมการแสดงรอบ
กองไฟ  

4,000 4,000 
 

ปัญหา 
1. เนื่องจากมีการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 
จึงต้องปรับรูปแบบในการ
จัดกิจกรรม 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

อนุมัติ ใช้ไป 
 

 

15. โครงการทัศนศึกษา 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียน    สามารถพัฒนาตนเองได้ มีวิธีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ มีนิสัยรักการ
อ่าน การเขียน   การฟัง 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม          
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  

2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม         
มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้          
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  

3. นักเรียนร้อยละ 100 ของนกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม       
มีทักษะในการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง            
รักการเรียน สามารถ พัฒนาตนเองได้ มีวิธีการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ มี
นิสัยรักการอ่านการเขียนการฟัง 

10,000 10,000 ปัญหา 
1. เนื่องจากมีการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 
จึงต้องปรับรูปแบบในการ
จัดกิจกรรม 

16. โครงการส่งเสริม
สวัสดิการครู          
และนักเรียน 

1. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ 85 ได้รับ
สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 

2. โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพิเศษ               
ท่ีเป็นระบบตามวงจร PDCA  อย่างน้อยภาคเรียน
ละ           1 โครงการ/กิจกรรม 

3. บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 85 มีส่วนร่วม และ
มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมพิเศษ 

4. ครูและนักเรียน ร้อยละ 100  มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ี
สถานศึกษาจัดขึ้น 

1. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับ
สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 

2. โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพิเศษ               
ท่ีเป็นระบบตามวงจร PDCA  อย่างน้อยภาคเรียน
ละ1 โครงการ/กิจกรรม 

3. บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 85 มีส่วนร่วม และมี
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
พิเศษ 

4. ครูและนักเรียน ร้อยละ 100  มีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีสถานศึกษาจัด
ขึ้น 

14,000 12,200 - 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

อนุมัติ ใช้ไป 
5. ครูและบุคลากร ร้อยละ 80 ได้รับการเข้าร่วมการ

อบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง 

6. บุคลากรในโรงเรียนนำความรู้ท่ีไปศึกษาดูงาน
นำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการ พัฒนา
กิจกรรมการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ครูและบุคลากร ร้อยละ 85 มีส่วนร่วมใน
การศึกษาดูงาน และมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงาน 

5. ครูและบุคลากร ร้อยละ 38.46 ได้รับการเข้าร่วม
การอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง 

6. บุคลากร ร้อยละ 100  นำความรู้ท่ีไปศึกษาดูงาน
นำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการ พัฒนากิจกรรม
การเรียน  การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการศึกษา
ดูงาน และมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 

17. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. นักเรียนโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยทุกคนได้เรียนรู้          
ฝึกปฏิบัติจริง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ 

2. นักเรียนร้อยละ  100  ของโรงเรียนหว้ากอ
วิทยาลัย ได้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างน้อยคนละ 2 กิจกรรม 

1. นักเรียนโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยทุกคนได้เรียนรู้          
ฝึกปฏิบัติจริง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ 

2. นักเรียนร้อยละ  100  ของโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย           
ได้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยคนละ        
2 กิจกรรม 

500 - - ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมโดยการ
สอดแทรก บูรณาการ
ความรู้เข้ากับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ 

18. โครงการจิตอาสา 1. นักเรียน ร้อยละ 80  มีจิตสำนึกในด้านจิต
สาธารณะ       หรือจิตอาสาให้แก่นักเรียนและฝึก
กิจกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

2. นักเรียน ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือ            
จิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและมี
พื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. นักเรียน ร้อยละ 100  มีจิตสำนึกในด้านจิต
สาธารณะ  หรือจิตอาสาให้แก่นักเรียนและฝึก
กิจกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

2. นักเรียน ร้อยละ 100 มีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือ        
จิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและมีพื้นฐาน
ในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรร
มาภิบาล 

2,000 - - ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมโดยการ
สอดแทรก บูรณาการ
ความรู้เข้ากับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ 

19. โครงการรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 80 รู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและ
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง  

