
อุดหนุน  กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน

อ่ืน ๆ รวม

1 พัฒนาการจดัการเรียนการสอน 1. เพื่อนเิทศภายในบคุลากรทกุ ดา้นปริมาณ กลยุทธ์ที่ 3,4
ดว้ยการนิเทศภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูร้อยละ 100 ได้รับการนเิทศ มาตรฐานที2่,3

กิจกรรม 2. เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาภายในจากคณะกรรมการนเิทศ
 นเิทศภายใน การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ภายในของโรงเรียน นางสาวรชัชนก

3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ ดา้นคุณภาพ วงศ์เขียว

บคุลากรในการจัดการเรียนการสอน  ครูได้รับการส่งเสริมและพฒันาการ
จัดการเรียนการสอนส่งผลใหผู้้เรียน
ได้รับการพฒันา

2 เตรียมความพร้อมและสร้างขวัญ 1. เพื่อชี้แจงนโยบายของสถานศึกษาดา้นปริมาณ 15,000.00   15,000.00    กลยุทธ์ที่ 2,8
ก าลงัใจแดล่กูมว่งขาว ใหน้กัเรียนได้ทราบและถือปฏบิติั  1. นกัเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการ มาตรฐานที่ 1
กิจกรรม กอ่นเรียน ปฐมนเิทศ
 - การปฐมนเิทศ 2. เพื่อจัดกจิกรรมสร้างขวัญและ  2. นกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ
 - วันเกยีรติยศ ก าลังใจใหก้บันกัเรียนที่จบการศึกษา90 เข้าร่วมกจิกรรมวันเกยีรติยศ น.ส.อนัญญา

ดา้นคุณภาพ สวุรรณรงค์
 1. นกัเรียนมคีวามพร้อมในการเข้ารับ
การศึกษาในโรงเรียนวังเหนอืวิทยา
 2. นกัเรียนมคีวามภาคภมูใิจในตนเอง
และรักสถาบนั

งาน/โครงการปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบรหิารวิชาการ จ าแนกตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ

โครงการ



อุดหนุน
 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
อ่ืน ๆ รวม

3 ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพทางการศึกษา ดา้นปริมาณ 10,000.00    147,000.00 157,000.00  กลยุทธ์ที่ 

กจิกรรม และยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 1,2,5,8
1.การพฒันากลุ่มสาระฯภาษาไทย ในระดับชาติทั้ง 8 กลุ่มสาระการ มาตรฐานที่ 
 - วันสุนทรภู่ เรียนรู้และกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ดา้นคุณภาพ     10,000.00 10,000.00     1,3
 - วันภาษาไทย 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 น.ส.วันเพ็ญ
2. การพฒันาคุณภาพ กลุ่มสาระมคีวามพร้อมในการ คิดอ่าน
กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ-คณิตฯ จัดการเรียนการสอน

 - ค่ายวิทย์ฯ-คณิตฯ 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8     60,000.00 
 - วันวิทยาศาสตร์ สาระสามารถยกระดับ     25,000.00 25,000.00     
3.การพฒันาคุณภาพกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนใน
  -  ค่ายอาเซียน ระดับชาติ     10,000.00 
  -  ข่วงพะย๋า  ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น     10,000.00 10,000.00     
  -  การศึกษาเชิงนเิวศ       2,000.00 2,000.00       
4. การพฒันาคุณกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
  -  ค่าย  3 ภาษา     15,000.00 
  -  3 ภาษาวันละค า
  -  วันแหง่วัฒนธรรม(คริสมาสต์.ตรุษจีน,     15,000.00 
วัฒนธรรมญี่ปุ่น)
5. การติวเตอร์นกัเรียน 5 สาระหลัก
6. คลีนคิเด็กพเิศษเรียนร่วม 10,000.00    10,000.00     
7. ปรับพื้นฐาน

หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ

นกัเรียนโรงเรียนวังเหนอืวิทยามผีล 
สัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3



