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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
ที่ พิเศษ/2564      วันที ่30 กันยายน 2564 พ.ศ. 2564 
เรื่อง รายงานรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564              
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 

1. ข้อเท็จจริง ด้วยงานนโยบายและแผน ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี             

ของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563                 

ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น 

2. ข้อพิจารณา งานนโยบายและแผน ขอรายงานผลผลการด าเนินงานประจ าปีดังกล่าว เพื่อเสนอ

ผู้อ านวยการโปรดพิจารณาลงนาม 

3. ข้อเสนอแนะ เมื่อผู้อ านวยการพิจารณาแล้ว เห็นควนให้ประกาสและเผยแพร่ในเว็บไซน์ของ

โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

     

      (นางสาวธัญลักษณ์  ไทยทวี ) 

                ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงาน 

 

 

 (ลงชื่อ)……………………..….………………………..  

                        (นางอิสรีย์  อิฐกอ) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 

ที ่ โครงการ การด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค งบประมาณที่ใช้ 

1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
การจัดการเรียนรู้และวิชาชีพ 

กิจกรรมที่ 1 นิเทศภายใน 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านเทคนิคการวัด ผลประเมินโดยใช้สื่อ ICT 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวม 

1. ระยะเวลาในการจัดอบรมหรือจัด
กิจกรรมต่างๆ อาจคลาดเคลื่อน ท าให้มี
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินงาน 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน เนื่องจาก
จ านวนกิจกรรมที่ทุกฝ่ายมีงานจ านวนมาก  
2. การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผล
ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ต้องมีการ
พบปะผู้คนจ านวนมากหรือแหล่งชุมชน 
และมีการงดจัดกิจกรรม  

- 

2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมที่ 1 เชิดชูเกียรตินักเรียนผลการการเรียนดี 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้  O-Net 

1. การติดตามงานจากฝ่ายต่างๆ ในกลุ่ม
บริหารวิชาการบางครั้งมีความล่าช้า ท าให้
การสรุปและการด าเนินต่อขาดความ
ต่อเนื่อง  

- 

3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ วิจัย สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อ จัดหา ปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อในการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมสร้างแฟ้มสะสมงานออนไลน์ 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการท าวิจัยการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
บริหารงานวิชาการ 

1. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) กิจกรรมจึงไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ  

162,902.68 

 



ที ่ โครงการ การด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค งบประมาณที่ใช้ 

4 
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการกลุ่ม
วิชาการ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตามขอบข่ายภารกิจงาน
วิชาการ 
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องใช้ในห้องวิชาการ 

การก าหนดข้อปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่มา
ใช้บริการเข้าใจการท างาน และข้ันตอนการ
ท างานซึ่งอาจจ าเป็นต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการ  

97,076 

5 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 ทบทวนมาตรฐานค่าเป้าหมายสถานศึกษา 
กิจกรรมที 2 ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือประเมินการประกันคุณภาพ
ภาย ใสถานศึกษา 
กิจกรรมทื่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 ติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 จัดท ารายงานประเมินตนเอง 

การก าหนดข้อปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่มา
ใช้บริการเข้าใจการท างาน และข้ันตอนการ
ท างานซึ่งอาจจ าเป็นต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการ  

- 

6 
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 1. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) กิจกรรมจึงไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

- 

7 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหาสารนิเทศห้องสมุด 
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องสมุด 

1. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) กิจกรรมจึงไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

20,245 

8 พัฒนางานแนะแนวเพ่ือสร้างศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ 1 แนะแนวเพ่ือศึกษาต่อออนไลน์ 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพแนะแนว 

1. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) กิจกรรมจึงไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ  

- 

 



ที ่ โครงการ การด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค งบประมาณที่ใช้ 

9 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 และม.6 - 1. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) กิจกรรมจึงไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ  

- 

10 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทาง
คณิตศาสตร์ 

1. กิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2563 เน้นกิจกรรมการ
สอนออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการในบาง
กิจกรรม  
2. การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลท าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมที่ต้องมีการพบปะผู้คนจ านวนมาก
หรือแหล่งชุมชนได้ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมใน
โครงการอย่างมาก ท าให้ต้องมีการปรับรูปแบบ
กิจกรรมในลักษณะที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ติ
วออนไลน์  