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 รู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและ
ตระหนัก      ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ

300 - - ดำเนินการจัดกิจกรรม
ควบคู่กับกิจกรรมชุมนุม 



 
กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาการบริหาร 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ 

ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 
อนุมัติ ใช้ไป 

21. โครงการบริหาร         
งานแผนและนโยบาย 

1.  ร้อยละ 90 ของการบริหารงานแผนและนโยบาย 
มีการดำเนินงานเป็นระบบตามหลักการบริหาร  
2.  ร้อยละ 100 ของการดำเนินงานระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครบถ้วนตาม
กำหนดในกฎกระทรวง 

1. ร้อยละ 100 ของการดำเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาครบถ้วนตามกำหนดใน
กฎกระทรวง   ข้อ 14 ท้ัง 8 ข้อ 

2. ร้อยละ 88.15 ของความสามารถในการบริหาร
จัดการ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหาร 

5,000 - - ดำเนินการตามแผน 
โดยไม่มีการเบิกจ่าย 

เนื่องด้วยมีการจัดการ
แบบออนไลน์ 

22. โครงการบริหารงาน
การเงิน 

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารงานบริหาร
การเงินโรงเรียน 

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินของ

1. มีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารงานบริหารการเงิน 
โรงเรียน 

2. มีการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินของ

1,000 - - ดำเนินการตามแผน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

อนุมัติ ใช้ไป 
ของส่ิงแวดล้อม  

2.  ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมใน
โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 

3.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม  
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในโครงการ

รักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการดำเนินงาน      

ตามโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

จึงไม่มีการเบิกจ่ายค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ 

20. โครงการลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด             

1. นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเฝ้าระวัง มีทักษะชีวิตและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดขึ้น  จำนวน 45 คน 
2. ลูกเสือและยุวกาชาดท่ีผ่านการฝึกอบรม มี
คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ในการต้านยาเสพติด รู้จัก
การป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

1. นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเฝ้าระวัง มีทักษะชีวิตและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดขึ้น  จำนวน 45 คน 
2. ลูกเสือและยุวกาชาดท่ีผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติ
ท่ีพึงประสงค์ในการต้านยาเสพติด รู้จักการป้องกัน
ตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

3,000 - - 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ 

ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 
อนุมัติ ใช้ไป 

โรงเรียน            ให้รวดเร็วและถูกต้องมีเอกสาร
ท่ีถูกต้องตามระเบียบ     งานการเงิน 

3. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

โรงเรียน            ให้รวดเร็วและถูกต้องมีเอกสารท่ี
ถูกต้องตามระเบียบ    งานการเงิน 

3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
23. โครงการเตรียม           

ความพร้อม              
ด้านสาธารณูปโภค 

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภค                     
(ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, น้ำด่ืม) 

2. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้
เพียงพอ และใช้งานได้ดี 

3. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1. มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภค                             
(ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, น้ำด่ืม) 

2. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้
เพียงพอ และใช้งานได้ดี 

3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

70,000 70,000 - งบประมาณน้อย 

24. โครงการบริหารงานพัสดุ 1. ระบบการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วทันเวลา
ร้อยละ  80 

2. ระบบการลงทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน  ร้อย
ละ  80 

3. ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ร้อยละ  100 

4. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ร้อยละ  80                
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

1. ระบบการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วทันเวลา    
ร้อยละ  80 

2. ระบบการลงทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน        
ร้อยละ  80 

3. ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์มีประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผล  ร้อยละ  100 

4. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ร้อยละ  80                
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

1,000 998 - มีการดำเนินงานตาม

แผนท่ีกำหนดไว้ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ 

ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 
อนุมัติ ใช้ไป 

25. โครงการพัฒนา           
งานสารบรรณ 

1. โรงเรียนมีห้องธุรการ และข้อมูลสารสนเทศงาน
สารบรรณของโรงเรียน 1 ห้องเรียน 

2. โรงเรียนจัดเอกสารงานสารบรรณเป็นระบบ 
หมวดหมู่ สามารถค้นหาได้รวดเร็วขึ้น 

3. ข้อมูลสารสนเทศงานสารบรรณของโรงเรียน 
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