อุดหนุน
 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
อ่ืน ๆ รวม

4 บริการแนะแนวทางการศึกษา 1. เพื่อช่วยใหน้กัเรียนได้รับข้อมลู ดา้นปริมาณ 9,000.00       17,000.00 26,000.00    กลยุทธ์ที่ 8
กจิกรรม สารสนเทศเกี่ยวกบัการเรียนและสามารถนกัเรียนร้อยละ 90 สามารถ มาตรฐานที่ 1
  -  โลกกว้างทางการศึกษา เข้าใจคุณสมบติัของบคุคลที่จะศึกษาต่อเลือกอาชีพไปตามความถนดัของตนเอง     17,000.00 17,000.00     
  -  พฒันางานแนะแนว  2. เพื่อช่วยใหน้กัเรียนสามารถปรับ                                                                                                                             อนัจะเปน็แนวทางไปสู่ความสัมฤทธิผ์ล 5,000.00     5,000.00       นางอ าพร
  -  แนะแนวศึกษาต่อ ตนเองไหเ้ข้ากบัการเรียนในแต่ละสาขาวิชาในวิชาที่ตนเองเลือกเรียน 4,000.00     4,000.00       พานทอง

 และวางแผนทางการศึกษาได้อย่าง        ดา้นคุณภาพ
เหมาะสม     นกัเรียนได้รับความเสมอภาคและ
3.เพื่อส่งเสริมพฒันาการทกุด้านของเพิ่มโอกาสเข้ารับยริการทางการศึกษา
ร่างกาย สติปญัญา อารมณ์และสังคมขั้นพื้นฐาน

ในอนาคตรู้และปฏบิติัตนอย่างชาญฉลาด 
ซ่ึงจะเปน็ประโยชนต่์อตนเอง  และสังคม

5 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1. เพื่อจัดกจิกรรมสนองพระราชด าริดา้นปริมาณ      5,000.00 5,000.00      กลยทุธท์ี่ 2,9

กจิกรรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมนกัเรียนโรงเรียนวังเหนอืวิทยา มาตรฐานที่ 1,3

1. อบรมใหค้วามรู้ครู ราชกมุารี 80 มคีวามรู้และทกัษะ น.ส.จีราภรณ์

2. จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ เกี่ยวกบัพรรณไมใ้นโรงเรียน ศิรนัินท์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ

โครงการ

งบประมาณ

4.เพื่อสร้างเสริมและแกไ้ขพฤติกรรมที่เปน็ปญัหาใหเ้ปล่ียนแปลงไปใน
แนวทางที่ดี  มคุีณภาพชีวิตที่พงึประสงค์และเปน็ที่ยอมรับของสังคม
 5.เพื่อช่วยเหลือ ดูแลนกัศึกษาใหรู้้สมรรถภาพของตนเอง มองเหน็คุณค่า
ความส าคัญของตนเอง   มองเหน็ชีวิต



อุดหนุน
 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
อ่ืน ๆ รวม

2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมคีวามรู้และดา้นคุณภาพ
ทกัษะเกี่ยวกบัพนัธุไ์มใ้นโรงเรียน 1. นกัเรียนสามารถจ าแนก

พนัธุไ์มใ้นโรงเรียน และมทีกัษะ
ในการศึกษาพรรณไมใ้นโรงเรียน

6 ปรับปรุงพัฒนาแหลง่เรียนรู้ 40,000.00      18,000.00 58,000.00    กลยุทธ์ที่ 9
กจิกรรม มาตรฐานที่
 - หอ้งสมดุมชีีวิต ดา้นปริมาณ 40,000.00    40,000.00     1,3
 - ค่ายรักการอา่น     18,000.00 18,000.00     
 - กลุ่มสาระฯ 8 กลุ่ม และกจิกรรมพฒันาผู้เรียน นายพรอ้มพงษ์