40,000 

11 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมที่ 1 ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 1. จ านวนงบประมาณมีจ ากัด จึงมีการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณในกิจกรรมประเภทเดียวกันที่ไม่สามารถจัด
ได้  
2. การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลท าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมที่ต้องพบปะผู้คนจ านวนมากหรือ
แหล่งชุมชน ท าให้ต้องงดการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม 
หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์  

- 

 



ที ่ โครงการ การด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค งบประมาณที่ใช้ 

12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจัดการเรียน
การสอน 

1. การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ไม่
สามารถ จัดกิจกรรมได้ตามท่ีก าหนดไว้  
2. จ านวนงบประมาณมีจ ากัด บางกิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามเป้าหมาย  
ที่วางไว้  
3. ระยะเวลาในการอบรมหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาจ
คลาดเคลื่อน ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
ด าเนินการ และมีกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการ 

5,370 

13 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

กิจกรรมที่ 1 นิเทศการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาห้องเรียนและสื่อการเรียนรู้ด้าน
ภาษาไทย 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโอเน็ตผ่านระบบ
ออนไลน์ท าให้นักเรียนบางคนไม่มีเอกสารประกอบการ
เรียน  
 

450 

14 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

กิจกรรมที่1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน การสอนครู
กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

1. กิจกรรมทุก ๆ ฝ่ายของโรงเรียนมีมาก ท าให้มี
ผลกระทบ ต่อการใช้สถานที่ฝึกซ้อมของกีฬาที่ใช้
อาคารภายในโรงเรียน และภาวการณ์ของโรค COVID 
– 19 ท าให้  
ไม่สามารถต่อยอดกีฬาและกรีฑาท่ีจะต้องแข่งขัน ใน
ระดับประเทศ (เลื่อนการแข่งขันไม่มีก าหนด)  

- 



ที ่ โครงการ การด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค งบประมาณที่ใช้ 

15 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

- การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลท าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมที่ต้องพบปะผู้คนจ านวนมากหรือ
แหล่งชุมชน ท าให้ต้องงดการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม 
หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ 

- 

16 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ
(ทัศนศิลป์  ดนตรี นาฏศิลป์) 

กิจกรรมที่ 1  STEAM INNOVATION 
กิจกรรมที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

วางแผนการบริหารจัดการอย่างรัดกุมและจัดวาง ตัว
บุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงาน ติดตาม นิเทศ การ
บริหารจัดการอย่างสม ่าเสมอ จากคณะกรรมการ
บริหารของโรงเรียน  

- 

17 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที่ 1 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษด้าน
ดนตรี 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทัศนศิลป์ 

อาจมีการวางแผนบริหารจัดการอย่างรัดกุมเหมาะกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
และ มีการวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับภาระงาน และมี
การติดตามนิเทศการบริหารจัดการอย่างสม ่าเสมอจาก
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียน  

- 

18 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านดนตรี 
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
สาระนาฏศิลป์ 
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
สาระทัศนศิลป์ 

วางแผนการบริหารจัดการอย่างรัดกุมและจัดวาง  
ตัวบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงาน ติดตาม นิเทศ  
การบริหารจัดการอย่างสม ่าเสมอ จากคณะกรรมการ
บริหารของโรงเรียน  
 
 

- 

 



ที ่ โครงการ การด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค งบประมาณที่ใช้ 

19 พัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ 1 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส      โค
โรนา (COVID – 19) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ต้อง
พบปะผู้คนจ านวนมากหรือแหล่งชุมชนได้  

- 

20 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชาติ O-Net 

วางแผนการบริหารจัดการอย่างรัดกุมและจัดวาง ตัว
บุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงาน ติดตาม นิเทศ การบริหาร
จัดการอย่างสม ่าเสมอ จากคณะกรรมการบริหารของ
โรงเรียน  

- 

22 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง
โควิค 19 

ในการวางแผนการด าเนินงานต้องมีการวางแผนให้รอบคอบ 
รัดกุมเพ่ือผู้เรียนยังสามารถท ากิจกรรมได้ในทุกสภาวะ
สถานการณ์  

1,320 

23 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้าน
กิจการนักเรียน 

กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาส านักงานกิจการนักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 งานพัฒนาการด าเนินงานระบบ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 งานกิจกรรมนักเรียนและวันส าคัญ
ออนไลน์ 

ในการวางแผนการด าเนินงานต้องมีการวางแผนให้รอบคอบ 
รัดกุมเพ่ือผู้เรียนยังสามารถท ากิจกรรมได้ในทุกสภาวะ
สถานการณ์  
 

111,035 

24 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวินัยให้
นักเรียนด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ในการวางแผนการด าเนินงานต้องมีการวางแผนให้รอบคอบ 
รัดกุมเพ่ือผู้เรียนยังสามารถท ากิจกรรมได้ในทุกสภาวะ
สถานการณ์  
 

- 

 



ที ่ โครงการ การด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค งบประมาณที่ใช้ 

25 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานบุคคล 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร 
กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กิจกรรมที่ 4 จ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา 

อาจมีการวางแผนบริหารจัดการอย่างรัดกุมเหมาะกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
และ มีการวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับภาระงาน 
และมีการติดตามนิเทศการบริหารจัดการอย่าง
สม ่าเสมอจากคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน  

590,256 

26 การบริหารจัดการแผนงานและ
งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมจัดท าแผนและจัดท าเล่มปฏิบัติการ 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบบริหารการเงิน 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานบริหารการบัญชี 
กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการส านักงานการเงินและบัญชี 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตาม
แผนงาน ควรก าหนดปฏิทินการด าเนินงานให้ชัดเจน
และด าเนินงานให้รวดเร็วมากขึ้น  
2. ควรมีระบบการบริหารจัดการที่ให้ทุกคนเห็น
ความส าคัญของการจัดส่งรายงาน  

41,011 

27 เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กิจกรรมที่ 1 หนังสือเรียนฟรี 
กิจกรรมที่ 2 อุปกรณ์การเรียน 
กิจกรรมที่ 3 เครื่องแบบนักเรียน 

ในการวางแผนการด าเนินงานต้องมีการวางแผนให้
รอบคอบ รัดกุมเพ่ือผู้เรียนยังสามารถท ากิจกรรมได้
ในทุกสภาวะสถานการณ์  

1,200,270 

28 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า 
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการค่าโทรศัพท์และค่า
อินเตอร์เน็ต 
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการค่าไปรษณีย์ 
กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการก าจัดขยะ 
กิจกรรมที่ 5 การบริหารจัดการค่าถ่ายเอกสาร 

ในการวางแผนการด าเนินงานต้องมีการวางแผนให้
รอบคอบ รัดกุมเพ่ือผู้เรียนยังสามารถท ากิจกรรมได้
ในทุกสภาวะสถานการณ์  

322,825.68 

 



ที ่ โครงการ การด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค งบประมาณที่ใช้ 

29 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานธุรการส านักงาน 
กิจกรรมที่ 3 งานบริการและปฏิคม 
กิจกรรมที่ 4 โรงอาหารสะอาด ปลอดภัย  ใส่ใจคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่โรงอาหาร 
กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงป้าย จุดคัดแยกขยะ ตามประเภท 
กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยาและให้บริการ 
กิจกรรมที่ 9 ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคต่างๆ
ในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 10 ปรับปรุงห้องเกียรติยศ 
กิจกรรมที่ 11 ปรับปรุงสวนหย่อม 
กิจกรรมที่ 12 ปรับปรุงระบบไฟ 
กิจกรรมที่ 13 ปรับปรุงระบบประปา 
กิจกรรมที่ 14 งานจัดหาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 

การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ไม่สามารถ 
จัดกิจกรรมได้ตามที่ก าหนดไว้  

945,144.30 

30 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหาปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาและดูแลเว็บไซน์โรงเรียน 

ในการวางแผนการด าเนินงานต้องมีการวางแผนให้
รอบคอบ รัดกุมเพ่ือผู้เรียนยังสามารถท ากิจกรรมได้
ในทุกสภาวะสถานการณ์  

39,630 

 

 



 

ที ่ โครงการ การด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค งบประมาณที่ใช้ 

31 สะเต็มศึกษาสรรสร้างผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมป้องกันโควิค 19 สู่การพัฒนา 

กิจกรรมที่ 1 อบรมการเป็นยักธุรกิจน้อยและจ าลองการ
ท างานในรูปแบบบริษัท 
กิจกรรมที่ 2 ผลิตยาฆ่าเชื้อ 
กิจกรรมที่ 3 นวัตกรรมป้องกัน COVID-19 
กิจกรรมที่ 4 ผลิตสื่อการเผยแพร่ป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

ในการวางแผนการด าเนินงานต้องมีการวางแผนให้
รอบคอบ รัดกุมเพ่ือผู้เรียนยังสามารถท ากิจกรรมได้

ในทุกสภาวะสถานการณ์  

- 

 

 