1. โรงเรียนมีห้องธุรการ และข้อมูลสารสนเทศงานสาร
บรรณของโรงเรียน 1 ห้องเรียน 

2. โรงเรียนจัดเอกสารงานสารบรรณเป็นระบบ 
หมวดหมู่ สามารถค้นหาได้รวดเร็วขึ้น 

3. ข้อมูลสารสนเทศงานสารบรรณของโรงเรียน เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

4,000 2,065 - มีการดำเนินงานตาม

แผน 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ 

ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 
อนุมัติ ใช้ไป 

4. ร้อยละ 100 หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ                
ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในงานสาร
บรรณ 

5. สารบรรณมีความถูกต้องสมบูรณ์ ทันต่อ
กำหนดเวลา 

4. ร้อยละ 100 หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ                
ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในงานสาร
บรรณ 

5. สารบรรณมีความถูกต้องสมบูรณ์ ทันต่อกำหนดเวลา 

26. โครงการสนับสนุน           
การบริหารจัดการ 

1. บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจต่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมพิเศษ  
ตอบสนองนโยบายบริหารการจัดการศึกษา ตาม
มาตรการส่งเสริม  หรือนโยบายเร่งด่วนของ
โรงเรียนได้  และเป็นประโยชน์สร้างคุณค่าแก่
โรงเรียนหรือชุมชน 

1. บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 92 มีความพึงพอใจ         
ต่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมพิเศษ   
ตอบสนองนโยบายบริหารการจัดการศึกษา ตาม       
มาตรการส่งเสริม  หรือนโยบายเร่งด่วนของโรงเรยีน
ได้  และเป็นประโยชน์สร้างคุณค่าแก่โรงเรียนหรือ
ชุมชน 

8,000 - - มีการดำเนินการตาม
แผนการปฏิบัติงาน 

27. โครงการพัฒนา       
แหล่งเรียนรู้ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ (สนามกีฬา, อาคารเรียน, แหล่ง
เรียนรู้, โรงอาหาร) 

2. ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การสอน 

3. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้เรียนในสภาพแวดล้อม                   
อาคาร สถานท่ีท่ีเหมาะสม 

4. นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ (สนามกีฬา, อาคารเรียน, แหล่งเรียนรู้, 
โรงอาหาร) 

2. ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
สอน 

3. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้เรียนในสภาพแวดล้อม                   
อาคาร สถานท่ีท่ีเหมาะสม 

4. นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

39,200 37,463 - มีการดำเนินการตาม
แผนการปฏิบัติงาน 

28. โครงการยานพาหนะ       
รถโรงเรียน            
(รถใช้ในราชการ) 

1. รถโรงเรียนจำนวน  1  คัน มีสภาพดีพร้อมใช้
งานได้รับการบำรุงซ่อมแซมให้ 

2. รถโรงเรียนมนี้ำมันเช้ือเพลิงใช้ในงานโรงเรียนได้ 

1. รถโรงเรียนจำนวน  1  คัน มีสภาพดีพร้อมใช้งาน
ได้รับการบำรุงซ่อมแซมให้ 

2. รถโรงเรียนมนี้ำมันเช้ือเพลิงใช้ในงานโรงเรียนได้ 

8,400 7,650 - มีการดำเนินการตาม
แผนการปฏิบัติงาน 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ 

ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 
อนุมัติ ใช้ไป 

  
29. โครงการงานอนามัย

โรงเรียน 
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์งาน

อนามัยโรงเรียน 
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริการงานอนามัยโรงเรียน

ให้รวดเร็ว 
3. เพื่อสำรวจความพึงใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์งาน
อนามัยโรงเรียน 
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริการงานอนามัยโรงเรียนให้
รวดเร็ว 
3. เพื่อสำรวจความพึงใจของผู้เกี่ยวข้อง 

500 - - มีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้เพิ่มเติม 

30. โครงการโสตทัศนูปกรณ์
และประชาสัมพันธ์ 

1. ครูและนักเรียน ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ
การศึกษาการประชาสัมพันธ์ 