ดา้นคุณภาพ สะสม

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8
กลุ่มสาระสามารถยกระดับ

ผลสัมฤทธิท์าง การเรียนใน

ระดับชาติ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ

หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนใหไ้ด้มาตรฐาน นกัเรียนโรงเรียนวังเหนอืวิทยามผีล 

สัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 32. เพื่อพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับชาติทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระมี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน



อุดหนุน
 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
อ่ืน ๆ รวม

7 จดัท า จดัหาสื่อวัสดฝึุก 152,500.00    793,859.20   946,359.20  กลยุทธ์ที่ 11
กจิกรรม มาตรฐานที่
1. หนงัสือเรียน 1. เพื่อจัดหาส่ือ เทคโนโลยี ด้านปรมิาณ     793,859.20 793,859.20    1,3
2. วัสดุฝึกในการเรียนการสอน วัสดุฝึก และ หนงัสือเรียน นักเรียนโรงเรียนวงัเหนือวทิยา

  2.1 กลุ่มสาระภาษาไทย
2. เพื่อพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษา

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
10,000.00    

10,000.00     
น.ส.สนิฤทยั

  2.2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนในขึ้นร้อยละ 3 15,000.00    15,000.00     ใจนันตะ๊
  2.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชาติทั้ง 8 กลุ่มสาระ ด้านคุณภาพ 22,500.00    22,500.00     
  2.4 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 10,000.00    10,000.00     
  2.5 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระมีความพร้อมในการ 10,000.00    10,000.00     
  2.6 กลุ่มสาระสุขศึกษา-พลศึกษา จดัการเรียนการสอน 10,000.00    10,000.00     
  2.7 กลุ่มสาระศิลปะ 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม 25,000.00    25,000.00     
  2.8 กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ 45,000.00    45,000.00     
  2.9 โรงเรียนมาตรฐานสากล ทางการเรียนในระดับชาติ 5,000.00     5,000.00       

8 ขบัเคลื่อนหลกัปรัชญาของ 1. เพื่อใหน้กัเรียนได้รับความรู้จากการจัดดา้นปริมาณ กลยุทธ์ที่ 2,5
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ กจิกรรมบรูณาการหลักปรัชญา นกัเรียนโรงเรียนวังเหนอืวิทยาทกุคน มาตรฐานที่ 1
กจิกรรม เศรษฐกจิพอเพยีงสู่การเรียนการสอนดา้นคุณภาพ
1. บรูณาการหลักปรัชญาของ 2. เพื่อใหน้กัเรียนได้ร่วมกจิกรรมการเรียน  นกัเรียนได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ น.ส.แสงเดือน

   เศรษฐกจิพอเพยีงสู่การเรียนรู้
การสอนหอ้งเรียนเพาะพนัธุป์ญัญา

พอเพยีงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
บุญยืน

2. เพาะพนัธุป์ญัญา 3. เพื่อใหน้กัเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิบรูณาการกจิกรรมการเรียนการรู้จนเกดิ
พอเพยีงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ทกัษะแหง่ศตวรรษที่ 21
บรูณาการจนเกดิทกัษะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ

หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ
โครงการ



อุดหนุน
 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
อ่ืน ๆ รวม

9 สง่เสริมความเปน็เลศิทางวิชาการ 112,000.00     498,100.00 610,100.00  กลยุทธ์ที่ 5,8
กจิกรรม มาตรฐานที่ 1
1. กจิกรรมวิชาการ ดา้นปริมาณ
  -  การแข่งขันทกัษะระดับกลุ่ม นกัเรียนโรงเรียนวังเหนอืวิทยา    120,000.00 120,000.00    น.ส.เมทญิา
พญาวัง คร้ังที่ 70 เข้าร่วมกจิกรรมพฒันาตนเอง นนทศ์รี
  -  การแข่งขันทกัษะระดับภาค ร้อยละ 70ของนกัเรียนทั้งหมด    248,100.00 248,100.00    
  -  การแข่งขันกฬีานกัเรียน ดา้นคุณภาพ 60,000.00    60,000.00     
  -  น านกัเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 50,000.00    50,000.00     
     ด้านวิชาการทกุลุ่มสาระฯ
2. นกัศึกษาวิชาทหาร การศึกษาตามมาตรฐาน     10,000.00 10,000.00     
3. อย.นอ้ย การศึกษา 2,000.00     2,000.00       
4. กจิกรรมลูกเสือ    120,000.00 120,000.00    

10 วัดผลและประเมนิผล
1. เพื่อใหข้้อมลูสารสนเทศมี

เชงิปริมาณ 120,000.00    120,000.00  กลยุทธ์ที่ 1

กจิกรรม ระบบ ถูกต้อง และเปน็ปจัจุบนั 1.งานทะเบยีนและวัดผล มาตรฐานที่ 3
1.งานทะเบยีนนกัเรียน 2. เพื่อใหม้บีตัรประจ าตัวของนกัเรียนประเมนิผลมขี้อมลูสารสนเทศ 70,000.00    

2.งานวัดผลประเมนิผล
3. เพื่อใหม้กีารประเมนิผลการ
เรียน เปน็ระบบ ถูกต้อง และเปน็

น.ส.แสงเดือน

3. สอบวัดผลระดับชาติ เปน็ไปตามก าหนด ปจัจุบนั ร้อยละ 100 บุญยืน

 - NT 3. เพื่อใหม้กีารบนัทกึ การ
รายงานผล

2.นกัเรียน ร้อยละ 100 มบีตัร

 - O-NET ม.3 และ ม.6 ในเอกสารวัดผล ประจ าตัวนกัเรียน 40,000.00    
4.รับนกัเรียน 10,000.00    

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ

หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุการร่วม
กจิกรรมพฒันาตนเองของนกัเรียน
โรงเรียนวังเหนอืวิทยา              
     2.เพื่อพฒันาพฒันาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการศึกษา

  นกัเรียนโรงเรียนวังเหนอืวิทยาพฒันา
คุณภาพ



อุดหนุน
 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
อ่ืน ๆ รวม

3.ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้มกีาร

ถูกต้อง ร้อยละ 100
ดา้นคุณภาพ
โรงเรียนมขี้อมลูผลสัมฤทธิท์าง
การเรียนของนกัเรียนถูกต้องเปน็ปจัจุบนั

11 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.พฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

ดา้นปริมาณ 3,000.00    3,000.00      
กลยุทธ์ที่ 8

กิจกรรม ภายในและภายนอกโรงเรียน ครูและบคุลากรในโรงเรียน มาตรฐานที่ 4

- ประชุมสรุปโครงการตาม 2.เพื่อใหบ้คุลากรในสถานศึกษา
ร่วมกนั

ร้อยละ 90 มคีวามเข้าใจและ

มาตรฐานการศึกษา พฒันาปรับปรุงคุณภาพเปน็ไปตาม ตระหนกัถึง ความส าคัญของการพฒันา นางสิรปิระทุม

- รับการประเมนิจากหนว่ยงาน 3.เพื่อส่งเสริมระบบการประกนั ระบบการประกนัคุณภาพ โตนะโพ

ต้นสังกดั คุณภาพสถานศึกษา ใหเ้ปน็ส่วน
หนึ่ง

การศึกษา
ของกระบวนการบริหารจัดการและ ดา้นคุณภาพ
การท างานของบคุลากร โรงเรียนมรีะบบการประกนั
4.เพื่อใหส้ถานศึกษามกีารพฒันา คุณภาพการศึกษาที่มคุีณภาพ

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ระดับ และด าเนนิการ เปน็ระบบอย่าง
มาตรฐานและมคีวามเปน็เลิศทาง