2. ครู ร้อยละ 100 ใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน 

3. ครูและนักเรียน ร้อยละ 70 ใช้เป็นส่ือ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายสำหรับการจัด
รายการวิทยุชุมชน 

4. ครูและนักเรียน ร้อยละ 70 ใช้ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

1,000 - - เนื่องด้วยสถานการณ์
ของการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 

31. โครงการสัมพันธ์ชุมชน 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
องค์กร 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมต่างๆ
ท่ีชุมชนจัดขึ้น 

 7,000 - - เนื่องด้วยสถานการณ์
ของการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 



 กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ 

ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 
อนุมัติ ใช้ไป 

32. โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือ           
และแนะแนว 

1. นักเรียน ร้อยละ 100  ได้รับการเย่ียมบ้าน 
2. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลเอาใจใส่                    

จากครูในโรงเรียน 
3. นักเรียน ร้อยละ 100  ได้รับการคัดกรอง                  

และแก้ปัญหานักเรียนอย่างท่ัวถึง 
4. นักเรียน ร้อยละ 100  ได้ศึกษาต่อใน

สถาบันอุดมศึกษา 

1. นักเรียน ร้อยละ 100  ได้รับการเย่ียมบ้าน 
2. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลเอาใจใส่                    

จากครูในโรงเรียน 
3. นักเรียน ร้อยละ 100  ได้รับการคัดกรอง                  

และแก้ปัญหานักเรียนอย่างท่ัวถึง 
4. นักเรียน ร้อยละ 100  ได้ศึกษาต่อใน

สถาบันอุดมศึกษา 

1,000 - - เนื่องด้วยสถานการณ์
ของการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 

33. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ห้องสมุด 

1. นักเรียน ร้อยละ 84 มีนิสัยรักการอ่าน 
2. นักเรียน ร้อยละ 84 มีความพึงพอใจในการบริการ            

ของห้องสมุดโรงเรียน 
3. นักเรียน ร้อยละ 84  เข้าค้นคว้าเพิ่มเติมจาก

ห้องสมุด 
4. นักเรียน ร้อยละ 84 ยืมหนังสืออ่านอย่างนอ้ย 

เดือนละ 4 เล่ม 

1. นักเรียน ร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่าน 
2. นักเรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการบริการ            

ของห้องสมุดโรงเรียน 
3. นักเรียน ร้อยละ 84  เข้าค้นคว้าเพิ่มเติมจาก

ห้องสมุด 
4. นักเรียน ร้อยละ 86 ยืมหนังสืออ่าน                            

อย่างน้อย เดือนละ 4 เล่ม 

2,000 1,629 - มีการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงาน 

34. โครงการพัฒนาวิชาการ 1. ครูร้อยละ 100 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

2. ครูร้อยละ 100 สามารถจัดการเรียนการสอนตาม
วิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

3. ครูร้อยละ 100 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. ครูร้อยละ 100 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงท่ีหลากหลาย 

1. ครูร้อยละ 100 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

2. ครูร้อยละ 100 สามารถจัดการเรียนการสอนตาม
วิชา ท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

3. ครูร้อยละ 100 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. ครูร้อยละ 100 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงท่ีหลากหลาย 

60,000 51,889 - มีการจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ 
- ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมและการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ และออนไซต์ 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ 

ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 
อนุมัติ ใช้ไป 

5. ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศภายใน 
6. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการดำเนินงานทะเบียน                 

ท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
7. ผู้เรียนร้อยละ 80 ท่ีเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ            

ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป 
8. ครูร้อยละ 80 สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ใช้

งาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

5. ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศภายใน 
6. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการดำเนินงานทะเบียน                 

ท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
7. ผู้เรียนร้อยละ 78.13 ท่ีเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป 
8. ครูร้อยละ 80 สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ใช้

งานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
35. โครงการ ICT 1. ผู้เรียน ร้อยละ 85 สามารถแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง  จากส่ือเทคโนโลยี 
2. ผู้เรียน ร้อยละ 85 สามารถใช้เทคโนโลยีในการ

เรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
3. ผู้เรียน ร้อยละ 88 สามารถเข้าใช้บริการ ICT             

ครบ 40 ชม./ปี 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 85.71 สามารถแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากส่ือเทคโนโลยี 

2. ผู้เรียน ร้อยละ 85.71 สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และนำเสนอผลงาน 

3. ผู้เรียน ร้อยละ100 สามารถเข้าใช้บริการ ICT             
ครบ 40 ชม./ปี 

2,500 2,500 - ดำเนินโครงการตาม

แผนปฏิบัติการ 

 
 
 

 
 

 
ลงชื่อ ................................................. ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
            (นายสมชาย  ประสงค์ดี)  

ลงชื่อ .......วริษฐา  สุขวิลัย....... หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   (นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 

 
 
 



 

 
ภาคผนวก 

 
 



 

 
 
 
 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 

ท่ี 

จำนวน

นักเรียน ณ  

10 ก.ย. 63 

ประเภทงบประมาณ 

งบอุดหนุน 
งบกิจกรรม

พัฒนา

คุณภาพ

ผู้เรียน 

เงินรายได้ 
งบ

อื่นๆ งบอุดหนุน 

เงินเพิ่ม
เงิน

อุดหนุน 
รร.มัธยม
ขนาดเล็ก 

งบอุดหนุน

เหลือจ่าย 63 

1 ม.ต้น 40 คน 140,000 40,000 
- 

35,200 2,400 

  2 ม.ปลาย 14 คน 53,200 14,000 13,300 5,000 

รวม 54 คน 193,200 54,000 48,500 7,400   

งบประมาณรวมสุทธิ 303,100 
 

หมายเหตุ   -   เงินอุดหนุนฯ ม.ต้น คนละ 3,500 บาท/ปี ,  ม.ปลาย คนละ 3,800 บาท/ปี 
- เงินกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน   

(ปีละ 1 ครั้ง  4 กิจกรรม  ได้แก่  วิชาการ, คุณธรรม, ลูกเสือ,  ทัศนศึกษา  และ ICT)  
ม.ต้น 440/ภาคเรียน (หรือ 880 บาท/ปี), ม.ปลาย 475 บาท/ภาคเรียน (หรือ 950 บาท /ปี)   

- เงินเพิ่มเงินอุดหนนุ รร.มัธยมขนาดเล็ก  คนละ 1,000 บาท/ปี 
 

กลุ่มงาน เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินรายได้ เงินอื่นๆ รวม 

กลุ่มงานวิชาการ             95,200          31,000           -             -    
  

126,200  

กลุ่มงานอำนวยการ             15,000               -             -             -       15,000  

กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ               5,000               -             -             -         5,000  

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป             27,000          17,500           -             -       44,500  

สนันสนุนการบริหารจัดการ             15,000               -             -             -       15,000  

รวม            157,200          48,500           -             -     205,700  

รวมทั้งหมด 205,700   
 



 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
-  

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 
จำแนกตามกลยุทธ์  ได้จำนวน 36 โครงการ  ดังนี้ 

❖ กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 64 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายได้ อื่น ๆ 

1 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2,000 - - - นายพีระพนัธ์  คีรีศรี 

2 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2,000 - - - นางสาวปิยะวรรณ  เกื้อเส้ง 

3 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

4,500 2,500 - - 
นายวิทวัส  จันอิ่ม 
นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 
นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน 

4 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

3,000 - - - 
นางสุภาพร  เนตรทิพย์ 
นายฉลองชัย  ละม้าย 

5 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

4,000 - - - นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 

6 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

4,000 - - - 
นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์ 
นายสุขกิตต์ิ  อิ่มทวีกุล 

7 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

5,000 - - - 
นางสาวบุญเตือน  ทาทอง 
นายสุขกิตต์ิ  อิ่มทวีกุล 

8 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

3,000 - - - 
นางสาวขวัญศิริ  บัวเนตร 
นางสาวชีวนัน  นวลหิ้น 

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  - - - 10,000 
นายฉลองชัย  ละม้าย 
นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์ 

10 โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตท่ีสดใส - 4,500 - - นายฉลองชัย  ละม้าย 
11 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย - 500 - - นายฉลองชัย  ละม้าย 
12 โครงการแข่งขันกีฬาสี - 5,500 - - นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 64 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายได้ อื่น ๆ 

13 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 500 - - - 
นายพีระพนัธ์  คีรีศรี 
นายฉลองชัย  ละม้าย 

14 โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี - 4,000 - 11,000 
นางสุภาพร  เนตรทิพย์ 
นายฉลองชัย  ละม้าย 

15 โครงการทัศนศึกษา - 10,000 - - นายฉลองชัย  ละม้าย 

16 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม 300 - - - 

นายสุขกิตต์ิ  อิ่มทวีกุล 
นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 
นางสาวปิยะวรณ  เกื้อเส้ง 
นางสาวชีวนัน  นวลหิ้น 
นายวิทวัส  จันอิ่ม 

17 โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด  - - 3,000 
นางสุภาพร  เนตรทิพย์ 
นายฉลองชัย  ละม้าย 

 
❖ กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาการบริหาร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 64 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายได้ อื่น ๆ 

18 
โครงการบริหารงานแผนและ
นโยบาย 

5,000 - - - นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 

19 โครงการบริหารงานการเงนิ 1,000 - - - นางสาวบุญเตือน  ทาทอง 

20 
โครงการเตรียมความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค 

70,000 - - - นางสาวบุญเตือน  ทาทอง 

21 โครงการบริหารงานพัสดุ 1,000 - - - 
นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน 
นางสาวชีวนัน  นวลหิ้น 

22 โครงการพัฒนางานสารบรรณ 4,000 - - - นางสาวขวัญศิริ  บัวเนตร 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 64 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายได้ อื่น ๆ 

23 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ 8,000 - - - นายสมชาย  ประสงค์ดี 

24 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ - - 39,200 - 
นายพีระพนัธ์  คีรีศรี 
นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 
นายสุขกิตต์ิ  อิ่มทวีกุล 

25 โครงการยานพาหนะรถโรงเรียน  2000 - 7,400 - นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ   

26 โครงการงานอนามัยโรงเรียน 500 - - - 
นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 
นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 

27 โครงการสัมพันธ์ชุมชน - - - 7,000 
นายฉลองชัย  ละม้าย 
นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์ 

28 
โครงการโสตทัศนูปกรณ์และ
ประชาสัมพันธ์ 

1,000 - - - 
นายพีระพนัธ์  คีรีศรี 
นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน 
นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 

 
❖ กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 62 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายได้ อื่น ๆ 

30 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
และแนะแนว 

1,000 - - - 
นางสาวชีวนัน  นวลหิ้น 
นางสาวศศิธร  จึนสินธุ์ 

31 
โครงการส่งเสริมสวัสดิการครู 
และนักเรียน 

14,500 - - - 
นางสาวประเทืองทิพย์  
เสาวคนธ์นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 
นางสุภาพร  เนตรทิพย์ 

32 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 500 - - - 
นายสุขกิตต์ิ  อิ่มทวีกุล 
นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์ 



33 โครงการพัฒนาวิชาการ 40,000 20,000 - - นางสาวปิยะวรรณ  เกื้อเส้ง 
34 โครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุด 2,000 - - - นางสาวบุญเตือน  ทาทอง 
35 โครงการ ICT - 2,500 - - นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน 

 

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง   เห็นชอบ   
- เสนอท่ีประชุมพิจารณา   ไม่เห็นชอบ  เนื่องจาก

 ............................................................................  
                                                             ........................................................................... 

 
ลงช่ือ ..............................................                              ลงช่ือ .............................................. 
         (นายสมชาย  ประสงค์ดี)          (นายสุวิทย์  วรรณวงศา)  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 

 



สำหรับแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ป ี(2561 – 2564) 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป่ียมล้นคุณธรรม 

น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

นักเรียนมีจิตอาสา 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี 

พันธกิจ (MISSION) 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

3. ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 

เป้าหมาย (Corporate Objectives) 
1. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
3. ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 

กลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหาร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด  
                    ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
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