ต่อเนื่อง
วิชาการตามอตัลักษณ์ของสถานศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ

หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ
โครงการ



อุดหนุน
 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
อ่ืน ๆ รวม

12 การแขง่ขนักีฬา 1. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนโรงเรียน ดา้นปริมาณ 70,000.00   70,000.00    กลยุทธ์ที่ 2,5
กจิกรรม วังเหนอืวิทยาเล่นกฬีาและออก 1. นกัเรียนเล่นกฬีาและออก0 มาตรฐานที่ 1
1. กฬีาสีภายใน ก าลังกายมากขึ้น ก าลังกายเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 8 70,000.00    70,000.00     
2. การแข่งขันกฬีา 2. เพื่อคัดเลือกนกัเรียนเปน็ตัวแทน 2. นกัเรียนได้เปน็ตัวแทนนกักฬีา
3. การแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด นกักฬีาของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน นายธงชยั

ในระดับที่สูงขึ้นไป ระดับจังหวัดระดับเขตและ สระแก้ว
3. เพื่อใหน้กัเรียนมเีจคติที่ดีในการ ระดับประเทศมากขึ้นร้อยละ 2

เล่นกฬีาและการเอาใจใส่สุขภาพ ดา้นคุณภาพ
ของตนเอง 1. นกัเรียนโรงเรียนวังเหนอืวิทยามี

สุขภาพพลานามยัแข็งแรงสมบรูณ์
2. นกัเรียนโรงเรียนวังเหนอืวิทยา
ได้เปน็ตัวแทนนกักฬีาเข้าร่วมแข่งขัน
มากขึ้น
3. นกัเรียนมเีจตคติที่ดีต่อการ
เอาใจใส่สุขภาพ และเล่นกฬีา
ออกก าลังกายใหม้สุีขภาพดี

13 สง่เสริมอัตลกัษณ์โรงเรียน 1.เพื่อใหผู้้เรียนมสุีขภาวะที่ดี ดา้นปริมาณ 25,000.00   25,000.00    กลยุทธ์ที่ 2,5
กจิกรรม มสุีนทรียภาพ 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 สร้าง มาตรฐานที่ 1
1. ร้อง เล่น เต้น วาด 2.เพื่อใหผู้้เรียนมทีกัษะในการ ผลงานด้านทศันศิลป ์ดนตรี/ 25,000.00    
2. อนรัุกษว์ัฒนธรรมไทย แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นาฏศิลป์
ประกวดมารยาทไทย และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ

หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ
โครงการ



อุดหนุน
 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
อ่ืน ๆ รวม

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 เรียนรู้ร่วมกนัเปน็กลุ่ม
นายวสมุติร

แลกเปล่ียนความคิดเหน็เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกนั นุชสวัสดิ์
ดา้นคุณภาพ
ผู้เรียนมคีวามภาคภมูใิจ
ในวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทย

14 สง่เสริมการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อใหค้รูผู้สอนสามารถท าวิจัย ดา้นปริมาณ 18,400.00   18,400.00    กลยุทธ์ที่ 7
กจิกรรม ในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนครูร้อยละ 90   มผีลงานการวิจัย มาตรฐานที่ 3

1.พฒันางานวิจัย
และแกป้ญัหาการจัดกจิกรรมการ

ในชั้นเรียน 1 ชิ้น/ปกีารศึกษา 3,000.00     3,000.00       

2.อบรมปฏบิติัการผลิตส่ือ เรียนการสอนของตนได้ในชั้นเรียน ดา้นคุณภาพ 15,400.00    15,400.00     

นวัตกรรมและ DLIT อย่างมรีะบบ คณะครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยามี นางทพิยส์ดุา

วิจัยในชั้นเรียนและผลสัมฤทธิ์ วิลาวัลย์

ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
15 พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ 1.เพือ่พัฒนางานในฝ่ายวชิาการ ด้านปรมิาณ 5,000.00    5,000.00      กลยุทธ์ที่ 8

กจิกรรม ให้มีประสิทธภิาพ 1.จดัท าป้ายข้อมูลสถิติต่างๆ มาตรฐานที่ 2

1. จัดท าปา้ยสถิติต่างๆ 2.เพือ่จดัหาวสัดุ–ครุภัณฑ์ ปรับปรุง 2.ปรับปรุงห้องบริหารวชิาการ

2.ปรับปรุงหอ้งบริหารวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสาร เพือ่อ านวย 3. ครูฝ่ายบริหารวชิาการทุกคน นายวสมุติร
ความสะดวกในการท างานด้านการบริหาร ด้านคุณภาพ นุชสวัสดิ์
จดัการในฝ่ายบริหารวชิาการ พัฒนางานฝ่ายบริหารวชิาการ

ให้มีการบริหารจดัการอยา่งมีระบบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ

โครงการ



อุดหนุน
 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
อ่ืน ๆ รวม

16 การสื่อสารดว้ยภาษาตา่งประเทศ
1.เพื่อเพิ่มโอกาสของนกัเรียนใน
การ ดา้นปริมาณ 867,692.32   867,692.32  

กลยุทธ์ที่ 8

กจิกรรม เรียนรู้ภาษาต่างประเทศกบัเจ้าของ  นกัเรียนและบคุลากร มาตรฐานที่

พฒันาการเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษา  ในโรงเรียนร้อยละ 100 1,2,3
โดยชาวต่างชาติ 2.เพื่อเพิ่มทกัษะภาษาองักฤษ  ได้รับการพฒันาอย่าง

ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ของ
นกัเรียน ต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อม
ใหพ้ร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทางด้านภาษาองักฤษ ตลอดปี นายอภชิาต

การศึกษา 2560-2561 ดงีาม

ดา้นคุณภาพ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นกัเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น

17 บริการทางวิชาการแก่ชมุชน 1. เพื่อบริการทางวิชาการแกชุ่มชน ดา้นปริมาณ -              กลยทุธท์ี่ 6,12

กจิกรรม 2. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีแก่  ใหบ้ริการทางวิชาการแกชุ่มชน มาตรฐานที่ 2

บริการวิชาการ หนว่ยงานต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ทางด้านภาษาต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ น.ส.อุบลรัตน์
ตลอดปงีบประมาณ 2563 จกัร์แก้ว
ดา้นคุณภาพ
ชุมชนในอ าเภอวังเหนอืได้รับการบริการ
ทางวิชาการและมคีวามสัมพนัธ์ที่ดีต่อ
โรงเรียน

หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ



อุดหนุน
 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
อ่ืน ๆ รวม

18 นักธุรกิจน้อยมคุีณธรรมน าเศรษฐกิจ 1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมทีกัษะ ดา้นปริมาณ 2,000.00    2,000.00      กลยุทธ์ที่ 2,5
สร้างสรรค์ ด้านวิชาชีพ คณะครูและนกัเรียนโรงเรียน มาตรฐานที่ 1
กจิกรรม 2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถ จ านวน 170 คน
1. นกัธุรกจินอ้ย น าอตัลักษณ์ของตนเองสร้างผลิตภณัฑ์ดา้นคุณภาพ

ที่สร้างสรรค์ น าสู่สังคมโลกได้   คณะครูและนกัเรียนแกนน าได้รับ นางรวิวรรณ
ความรู้จากการฝึกอบรมในเร่ืองการ พรมสม้ซ่า
สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์จากอตัลักษณ์ของ
ตนเอง มผีลงานที่มคุีณภาพสามารถ
จ าหนา่ยได้

19 พัฒนาระบบเทคโนโลยเีพ่ือ 1. เพื่อใหน้กัเรียนมส่ืีอเทคโนโลยีเพื่อดา้นปริมาณ 15,486.27   453,400.00   468,886.27  กลยทุธท์ี่10,11

การเรียนการสอนและส านักงาน การเรียนรู้ที่มปีระสิทธิภาพ พฒันา ปรับปรุง ซ่อมแซมอปุกรณ์ มาตรฐานที2่,3

1.พฒันาระบบเทคโนโลยี 2. เพื่อใหค้รูมส่ืีอเทคโนโลยีเพื่อ คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียน 453,400.00    

2.กจิกรรมค่ายยุวชน ICT การเรียนรู้ที่มปีระสิทธิภาพ การสอนและส านกังานใน 8,000.00      นายจกัรินทร์
3.ค่าอนิเตอร์เนต็ ปงีบประมาณ 2561 7,486.27      จอมแก้ว

ดา้นคุณภาพ
อปุกรณ์คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน

และส านกังานร้อยละ 80 มปีระสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ

หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ
โครงการ



อุดหนุน
 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
อ่ืน ๆ รวม

20 ด าเนินงานตามนโยบาย เชงิปริมาณ 25,140.00   25,140        กลยุทธ์ที่ 
1.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 1.เพื่อด าเนนิงานตามนโยบายของ นกัเรียนทกุคน 1,2,5,8
2.โรงเรียนคุณธรรม หนว่ยงานต้นสังกดัใหบ้รรลุตาม เชงิคุณภาพ 3,000.00     3,000           มาตรฐานที่ 
3.ทวิศึกษา วัตถุประสงค์และเปา้หมาย นกัเรียนได้รับการพฒันาคุณภาพ 20,000.00    20,000         1,2,3,4
4.นโยบายอื่น ๆ 2.นกัเรียนเปน็ผู้มทีกัษะด้านวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์และ 2,140.00     2,140           น.ส.วันเพ็ญ

วิชาชีพสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเปา้หมายตามนโยบายของ คิดอ่าน
มคีวามสุข หนว่ยงานต้นสังกดั

21 โครงการสนับสนุนพัฒนากลุ่มงาน ผลผลติ ดา้นปริมาณ 900,000.00    900,000.00  กลยุทธ์ที่ 4
กิจกรรม 1. เพื่อใหว้ัสดุ ครุภณัฑ์ใช้และเพยีงพอในวัสดุ ครุภณัฑ์ ทกุประเภทของโรงเรียน มาตรฐานที่1,2
1. จัดซ้ือ จัดหา วัสดุส านกังาน การด าเนนิงานของแต่ละกลุ่มงาน ดา้นคุณภาพ 700,000.00     นายสงัเวียน
2. ซ่อมแซม จัดซ้ือ วัสดุ ครุภณัฑ์โรงเรียน2. เพื่อใหว้ัสดุ ครุภณัฑ์ อยู่ในสภาพที่ใช้โรงเรียนมวีัสดุ ครุภณัฑ์ มเีพยีงพอ 200,000.00     เสยีงดี

การได้ และสามารถใช้งานได้อย่างปกติ 
22 ศึกษาแหลง่เรียนรู้นอกสถานศึกษา ผลผลติ ดา้นปริมาณ 400,000.00 400,000       กลยุทธ์ที่ 4

กิจกรรม 1.นกัเรียนระดับชั้น ม.1 - ม. 6  ศึกษานกัเรียนจ านวนร้อยละ 100 มาตรฐานที่1,2
การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ขึ้นไปมคีวามสามารถในการคิด

ผลลพัท์
วิเคราะหม์คีวามสร้างสรรค์ และมวีิสัยทศัน์

นายจกัริน

2.นกัเรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ดา้นคุณภาพ พานทอง
ด้วยตนเอง ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

1,507,040.00  1,100,586.27  2,114,951.52       4,722,577.79   

งบประมาณ
หมายเหต/ุผู้รับผิดชอบ

โครงการ

รวมทั้งสิ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย


