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คํานํา 
 
 แผนปฏิบัติการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ ปงบประมาณ 2557  จัดทําขึ้นสอดคลองกบั 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ พ.ศ. 2554 - 2558  เพื่อใชเปน 
เครื่องมือในการจัดบรหิารจัดการศึกษาใหบรรลุวิสัยทัศนทีก่าํหนดไว 
 แผนปฎิบัติการฉบบันี้ ประกอบดวย โครงการที่สอดคลองกบัแผนพฒันาคุณภาพการจัด
การศึกษา สอดคลองกบัมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานเพือ่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  และโครงสรางบริหาร
โรงเรียน 
 ความสําเรจ็ของแผนปฎิบัตกิารฉบบันี้อยูทีผ่ลผลิตทีส่อดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ และ
การประเมินโครงการที่เปนระบบจึงขอใหครู บุคลากร และผูเกี่ยวของใชเอกสารฉบบันี้เปนคูมือใชการ
ปฎิบัติงานใหบรรลุความสําเร็จในปการศึกษานี้ตอไป 
 
 
 
 
 
               (นายนิคม    มะยาระ) 
     ผูอํานวยการ โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
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บทท่ี 1 
 

ขอมูลสภาพทัว่ไปของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
ปงบประมาณ  2557 

 
สถานท่ีตัง้   เลขที่  505  หมู 7  ตําบลเดนชัย   อําเภอเดนชัย  จังหวัดแพร    54110 

หมายเลขโทรศัพท   0 5461 3377, 0 5461 3294 
โทรสาร  0 5461 3294 

  พื้นที่ทั้งหมด  45  ไร   30  ตารางวา 
  อยูในเขตเทศบาลตาํบลเดนชัย 
เว็บไซต   http://www.wilaikiat.ac.th 
ขอมลูนักเรียน   
  โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภมีนักเรียนทั้งหมด  จํานวน     750   คน 
  จําแนกเปนนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน  จํานวน     335   คน 
        ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย     จํานวน     415   คน 
        ( ขอมูล ณ วันที่ 1 มถิุนายน  2556 ) 
ขอมลูครูและบุคลากร 

จํานวนขาราชการครูจาํแนกตามตําแหนง 
 

 
ตําแหนง 

 
ระดับ 

จํานวน 

ชาย หญิง รวม  

ผูอาํนวยการโรงเรียน ผูอาํนวยการชาํนาญการพิเศษ 1 -  1 

รองผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอาํนวยการชาํนาญการ 1  -  1 

คร ู ครชูาํนาญการพิเศษ 8 18    26 

คร ู ครชูาํนาญการ 2 15    17 

คร ู ค.ศ.1  3 2 5 

                  รวม 15 35 50 
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ขอมลูทรัพยากร 
 อาคารเรียน แบบ 212  จํานวน  12  หอง   1  หลงั  สรางป  2513 
   แบบ 216 ล (ไม)  จํานวน  16  หอง   1  หลงั  สรางป  2515 
  แบบ 216 ล (ตึก) จํานวน  16  หอง   1  หลงั  สรางป  2527 
  แบบชัว่คราวกึง่ถาวร จํานวน    6  หอง   1  หลงั  สรางป  2546 
  แบบ 108 ล (ตึก) จํานวน    8  หอง   1  หลงั  สรางป  2556 
 
 อาคารประกอบ 
 โรงฝกงาน(ไม)     จํานวน    4    หลัง 
 หอประชุม     จํานวน    1    หลัง 
 บานพักคร ู    จํานวน   13   หลัง 
 บานพักนักการภารโรง   จํานวน    3    หลัง 
 หองนํ้า, หองสวม    จํานวน    6    หลัง 
 หองสมุด    จํานวน    1    หลัง 

เรือนพยาบาล    จํานวน    1    หลัง      12  เตียง 
 
 สนาม 
   สนามฟุตบอล    จํานวน    1    สนาม 
   สนามบาสเกตบอล   จํานวน    1    สนาม 
   สนามเซปกตะกรอ   จํานวน    2    สนาม 
    
ขอมลูงบประมาณ 
 โรงเรียนไดรับงบประมาณประจาํปงบประมาณ  2557 จํานวน    24,931,950     บาท    
จําแนกไดดังนี ้

1. เงินเดือนและคาจางประจํา       จํานวน    21,880,500     บาท 
2. เงินอุดหนุนรายหัว         จํานวน      2,893,950     บาท 
3. เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐาน        จํานวน        157,500     บาท 
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ปรัชญาของโรงเรียน 
นตฺถิ  ปฺญญา  สมาอาภา    แสงสวางเสมอดวยปญญาไมม ี

 
คตพิจน 

เปนนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติตองรักษาเกียรติใหวิไล 
 

คาํขวญั 
มารยาท   มีความสะอาด  เปรื่องปราดวิชา  กีฬาเยี่ยม  เปยมคุณธรรม 

 
อัตลกัษณของสถานศกึษา 

รักกฬีา  มารยาทงาม  ตามวถิีประชาธปิไตย 
 

เอกลักษณของสถานศกึษา 
โรงเรียนสงเสริมประชาธิปไตย 

 
คณุลักษณะนักเรียนทีพ่ึงประสงค  

1.  รักชาติ ศาสน กษัตริย 
2.  ซื่อสัตยสจุริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝเรียนรู 
5.  อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงมั่นในการทาํงาน 
7.  รักความเปนไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
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แผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถมัภ อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผูอํานวยการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวิไลเกียรตอิปุถัมภ 

สมาคมศิษยเกา 
โรงเรียนวิไลเกียรตอิปุถัมภ 

ผูชวยผูอํานวยการ 
กลุมบริหารงานวิชาการ 

 

ผูชวยผูอํานวยการ 
กลุมบริหารท่ัวไป 

ผูชวยผูอํานวยการ 
กลุมบริหารงานบุคคล 

1.การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
2.การจัดสรรงบประมาณ 
3.การตรวจสอบ ติดตาม ประเมนิผล
และรายงานผลการใชเงินและผลการ
ดําเนนิงาน 
4.การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 
5.การบริหารการเงิน 
6.การบริหารบัญช ี
7.การบริหารพัสดุและสนิทรัพย 
8.งานอืน่ๆที่ไดรับมอบหมาย 
 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3.การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน 
4.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 
5.การพัฒนาส่ือนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6.การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7.การนิเทศการศึกษา 
8.การแนะแนวการศึกษา 
9.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
10.กางสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
11.การสงเสริมความรวมมือ 
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
12.การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก
บุคคลในครอบครัว องคกร หนวยงาน 
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
13.งานสํามะโนนักเรียน 
14.งานรับนักเรียน 
15.งานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย 

1.การวางแผนอตัรากําลังและ
กําหนดตําแหนง 
2.การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
3.การเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
4.วินัยและการรักษาวินัย 
5.การออกจากราชการ 
6.งานสงเสรมิกิจการนกัเรียน 
7.งานระบบดูแลชวยเหลือ
นกัเรียน 
8.งานปองกนัอบุัตภิัยและ
บุคลากรในโรงเรียน 
9.งานอืน่ๆที่ไดรับมอบหมาย 

ผูอาํนวยการ 
โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

คณะกรรมการเครอืขาย
ผูปกครอง 

รองผูอํานวยการ 

ผูชวยผูอํานวยการ 
กลุมบรหิารงบประมาณและแผน 

1.การดําเนินการธุรการ 
2.งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน 
3.งานพัฒนาระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศ 
4.การประสานและพัฒนาเครือขาย
การศึกษา 
5.การจัดระบบบริหารและพัฒนาองคกร 
6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.การสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ
งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
8.การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม 
9.การสงเสริมประสานงานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย 
10.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11.การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
12.การสงเสริมสนับสนุนและประสานงาน
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร 
หนวยงานและสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
13.งานบริการสาธารณะ 
14งานสงเสริมโภชนาการ 
15.งานอนามัยโรงเรียน 
16.งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
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ทําเนียบคณทําเนียบคณะกรรมการะกรรมการสถานสถานขั้นพ้ืนฐานขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ  

  
                                              11..    นายเกษม        นายเกษม          เหลาไทย                   ประธานกรรมการเหลาไทย                   ประธานกรรมการ  
                                              22. .   รร..ทท..ณปณัย      ณปณัย        พัดมีเทศ                   รองประธานกรรมการพัดมีเทศ                   รองประธานกรรมการ  
                                              33. .   นางปรนางปราณี        าณี          ใจไว  ใจไว                                              กกรรมการผูแทนผูปกครองรรมการผูแทนผูปกครอง  
                                              44..    นางนางเอกชัยเอกชัย    ใจกองแกวใจกองแกว                    กรรมการผูแทนครูกรรมการผูแทนครู  
                                              55. .   นางสาวธมลวรรณ   ศรีใจวงค                   กรรมการผูแทนศิษยเกานางสาวธมลวรรณ   ศรีใจวงค                   กรรมการผูแทนศิษยเกา  
                                              66. .   นายสุพจน       นายสุพจน         แกวกัน                     แกวกัน                     กรรมการผูแทนองคกรชุมชนกรรมการผูแทนองคกรชุมชน  
                                              77. .   นายศรชัย        นายศรชัย          สุสุวรรณกาศ                วรรณกาศ                กกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
                                              88. .   พระปลัดชัยวฒัน  พระปลัดชัยวฒัน    กมมสุทโธ                  กรรมการผูแทนพระภกิษุสงฆและหรือกมมสุทโธ                  กรรมการผูแทนพระภกิษุสงฆและหรือ  
                                                                                                                                                                    ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่  
                                              99. .   นายนายชัยวฒุิชัยวฒุิ    มานพมานพ                                          กรรมการผูแทนพระภิกษุกรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือสงฆและหรือ  
                                                                                                                                                                    ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่  
                                            1100..    นายสันติ           นายสันติ             ตัตันจันทรพงศ              นจันทรพงศ              กรรมการผูทรงคุณวุฒิกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
                                            1111. .   นายสรุวุนายสรุวุธ         ธ           ทรทรงประยรู                 งประยรู                 กรรมการผูทรงคุณวุฒิกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
                                            1212. .   นายชาตชิาย      นายชาติชาย        กันกา                  กันกา                            กรรมการผูทรงคุณวุฒิกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
                                            1313..    นายนคร          นายนคร            ชุมใจ  ชุมใจ                                              กรรมการผูทรงคุณวฒุิกรรมการผูทรงคุณวฒุิ  
                                            1414. .   นายพิเชษฐ      นายพิเชษฐ        สีตะวัสีตะวัน                      น                      กรรมการผูทรงคุณวฒุิกรรมการผูทรงคุณวฒุิ  
                                            1515. .   นายนคิม           นายนคิม             มะยาระ                   มะยาระ                       กรรมการและเลขานุการกรรมการและเลขานุการ  
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บทท่ี บทที่ 22  
ทิศทางการบริหารโรงเรียนทิศทางการบริหารโรงเรียน  

  
วิสัยทศัน โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

(VISION) 
 มุงมั่นพฒันาผูเรียนใหเปนคนดี  มีความรู  อยูในสงัคมไดอยางเปนสขุ   
ประยุกตใชหลักเศรษฐกจิพอเพียง  คูเคียงการบริหารแบบมสีวนรวม  องครวมคุณภาพ 3  D 
ใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

พันธกิจ  
(MISSION) 

1. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรยีนเพื่อใหมีความรู ทักษะ คุณลักษณะและ
สมรรถนะทีจ่าํเปนตามหลักสูตร 

2. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชวีติตามวถิีประชาธปิไตย มีทักษะในการ
ดํารงชวีิต หางไกลสิ่งเสพติดและอบายมขุ 

3. สงเสริมใหผูเรียนมคีวามรูและทักษะในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชวีิตประจาํวัน 
4. สงเสริมการใช แหลงเรียนรูทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา นําเทคโนโลยีมาใชพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรูของผูเรียนไดอยางเหมาะสม 
5. พัฒนาบคุลากร เปนครมูืออาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
6. สงเสริมการบริหารจัดการที่เปนระบบเนนการมสีวนรวมของบุคลากรและผูมสีวนเก่ียวของในการพฒันา

และบริหารจัดการการศกึษาของสถานศึกษา  
7. สงเสริมการสรางอัตลักษณของสถานศกึษาใหโดดเดน 
8. สงเสริมผูเรียนพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
9. พัฒนาคุณภาพสถานศกึษาตามแนวทางปฏิรปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง 

 
เปาประสงค  

(GOAL) 
1. ผูเรียนมคีวามรู ทักษะ คุณลกัษณะและสมรรถนะ ทีจ่ําเปนตามหลักสูตร 
2. ผูเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชวีิตตามวิถปีระชาธิปไตยมีทักษะในการดํารงชวีิต หางไกลสิง่เสพติด

และอบายมุข 
3. ผูเรียนมคีวามรูและทกัษะในการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชวีิตประจาํวัน 
4. ผูเรียนมคีวามพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกบัศกัยภาพผูเรียน 
6. ครูไดรับการพฒันาเปนครูมืออาชีพตามเกณฑมาตรฐานวชิาชีพ 



7 

 
7. สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาศักยภาพการเรยีนรูไดอยางเหมาะสม 
8. สถานศึกษามีการบรหิารจัดการที่เปนระบบ 
9. ผูมสีวนเก่ียวของทกุฝายมีสวนรวมในการพฒันาและจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
10. สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
11. สถานศึกษามีการใชแหลงเรียนรูทัง้ภายในและภายนอกอยางคุมคา 
12. สถานศึกษามีอัตลกัษณที่โดดเดน 
13. สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพ ตามแนวทางปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

 
กลยุทธ  

(Strategy) 
กลยุทธที่  1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

   กลยุทธที่  2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   กลยุทธที่  3 สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู 
   กลยุทธที่  4 สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน 
   กลยุทธที่  5 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
   กลยุทธที่  6 เสริมสรางประชากรพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  
  
  จากการวิเคราะหสภาพจากการวิเคราะหสภาพบรบิทและสภาพบรบิทและสภาพแวดลอมของโรงเรยีนวิไลเกีแวดลอมของโรงเรยีนวิไลเกียรติอุปถัมภในสถานกยรติอปุถัมภในสถานการณารณ
ปจจุบันปจจุบันพบวาพบวา  
  ปจจัยภายนอกปจจัยภายนอก    โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภมีโอกาสมากกวาปญหาและอปุสรรค มีโอกาสมากกวาปญหาและอปุสรรค   
ในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา เพราะองคกรสวนทองถิ่น  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศกึษา ในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา เพราะองคกรสวนทองถิ่น  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศกึษา   
ผูผูปกครอง ปกครอง ใหความรวมมือในการพฒันาคุณภาพการศกึษา และเอื้อเปนอยางย่ิงที่จะใหการพัฒนาคุใหความรวมมือในการพฒันาคุณภาพการศกึษา และเอื้อเปนอยางยิ่งที่จะใหการพัฒนาคุณภาพณภาพ
การศึกษาการศึกษาประสบผลประสบผลสาํเร็จสาํเร็จ  
  ปจจัยภายใน  ปจจัยภายใน  ครูแลครูและะบคุลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู  จึงเปนจุดแข็งมาบคุลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู  จึงเปนจุดแข็งมากกกวากวา
จุดออนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุดออนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  ดังนั้นทิศทางในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภในสภาพปจจุบันดังนั้นทิศทางในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภในสภาพปจจบุัน  
จึงไดมีกจิกรรมสงเสริมในกิจกจึงไดมีกจิกรรมสงเสริมในกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษารรมและโครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ของโรงเรียนตอไป ของโรงเรียนตอไป แและสอดรบักบันโยบาย ละสอดรบักบันโยบาย มาตรฐานการจดัการศกึษาของการศกึษาขั้นพ้ืนฐานมาตรฐานการจดัการศกึษาของการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
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นโยบายการจัดการศกึษาของนโยบายการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร   
และและสาํนกังานสาํนกังานคณะกรรมการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

  
นโยบาย 10 ประการทีก่ระทรวงศึกษาธิการจะขับเคลื่อน   

 
 

1) เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูศึกษา ซึ่งถอืเปนเรื่องสาํคญัที่ โดยมีประเด็นยอย ดังนี ้ 

 
 

- การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ เน่ืองจากปจจบุันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็มาก  
และจากผลการประเมินดานการศึกษาของเด็กไทยทีพ่บวาเด็กเรียนเยอะ แตรูนอย จงึควรมีการทบทวนวา 
เด็กควรจะเรียนอะไรเพื่อใหเกิดการเรียนรูตอ รวมทั้งเน้ือหาสาระในหลกัสูตร ที่ควรจะเนนพื้นฐาน
คณิตศาสตรเพื่อตอยอดการผลกัดันเรื่องการผลิตนักวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สาํหรบัภาษาองักฤษ 
ก็มีความจาํเปน เพราะจากผลการประเมินของบริษัท Education First ที่รายงานโดย New York Times ได
ประเมิน 54 ประเทศที่ไมใชภาษาองักฤษเปนภาษาแม พบวาประเทศไทยอยูใน 5 อันดับสุดทาย ดังนั้น ศธ.
จะตองดาํเนินการอยางไรในเรื่องการใชภาษาอังกฤษของเดก็ไทย รวมทั้งการใชภาษาไทยดวย เพราะการอาน
เราก็ยังมีปญหา รวมทั้งควรสรางจิตสาํนึกและคานิยมทีถู่กตองใหแกเด็กดวย  

 

- การผลิตคนใหตรงกับอปุสงคทั้งภายในประเทศและระดบัสากล ขณะนี้ประเทศขาดบุคลากรดาน
การแพทย วศิวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร รวมทัง้พยาบาลทีส่ามารถใชภาษาองักฤษได จึงมีความจาํเปนที่
จะตองผลิตคนใหตรงกับอปุสงค ตัวอยางคอืในขณะนีม้ีบริษัทไทยไปลงทุนซือ้กิจการในตางประเทศ เชน 
โรงงานถลุงเหล็กที่อังกฤษ ก็ตองการบุคลากรของไทยไปทาํงานในตางประเทศเชนเดียวกับบางประเทศ เชน 
ญี่ปุน ซึ่งเขามาเปดกิจการในเมืองไทย ก็จาํเปนตองใชคนญีปุ่นเขามาทาํงานในเมืองไทยดวย ดังนั้นคนไทย
จะตองมีศกัยภาพเพียงพอทีจ่ะไปทาํงานในตางประเทศได รวมทัง้เปนการเตรียมคนเขาสูประชาคมอาเซียน
ดวย โดยครูอาจารยจะตองแนะนาํนักเรียนนกัศึกษาตั้งแตตน หากสนใจเรียนในสาขา 
ที่ขาดแคลน เชน อุตสาหกรรมยานยนต หรือเรียนพยาบาลที่สามารถใชภาษาอังกฤษได เมื่อเปดประชาคม
อาเซียนกจ็ะมงีานรองรบัและมีรายไดที่ดี แตหากเลือกเรียนในสายสังคมหรือสาขาวิชาที่มคีนเรียนจาํนวน
มากแลว อาจไมมีโอกาสไดทาํงานตามสาขาที่เรียน หรอือาจตองไปทาํงานในสาขาอื่นที่ไมไดเรียน ซ่ึงในเรื่อง
นี้นายกรัฐมนตรีไดเนนให ศธ.ผลิตคนใหเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรม 
ยานยนต คอืในสวนของอาชวีศกึษาที่จะตองเนนทั้งดานคอมพิวเตอรและวศิวกรรมยานยนต  
 

- การปลูกฝงคุณธรรมและจิตสาํนึกประชาธิปไตย โดย ศธ.ไดดําเนินการเรื่องการปฏบิัตธิรรมของนักเรียน
นักศึกษา ซึง่เปนเรื่องที่ดี เพราะการปลูกฝงเรือ่งเหลานี้ไมควรทําเปนครั้งคราว แตควรมีการปฏิบัต ิ
อยางตอเน่ือง โดยเมื่อตนป 2555 ตนไดรับเชิญใหไปดงูานทีป่ระเทศญีปุ่น ซึ่งเปนประเทศทีม่ีความเปนวินัย
มาก โดยไดมีโอกาสไปดูงานโรงเรียนประถมศกึษา เพราะเหตุการณสึนามทิี่ผานมา ญี่ปุนไดตอสูกับเหตุการณ
ดังกลาว ซึ่งเห็นประชาชนมวีินัยในการตอแถวไดอยางยอดเยี่ยม จากการดงูานพบวาไดเห็นการฝกอบรมดาน
วินัยต้ังแตเล็กๆ เกี่ยวกับการแบงหนาที่ การชวยเหลือซึ่งกันและกันและความเสียสละในหองเรียน ทั้งน้ีหาก
เรานาํแนวทางโรงเรียนวถิีพุทธ หรือดาํเนินโครงการครูพระสอนศีลธรรม รวมทั้งการดาํเนินโครงการปฏบิัติ
ธรรมสาํหรับผูบริหารของอดีต รมว.ศธ.(ศ.ดร.สชุาติ ธาดาธาํรงเวช) ก็ถือเปนนโยบายที่ดี เพราะเมื่อไดผล
ในทางที่ดขีึ้น ก็ควรดําเนินการตอไป  
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- การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย โดยเฉพาะดานทีข่าดแคลน ซ่ึงผลการประเมินตางๆ พบวามคีรทูี่สอนไม
ตรงตามสาขาจาํนวนมาก ดังนั้นจึงจะตองพฒันาครผููสอนเหลานี้ รวมทั้งครูบรรจุใหมใหมคีุณภาพเชนกันดวย 
นอกจากน้ีไดรบัทราบปญหาคนที่มคีวามรูในสาขาทีข่าดแคลน เชน ดานภาษา วทิยาศาสตร คณิตศาสตร  
ที่เต็มใจจะเขามาชวยสอน แตติดปญหาไมสามารถสอนได เพราะไมมีใบประกอบวชิาชีพครู แตความจริงคือบคุคล
เหลานั้นสามารถสอนในมหาวิทยาลัยได ไดรับทราบวามหาวทิยาลัยเชิญไปสอนได แตจะไปชวยสอนประจาํใน
โรงเรียนไมได ซ่ึงตองยอมรับวาหลายทานมคีวามรูมากกวาครูที่เรามีอยูเพราะเปนสาขาที่เราขาดแคลน หรือกรณีที่
นํานักศึกษาจากอังกฤษเขามาชวยสอนในโรงเรียน ก็ยังพบปญหาเชนกัน ทีจ่รงิแลวหากเปนการชวยสอนไมนาจะมี
ปญหา เพราะไมใชเปนครปูระจาํ โดยเฉพาะธรุกิจตาง ๆ ซึ่งมี Corporate Social Responsibility : CSR อยูแลว 
แทนที่จะไปทาสีโรงเรียน อาจเปนการชวยสอนนาจะดีกวาดวยซ้าํไป  
 

- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เขาใจวาจะมหีลายโรงเรียน 
ที่ทําไดดี มีการจัดระบบการศึกษาที่ดี และมีโรงเรียนไปดูเปนตัวอยาง ซึง่ ศธ.ควรจะไปดูวาโรงเรียนใดที่จัด
การศึกษาไดดี มีรูปแบบตางๆ หลากหลาย และเปนตัวอยางใหโรงเรียนอื่นพจิารณานาํไปปรับใชได  
จึงควรจะมีการกระจายแนวความคิดดีๆ  เหลานี้เพิ่มขึ้นตอไป  
 

2) การสรางโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจะครอบคลุม 2 เรื่อง คอื  
 

- สรางโอกาสทางการศึกษา ใหครอบคลมุผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการทพุลภาพ อยางทัว่ถึง เชน โครงการ  
1 อําเภอ 1 ทุน ซึ่งในสมัยรัฐบาลของนายกรฐัมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ไดเนนใหโอกาสแกคนที่ยากไร  
แตในระยะหลังไดเปดโอกาสใหมีการสอบแขงขัน ใครสอบไดดี ก็จะไดรับทุน จึงตองการใหพจิารณาดวยวาถึงแม
จะมีทุนสาํหรบัเด็กเกง แตคงตองพิจารณาทุนสาํหรบัผูยากไรเพิ่มเติมดวย มฉิะนั้นคนที่ยากไรก็จะเสียโอกาสทีจ่ะ
ไปศึกษาตอในตางประเทศ รวมทั้งดานความเสมอภาคตางๆ ดวย  
 

- การศึกษาตอเนื่องตลอดชวีิต เชนการจัดการศึกษาของ กศน. ซึ่งสงผลใหผูที่อยูวัยทาํงานไดยกระดบัตัวเอง 
พัฒนาใหรองรับกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ตอไปเราจะเปนสังคมผูสงูอายุ เพราะคนอายุ 60 ปยังสามารถ 
ทําอะไรไดอีกมาก เพราะคนที่อยูในวัยทาํงานรองรับไมเพียงพอ ในหลายประเทศใหคนทีอ่ายมุากแลว  
แตไมสงูมากเกินไป กลับมาเปนปจจัยการผลิตอยู เราจะดําเนินการใหทานเหลานี้ไดรบัการพัฒนาเรื่องความรู  
การประกอบอาชีพ เพ่ือใหกลับมาเปนกาํลงัการผลิตของสังคม มฉิะนั้นเด็กรุนหลังเรา จะแบกรบัพวกเราไมไหว 
เพราะจาํนวนนอย แตผูสงูอายขุองเรามีจาํนวนมากกวา  
 

3) การนําสันติสุขสู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ศธ.จะตองประสานงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ ไมวาจะเปนศูนย
อํานวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และกองอาํนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) ดําเนินการเรื่องนี้ ขณะนี้นายกรัฐมนตรีไดบอกวา ตองเนนการศึกษาในการแกไขปญหาความไมสงบสขุ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่ง ศธ.ตองมบีทบาทยางมากในเรื่องน้ี  
 

4) การแกไขปญหายาเสพติด ที่ผานมา ศธ.ดาํเนินการอยูแลว แตตองเขมแข็ง ติดตามใกลชิด ในสถานศึกษาตอง
ไมมียาเสพติด ซึ่งในสมัยกอนเรียกวา "โรงเรียนสีขาว"  
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5) แท็บเล็ต จะจัดหาในปนีส้าํหรบันักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 โดยขอใหดูแลในเรื่องการจัดหา โดยใหมีการแขงขัน
อยางเปนธรรมและโปรงใส ทีส่าํคัญเนื้อหาสาระในแท็บเล็ตตองมีการพัฒนาเนื้อหาใหมคีวามนาสนใจสําหรับเด็ก 
เพื่อใหเด็กไดเรียนรู  
 

6) การวิจัย เปนเรื่องสําคัญ แตที่ผานมาเหตุที่งบประมาณการวจิัยลดลง ก็เพราะวจิัยไปแลวคนไมเห็นการนาํไปใช
ประโยชน แตหากวิจัยแลวสามารถนาํไปใชประโยชนตอภาคการผลิต เปนประโยชนตอภาคอื่นๆ งบประมาณวิจัย
จะไหลเทมาทั้งจากภาครัฐและเอกชน แนวทางแกไขอยางแรกคือ ขอใหไปดูงานวจิัยที่ทําไวแลว ที่อยูบนชั้น บนหิ้ง
ทั้งหลาย งานวจิัยใดที่นาํมาปรบัใชเปนประโยชนประยุกตใชได ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคธรุกจิ  
หรือภาคสงัคม นํามาปดฝุน แลวใหคนไดเห็นวา สิง่ทีว่ิจัยไปแลวใชไดจรงิ  
เปนประโยชนจรงิ อยางทีส่อง เวลาจะวิจัยอะไร หากไดมีการทาํงานรวมกับคนที่จะใชผลงานวจิัย เชน  
ภาคธรุกิจ หากวิจัยแลวภาคธรุกจิไดประโยชน หมายความวาแทนทีร่ัฐจะตองเสียงบอุดหนุนงานวจิัยเอง 100 %  
ธุรกจิอาจจะรับทั้ง 100 % หรืออาจจะมีสวนรวมก็ได อยางนี้ก็จะเห็นวาทาํแลวไดประโยชน ขอใหนักวิจัยทั้งหลาย 
นอกจากวิจัยทางดานวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตรแทๆ  กท็ําไปสวนหน่ึง แตสวนที่นาํไปใชไดจรงิ ประยกุตใชได
จริง ก็ตองมี ซึ่งจะเปนสวนที่ทาํใหคนเห็นความสาํคัญของงานวิจัย และเราจะไดพฒันาสงเสรมิงานวิจัยกันมากกวา
นี้  
 

7) กองทุนต้ังตัวได ขณะนี้เมื่อพจิารณาผูทีจ่ะเขารวมโครงการแลว พบวามคีวามพรอมพอสมควร สามารถ
ดําเนินการนโยบายดังกลาวได นอกจากน้ีผูประกอบการทั้งหลาย โดยเฉพาะผูประกอบการใหมๆ ที่มรีะบบ 
ชวยสนับสนุน กส็ามารถดาํเนินการในสวนที่ชาํนาญ แตสวนที่ไมชาํนาญอาจมรีะบบทีม่ีผูดาํเนินการให ซึ่งอาจไป
จางอีกประเภทหนึ่งมาดาํเนินการ เชน ผูประกอบการบางรายเกงในดานการผลิต แตเรื่องการทาํบญัชี  
การบริหารตางๆ อาจมรีะบบใดเขามาชวยดแูลตรงนี้หรือไม  
 

8) การผลักดันการปฏิรูปการเมอืงเพื่อใหมีรัฐธรรมนูญของประชาชน ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลเชนกัน โดย 
ศธ.จะมีสวนรวมในการรณรงค ทาํความเขาใจ และรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน  
 

9) งบประมาณ ศธ.เปนกระทรวงที่ไดรับงบประมาณมากทีสุ่ด แตสิ่งทีจ่ะขอใหพิจารณาคืองบลงทุน โดยขอใหเรง
ดําเนินการใหมีการเบิกจาย โครงการเดียวกันใหเริม่ดาํเนินการตัง้แตตนปงบประมาณ ใหเงินลงไปในระบบ
เศรษฐกิจ เพื่อชวยระบบเศรษฐกจิของประเทศดวย อยาไปปลอยคางทอจนกระทั่งปลายปงบประมาณ และการ
จัดซื้อจัดจางก็ใหดาํเนินการตามระบบที่โปรงใส หากไมจําเปนตองใชวธิีกรณีพิเศษ ก็ขอใหจัดซ้ือจัดจางโดยระบบ
ปกติ เพื่อจะไดเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม  
 

10) ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมอืงท่ีด ี 
 

- ความโปรงใส ไมมีการทจุริตคอรปัชัน นายกรัฐมนตรยี้ําใหดูแลเรื่องการทุจริตคอรปัชันอยางเต็มที่  
ตองพยายามไมใหเกิดขอครหา โดยเฉพาะเรือ่งการซื้อขายตาํแหนง เพราะหากหนวยงานใดทีม่ีขอครหาเกี่ยวกับ
การซื้อขายตําแหนง ก็หลีกไมพนที่จะมีการทุจริตคอรปัชันตามมา ซึ่งจะสงผลใหคนทีท่าํงาน 
อยางเขมแข็ง ตรงไปตรงมา ทาํงานอยางทุมเท ก็จะหมดกาํลังใจ จึงขอใหชวยกันดแูลใหด ี 
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- การลวงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา อีกสวนหนึ่งท่ีมขีาวบอยๆ ถือเปนเรือ่งสําคญัเรื่องหน่ึง คือ  
การลวงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ระหวางครกูับนักเรียน อาจารยกบันักศึกษา และในสวนของบคุลากรทาง
การศึกษา ซึ่งจะตองไมใหคนในวงการเดียวกันมาทาํอะไรที่เปนการลวงละเมิดทางเพศ หากเราดาํเนินการอยาง
จริงจัง เรื่องเหลานี้กจ็ะนอยลง แตหากเราไมเอาจรงิ ดูเปนเรื่องที่ไมใหความสนใจ ก็จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นบอยๆ ใน
สถานศึกษา  
 

- ประสิทธภิาพ นายกรัฐมนตรีไดกลาวถึงโรงเรียนขนาดเลก็มาก ซึ่งผลประเมินคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ 
ที่ต่ํา แตหากเราจัดระบบรับสงเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กดอยคุณภาพ ไปเรียนอกีโรงเรียนแหงหนึง่ที่ตั้งหางไกล
ออกไป แตมีคุณภาพดีกวา โดยผูปกครองไมเสียคาใชจายเพิม่ขึ้น กจ็ะทาํใหเด็กไดรบัการศกึษาที่ดีขึ้น รวมทั้งเปน
การประหยัดงบประมาณดวย แตการดาํเนินการจะตองไมมปีญหาเรือ่งมวลชน คือชาวบานก็ไมติดใจ  
และจัดระบบวิธีการที่ดีในการรบัสงนักเรียนอยางสะดวก ตรงนี้คือสวนทีจ่ะชวยกันพัฒนาขึ้นมา  
( นายพงศเทพ  เทพกาญจนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายเสรมิศกัดิ์ พงษพานิช รัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแกผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันแรกที่เขารับตาํแหนง
อยางเปนทางการ เมื่อวันจันทรที่ 5 พฤศจกิายน 2555 ที่หองประชมุราชวัลลภ ) 
 

กลยุทธ สพฐ. 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทกุระดบัตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถดาน 

     เทคโนโลยี เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความเปนไทย และวถิชีีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบตอ 

     สังคม สิง่แวดลอมและหางไกลยาเสพติด 
กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถงึครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

     และลดอัตราการออกกลางคันในเปนศูนย โดยระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง 
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางม ี

     คุณภาพ 
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสทิธภิาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอาํนาจทางการศึกษา  

     หลักธรรมาภบิาล เนนการมสีวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
     เพื่อสงเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสรางสันติสขุ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจงัหวัดชายแดนภาคใต 
 
      จุดเนน สพฐ. ป 2556  
จุดเนนท่ี 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ  

    (O-NET) เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 3 (Student Achievement ) 
จุดเนนท่ี 2 เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม และสตปิญญา  

    ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางมคีุณภาพ (EQ : Emotion Quotient) 
จุดเนนท่ี 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทกุคนอานออก เขียนได คิดเลขเปน 

    และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อานคลอง เขียนคลอง และมีทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน  
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   (Literacy,Numeracy & Reasoning Abilities) 

จุดเนนท่ี 4 นักเรียนทุกคนมีความสาํนึกในความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และอยูอยางพอเพียง 
    (Sufficiency & Public Mind) 

จุดเนนท่ี 5 นักเรียนที่มีความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศลิปะศาสตรทุกคน 
     ไดรับการสงเสรมิใหมคีวามเปนเลศิ (Excel to Excellence) 
จุดเนนท่ี 6 ประชากรวัยเรียนทุกคน มีโอกาสเขาถงึบริการทางการศกึษา ดวยทางเลือกทีห่ลากหลาย 

    เพื่อลดอัตราเด็กตกหลน ออกกลางคัน สงเสริมการเรียนตอหรือประกอบอาชพี 
    (Alternative Access) 

จุดเนนท่ี 7 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทกุคน และสถานศึกษาทุกแหงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ 
    จังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการพฒันาอยางทั่วถงึและมีคุณภาพ (Southern Border Provinces) 

จุดเนนท่ี 8 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทกุคน มีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มภีูมคิุมกัน 
    ตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหวุัฒนธรรม (ASEAN Community) 

จุดเนนท่ี 9  สถานศกึษาทุกแหงไดรับการพฒันาอยางเต็มศกัยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง 
    และไดรบัการรบัรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)  

จุดเนนท่ี 10 สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงมคีุณภาพตามมาตรฐานของสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
     (Effective Service Areas) 

  
นโยบายสถานศึกษา นโยบายสถานศึกษา 3 3 ดี ดี ((33DD))  

การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน กระบวนการจัดการศึกษาที่ 
สมบูรณจึงเปรียบเสมือนเหรียญสองดานคือ ดานหนึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแตละชวงชั้น เพื่อสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อใหผูเรียนมี 
ความรู ความสามารถและประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด สามารถใชความรูใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ  

อีกดานหนึ่งคือเปนการบมเพาะ กลอมเกลา ปลูกฝงและปลุกจิตสํานึก เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดลอม เกิดความตระหนักในบทบาทหนาที่ขึ้น
ในจิตใจ เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูในสังคม รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุก
สังกัด และหนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่สงเสริม สนับสนุนและรวมจัดการศึกษา จึงมีสวนสําคัญในการจัดการ
เรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสม โดยการประสาน
ความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมที่ มุงเนนภารกิจทั้ง 3 ดาน (3D) ไดแก  
 ดานประชาธปิไตย (Democracy)  
       ดานคุณธรรมจริยธรรม และ ความเปนไทย (Decency) และ 
       ดานภูมคิุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free) 
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คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรยีน  

1. ดานประชาธิปไตย (Democracy) มีความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่น การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และ ตอตาน
การซื้อสิทธิขายเสียง  

2. ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รูผิด
ชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย และยึดถือปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต  

3. ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free) รูจักหลีกเลี่ยงหางไกลยาเสพติด  
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มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 

 
 

มาตรฐานที ่1  ผูเรียนมีสขุภาวะที่ดแีละมสีุนทรียภาพ 

มาตรฐานที ่2  ผูเรียนมคีุณธรรม  จริยธรรม  และคานยิมทีพ่ึงประสงค 

มาตรฐานที ่3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง 

 อยางตอเน่ือง   

มาตรฐานที ่4  ผูเรียนมคีวามสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาได 

   อยางมีสตสิมเหตุสมผล 

มาตรฐานที ่ 5  ผูเรียนมคีวามรู และทกัษะที่จาํเปนตามหลกัสูตร 

มาตรฐานที ่ 6  ผูเรียนมทีักษะในการทาํงาน รกัการทาํงาน สามารถทาํงานรวมกับผูอื่นไดและมี      

                   เจตคติที่ดีตออาชพีสจุริต 

มาตรฐานที ่ 7  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่ 8  ผูบรหิารปฏบิัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมี  

                   ประสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิล 

มาตรฐานที ่10 สถานศกึษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียน 

                   อยางรอบดาน  

มาตรฐานที ่11 สถานศกึษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการทีส่งเสริมใหผูเรียนพฒันาเต็ม  

                   ศักยภาพ 

มาตรฐานที ่12 สถานศกึษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํหนดในกฏกระทรวง 

มาตรฐานที ่13 สถานศกึษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสงัคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานที ่14 การพฒันาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวสิัยทศัน ปรชัญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น     

มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏริูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 

   สงเสริมสถานศกึษาใหยกระดับคุณภาพสงูขึ้น 
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เปาหมาย ตัวชี้วดั และแนวทางการดาํเนินงาน 
เพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 

1.  ผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะอนัพึงประสงคและสมรรถนะท่ีจาํเปนตามหลักสูตร (มฐ. 3,4,5,6) 
ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1.  รอยละของผูเรียนทีร่ะดับผลการเรียนผานเกณฑการประเมินทุกรายวิชา 
2.  รอยละของผูเรียนมผีลสอบระดบัชาติในระดับดีเพิ่มขึ้นทกุกลุมสาระการเรียนรู 
3.  รอยละของผูเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลกัสตูร 
4.  รอยละของผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตวัเอง รักการเรียนรูและพฒันาตนเอง    
อยางตอเน่ือง 
5.  รอยละของผูเรียนมทีักษะในการทาํงาน รักการทํางาน สามารถทาํงานรวมกับผูอื่นได  
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

2.  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดาํเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยมีทักษะในการดาํรงชีวิตหางไกล 
     สิ่งเสพติดและอบายมุข (มฐ.1,2 ) 

ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1.  รอยละของผูเรียนมสีขุภาพจิต สขุภาพกายตามเกณฑมาตรฐาน 
2.  รอยละของผูเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค 
3.  รอยละของผูเรียนทีม่ีทักษะการดาํรงชวีิต และปลอดสารเสพติด 
4.  รอยละของผูเรียนทีร่วมกจิกรรมดานดนตรี กีฬา ศลิปะ 

 

3.  ผูเรียนมีความรูและทักษะในการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจาํวัน 
ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1. รอยละของผูเรียนที่มผีลงาน / ชิ้นงาน ที่เกิดจากการประยุกตใชปรชัญา เศรษฐกิจพอเพียง 

 

4. ผูเรียนมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1. รอยละของผูเรียนที่ใชภาษาเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน 
2. รอยละของผูเรียนมคีวามรู เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
3. รอยละของผูเรียนที่ดําเนินชวีิตรวมสังคมประชาคมอาเซียนไดอยางมคีวามสขุ 

 

5.  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับศักยภาพผูเรียน (มฐ.10) 
ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1.  สถานศกึษามีหลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น ท่ีไดรบัการเห็นชอบ 
     จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถตรวจสอบได 
2.  สถานศกึษามีผลงาน / โครงการ / กิจกรรมทีส่งเสริมคณุภาพผูเรียนโดยตรงอยางนอย 
     ปละ 10 รายการ 
3.  สถานศกึษาจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มปีระสทิธภิาพและครอบคลมุถงึผูเรียนทุกคน 
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6.  ครูไดรับการพัฒนาเปนครูมืออาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (มฐ.7) 
ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1.  รอยละของครูที่ปฏบิัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.  รอยละของครูที่มกีารจัดทาํยุทธศาสตรการจัดการเรียนรู ตามรแูบบ UBD 
3.  รอยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามระบบเรียนรู 
4.  รอยละของครูทีส่ามารถออกแบบและจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
5.  รอยละของครูที่มวีิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 

7.  สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูไดอยางเหมาะสม (มฐ.11) 
ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1.  สถานศกึษามีการจัดสภาพแวดลอมและ สื่อเทคโนโลยีที่สงเสริมใหผูเรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 
2.  สถานศกึษามีหองเรียน หองปฏิบัตกิาร มสีิ่งอาํนวยความสะดวกพอเพียง และมแีหลงเรียนรู 
     สําหรับผูเรียน 
3.  สถานศกึษาจัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนรูดวยตนเอง 
     อยางตอเน่ือง 
 

8.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เปนระบบ (มฐ.8,12) 
ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1.  ผูบริหารมวีสิัยทศัน ภาวะผูนาํ ใชหลักการบริหารแบบมสีวนรวมและความคิดริเริ่มที่เนนการ 
     พัฒนาผูเรียน  
2.  ผูบริหารสามารถบรหิารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กาํหนดไวในแผนปฏบิัติการ 
3.  นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารหารจัดการศึกษา 
4.  สถานศกึษามีการจัดแสดงแผนภูมิโครงสรางของสถานศกึษาทีช่ัดเจน 
5.  สถานศกึษามคีูมือ การปฏิบัติงานของสถานศึกษาครบทกุกลุม / ทุกงาน 
6.  สถานศกึษามแีผนพฒันาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  
     และแผนปฏบิัติการประจาํปสถานศึกษามรีับประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที ่
    กําหนดในกฏกระทรวง 
 

9.  ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมสีวนรวมในการพัฒนาและจดัการศึกษาของสถานศึกษา (มฐ.9) 
ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1.  สถานศกึษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อยางนอยภาคเรียน ละ 2 ครัง้ 
2.  จัดประชุมผูปกครองปละ 2 ครั้ง 
 

10. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1. สถานศึกษามีการนาํภูมปิญญาทองถิ่นมารวมจัดการเรียนรูอยางนอย 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
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11.  สถานศึกษามีการแหลงเรียนรูทัง้ภายในและภายนอกอยางคุมคา (มฐ.13) 

ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1.  สถานศกึษามีการใชแหลงเรยีนรูอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้งตอระดบัการศึกษา 
2.  สถานศกึษาจัดกจิกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรู 
ทั้งภายในและภายนอก 
 

12.  สถานศึกษามอีัตลักษณท่ีโดดเดน (มฐ.14) 
ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1. จัดโครงการ กจิกรรมที่สงเสรมิใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทศัน ปรัชญา และจุดเนน 
ของสถานศึกษา 
2. ผลการดาํเนินงานสงเสรมิใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วสิัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน 
ของสถานศึกษา 

 
 

13.  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษที่สอง (มฐ.15) 
ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1. สถานศึกษาจัดโครงการ กจิกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวทาง  

การปฏิรปูการศกึษา 
2.  สถานศกึษามีรายงานผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



บทท่ี 3

รายไดจากเงินอุดหนุนรายหัว  ม.1-3 จํานวน 335  คน คนละ 3,500  บาท / ป เปนเงิน 1172500 บาท
รายไดจากเงินอุดหนุนรายหัว  ม.4-6 จํานวน 415 คน คนละ 3,800  บาท / ป เปนเงิน 1577000 บาท

รวมท้ังสิ้น 2749500 บาท

1. คาสาธารณูปโภค   ( ประมาณการ  1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

~ คาไฟฟา 700000 บาท

~ คาน้ําประปา   240000 บาท

~ คาโทรศัพท / Internet 75000 บาท

รวมท้ังสิ้น 1015000 บาท

2. คาไปราชการ

~ คาเบิกจายไปราชการ 250000 บาท

~ คาน้ํามันรถโรงเรียน 120000 บาท

~ คาซอมบํารุง 80000 บาท

รวมท้ังสิ้น 450000 บาท

3. งบบุคลากร

114072 บาท

96000 บาท

81120 บาท

81120 บาท

68640 บาท

รวมท้ังสิ้น 440952 บาท

สรุป : งบประมาณที่เหลือในการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2557 843,548 บาท

 หมายเหตุ : ( 2,749,500 -1,015,000 - 450,000 - 440,952  )

~ งบดานวิชาการ  60% คิดเปนเงิน 506128.80   บาท * ( โครงการดานวิชาการ )

~ งบดานบริหารทั่วไป   30% คิดเปนเงิน 253064.40   บาท * (บริหารบุคคล,งบประมาณ,ทั่วไป)

~ งบสํารองจาย   10% คิดเปนเงิน 84354.80   บาท *  ( สํารองบริหาร )

รวมท้ังสิ้น 843548.00   บาท

ประมาณการงบประมาณที่จะไดรับจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปงบประมาณ  2557

รายจาย ( งบกลาง )

การจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ  2557

     ~ โครงการจางครูอัตราจางวิชาเอกวิทยาศาสตร (9140 x12 )+(366x12)

     ~ โครงการจางเจาหนาที่ธุรการวิชาการ ( 8000 x12 )  

     ~ โครงการจางเจาหนาที่ธุรการการเงิน  ( 6500 x12 ) + (260x12)

     ~ โครงการจางเจาหนาที่คอมพิวเตอร  ( 6500 x12 ) + (260x12)

     ~ โครงการจางคนสวน  ( 5500 x12 ) + (220x12)

ไตรมาส 3-4 ( เมษายน 57 - กันยายน 57 )



ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ. กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณ

กลุมบริหารงาน พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรูหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,2,3 ฝกทักษะการนวดขั้นพื้นฐาน (ลูกประคบ) ต.ค.56 - ก.ย.57 10,000
วิชาการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา 10 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ต.ค.56 - ก.ย.57 22,747

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 5 อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทบทวนระบบ ToPSTAR ต.ค.56 - ก.ย.57 2,322

พัฒนาสํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 จัดหาสื่ออุปกรณ ต.ค.56 - ก.ย.57 10,000

โรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย สงเสริมอัตลักษณ 14,15 การอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตย ฯ ต.ค.56 - ก.ย.57 4,608

ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กพร) พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิด ต.ค.56 - ก.ย.57 *5000(กพร)

การสอนเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู ต.ค.56 - ก.ย.57 *5000(กพร)

การติวเพื่อเตรียมความพรอม การทดสอบ O-Net ต.ค.56 - ก.ย.57 *20000(กพร)

การติวเพื่อเตรียมความพรอม โควตา มช. ต.ค.56 - ก.ย.57 *20000(กพร)

นิทรรศการทางวิชาการและภูมิปญญาทองถิ่น (กพร) สังคมแหงการเรียนรู 13 นิทรรศการทางวิชาการและภูมิปญญาทองถิ่น ต.ค.56 - ก.ย.57 *80000(กพร)

การบริหารจัดการงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณงานวัดผล ต.ค.56 - ก.ย.57 26,305

พัฒนาเอกสารการพิมพ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 พัฒนาเอกสารการพิมพ ต.ค.56 - ก.ย.57 139,043

งานทะเบียนนักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,5 จัดหาวัสดุอุปกรณงานทะเบียนนักเรียน ต.ค.56 - ก.ย.57 3,623

พัฒนาสํานักงานวิชาการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 จัดหาวัสดุอุปกรณสํานักงานวิชาการ ต.ค.56 - ก.ย.57 10,929

ปรับปรุงหองศูนยวัฒนธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 พัฒนาปรับปรุงหองหองศูนยวัฒนธรรม ต.ค.56 - ก.ย.57 23,060

252,637

ภาษาไทย สงเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระภาษาไทย พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,4,5,6,7 กิจกรรมสัปดาหวันภาษาไทยและสุนทรภู ต.ค.56 - ก.ย.57 2,470

กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการเรียน ต.ค.56 - ก.ย.57 2,000

กิจกรรมผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ ต.ค.56 - ก.ย.57 9,000

กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน ต.ค.56 - ก.ย.57 2,000

15,470

งบประมาณรายจายของ งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปงบประมาณ 2557

รวม

รวม



ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ. กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณ
วิทยาศาสตร สงเสริมพัฒนาการการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3,4,5,6 สงเสริมการใชอุปกรณทางวิทยาศาสตร ต.ค.56 - ก.ย.57 *20000(กพร)

โครงงานวิทยาศาสตร /สัปดาหวิทยาศาสตร ต.ค.56 - ก.ย.57 20,000

วันสิ่งแวดลอมไทย และสิ่งแวดลอมโลก ต.ค.56 - ก.ย.57 *5000(กพร)

ยกผลสัมฤทธิ์ ต.ค.56 - ก.ย.57 30,000

สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษ (EIS) พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 จัดหาสื่ออุปกรณ ต.ค.56 - ก.ย.57 3,529

53,529

คณิตศาสตร สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,4,5,6 หองเรียนคุณภาพ ต.ค.56 - ก.ย.57 9,618

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อบรมการใชโปรแกรม (GSO) ต.ค.56 - ก.ย.57 2,058

สงเสริมนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะคณิตศาสตร ต.ค.56 - ก.ย.57 2,206

สงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ (EIS พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 จัดหาสื่ออุปกรณ ต.ค.56 - ก.ย.57 1,235

15,117

สังคมศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 4,5,7,10 ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู ต.ค.56 - ก.ย.57 4,240

ศาสนา คูมือการสอนเสริม ต.ค.56 - ก.ย.57 5,760

และวัฒนธรรม พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เสริมสรางประชากร 3,7,13,14 การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนสูประชาคมอาเซียน ต.ค.56 - ก.ย.57 5,000

พรอมเขาสูประชาคม ฯ

ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู 4,8 การบริหารจัดการโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ต.ค.56 - ก.ย.57 5,000

20,000

สุขศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,2,4,6 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระสุขศึกษา ฯ ต.ค.56 - ก.ย.57 28,528

และพลศึกษา ทักษะทางกีฬาของนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ การแขงขันกีฬาและกรีฑาสี ต.ค.56 - ก.ย.57 63,000

91,528

ศิลปะ สงเสริมผูเรียนใหมีสุนทรียภาพ และทักษะดานศิปละ ดนตรี พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1 พัฒนาส่ือ วัสดุอุปกรณ สื่อการจัดการเรียนรู ต.ค.56 - ก.ย.57 7,617

7,617

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม



ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ. กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณ
การงานอาชีพและ สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน ฯ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,4,5,6 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต.ค.56 - ก.ย.57 5,392

เทคโนโลยี อบรมการใชเทคโนโลยีออกแบบสินคา OTOP ต.ค.56 - ก.ย.57 *19000(กพร)

การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนการสอน สังคมแหงการเรียนรู 2,6,7,13,14 พัฒนาแหลงเรียนรู ต.ค.56 - ก.ย.57 4,000

ทําปุยหมัก ต.ค.56 - ก.ย.57 1,000

10,392

ภาษาตางประเทศ สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกผลสัมฤทธ์ิ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันสุอาเซียน ต.ค.56 - ก.ย.57 412

ทางการเรียนรุกลุมสาระภาษาตางประเทศ แขงขันทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน ต.ค.56 - ก.ย.57 412

วันคริสตมาส / สัปดาหภาษาอังกฤษ ต.ค.56 - ก.ย.57 5,000

จัดหาสื่ออุปกรณ ต.ค.56 - ก.ย.57 1,841

การจัดหองเรียนภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาจีน ต.ค.56 - ก.ย.57 10,205

17,870

การศึกษาพิเศษ การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม พัฒนาคุณภาพผูเรียน 11 คัดกรองนักเรียน ต.ค.56 - ก.ย.57 1,000

พัฒนาส่ือ นวัตกรรมการจัดกาiเรียนรู ต.ค.56 - ก.ย.57 3,000

4,000

งานแนะแนว พัฒนาระบบงานแนะแนว พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,2,3,4,6 พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว ต.ค.56 - ก.ย.57 3,400

สงเสริมการจัดกิจกรรมแนวแนวในชั้นเรียน ต.ค.56 - ก.ย.57 2,456

พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว ต.ค.56 - ก.ย.57 3,430

ขยายโอกาศทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผูเรียน 8 การแนะแนวนักเรียนในพื้นที่บริการ ต.ค.56 - ก.ย.57 1,000

10,286

งานหองสมุด สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 พัฒนา สื่อวัสดุอุปกรณ การจัดการเรียนรู ต.ค.56 - ก.ย.57 7,712

กิจกรรมสงเสริมการอาน ต.ค.56 - ก.ย.57 14,116

จัดหาหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร ต.ค.56 - ก.ย.57 14,469

36,297

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม



ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ. กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณ
กลุมบริหารงาน สงเสริมพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,2,6,7 พัฒนาแฟมบุคลากร ต.ค.56 - ก.ย.57 2,000

บุคคล การเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน ต.ค.56 - ก.ย.57 *32,000(กพร)

กิจกรรมคัดกรอง ต.ค.56 - ก.ย.57 1,897

ประชุมผูปกครอง ต.ค.56 - ก.ย.57 7,897

พัฒนาผูเรียนโดย Y.C. ต.ค.56 - ก.ย.57 4,000

กิจกรรม 5 รั้วลอมรัก ต.ค.56 - ก.ย.57 5,000

กิจกรรมระเบียบวิยัยนักเรียน ต.ค.56 - ก.ย.57 5,000

สงเสริมพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม ต.ค.56 - ก.ย.57 2,000

สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ต.ค.56 - ก.ย.57 2,000

อบรมนักเรียนแกนนํา ต.ค.56 - ก.ย.57 2,000

รณรงคตอตานยาเสพติด ต.ค.56 - ก.ย.57 2,770

พัฒนานักเรียนกลุมเสี่ยง ต.ค.56 - ก.ย.57 6,000

พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน / โทรโขง ต.ค.56 - ก.ย.57 14,135

พัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 สงเสริมครูและบุคลากรทางศึกษาเขารับการพัฒนา ต.ค.56 - ก.ย.57 *250,000(งบกลาง)

จัดจางลูกจางชั่วคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5,7,10,11,13 จางครูอัตราจางวิชาวิทยาศาสตร ต.ค.56 - ก.ย.57 *47,530(งบกลาง)

จางเจาหนาที่ธุรการวิชาการ ต.ค.56 - ก.ย.57 *40,000(งบกลาง)

จางเจาหนาที่ธุรการการเงิน ต.ค.56 - ก.ย.57 *33,800(งบกลาง)

จางเจาหนาที่คอมพิวเตอร ต.ค.56 - ก.ย.57 *33,800งบกลาง)

จางคนสวน ต.ค.56 - ก.ย.57 *28,600(งบกลาง)

54,699รวม



ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ. กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณ
กลุมบริหาร สงเสริมการพัฒนากลุมบริหารงบประมาณและแผน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน ต.ค.56 - ก.ย.57 22,410

งบประมาณ พัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 พัฒนาระบบการจัดซื้อ โดยโปรแกรม School MAM ต.ค.56 - ก.ย.57 4,682

และแผนงาน พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารงานพัสดุ ต.ค.56 - ก.ย.57 2,761

29,853

กลุมบริหาร พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมในสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 11 การซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่ ต.ค.56 - ก.ย.57 28,034

ทั่วไป การซอมแซมและจัดระบบสาธารณูปโภค ต.ค.56 - ก.ย.57 25,230

ประกวดหองเรียนคุณภาพ ต.ค.56 - ก.ย.57 1,214

ประกวดเขตรับผิดชอบ ต.ค.56 - ก.ย.57 3,000

สงเสริมพัฒนาระบบงานธุรการ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 จัดหาพัสดุสํานักงานธุรการ ต.ค.56 - ก.ย.57 36,538

ซอมแซม/บํารุง/ตรวจสภาพการณอุปกรณสํานักงาน ต.ค.56 - ก.ย.57 2,803

สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงการเรียนรู 13 พัฒนางานประชาสัมพันธ ต.ค.56 - ก.ย.57 10,000

จัดทําวารสารโรงเรียน ต.ค.56 - ก.ย.57 50,000

สงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1 จัดหาเวชภัณฑ ต.ค.56 - ก.ย.57 4,000

จัดซื้อเครื่องนอนหองพยาบาล ต.ค.56 - ก.ย.57 6,000

พัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน ฯ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 11 ปรับปรุงระบบเครืองเสียงหนาเสาธง/หอประชุม ฯ ต.ค.56 - ก.ย.57 21,713

ปรับซอมสื่อทัศนูปกรณ ต.ค.56 - ก.ย.57 2,972

พัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑดําเนินงานสารสนเทศ ต.ค.56 - ก.ย.57 16,000

สงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุมบริหารงานทั่วไป พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑกลุมบริหารงานทั่วไป ต.ค.56 - ก.ย.57 12,887

220,391

534,743

29,853

220,391

54,699

กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

กลุมบริหารงานทั่วไป

กลุมบริหารงานบุคคล

รวม

รวม

กลุมบริหารงานวิชาการ



บทท่ี 4 
 

รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 

4.1  แผนงานกลุมบริหารงานวิชาการ 
4.2  แผนงานกลุมบริหารงานบุคคล 
4.3  แผนงานกลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
4.4  แผนงานกลุมบริหารงานทั่วไป 

 



ชื่อโครงการ    สงเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระภาษาไทย 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1  2  4  จุดเนน สพฐ. ที ่1  4  6  8  9 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 1  2  3  4  5  6 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่1  2  3  4  5  6  7 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1  2  3  4  5  6 
ลักษณะของโครงการ           โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ    นางวิภารัตน  ตาวิยะ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ 2557 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในยุคปจจบุันตองพัฒนาผูเรียนใหมีศกัยภาพสูง มีความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถแขงขันระดบันานาชาติได  การ 
ปฎิรูปการเรียนรูจะบรรลุตามแนวการจัดการศึกษาหมวด  4  ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  2542  และตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 นั้นปจจัยสําคัญคือ การพัฒนาครูใหมีความรูและความสามารถ ในการจัดการ
เรียนรู  การพัฒนางานตาง ๆ  ใหสอดคลองตามแนวการจัดการศึกษาใน พ.ร.บ  การศึกษาแหงชาติและตาม
มาตรฐานของหลกัสูตรที่กําหนดไว  การดําเนินโครงการจะชวยใหครูไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดการเรียนรู  การ
พัฒนางานดานตาง ๆ  ตรงตามความตองการของ พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ  2542  และตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  กลุมสาระภาษาไทยตองการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยใหเขาสูมาตรฐานอันจะสงผลให
นักเรียนมีความรูความสามารถในดานตางๆครบตามมาตรฐานสาระภาษาไทยทีห่ลักสูตรกําหนดไว 

 

2. วัตถุประสงค 
1.  เพื่อสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคัญใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตาม

ศักยภาพ 
     2.  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรูและทกัษะดานภาษาไทยไดมาตรฐานตามทีห่ลักสูตรกําหนด มีนสิัยรกัการ
อาน 

3. เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิ์ดานการเรียนภาษาไทยใหสูงขึ้นรอยละ 5 
4. เพื่อสงเสรมิใหนกัเรียนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมปิญญาทองถิ่น 
5. เพื่อสงเสรมิการผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ 
6. เพื่อสงเสรมิความสามารถของนักเรียนใหเปน คนดี คนเกงดานทักษะการใชภาษาไทย 
7. เพื่อพฒันาบุคลากรใหมีความสามารถดานการจัดการเรียนการสอน 

 

3.    เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 
1.   นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําให 

นักเรียนไดเรียนรูและพฒันาตนเองไดตามศักยภาพ 



2.   นักเรียนทุกคนมีความรูและทกัษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนและมาตรฐาน 
     ตามที่หลักสูตรกําหนด มีนิสัยรักการอาน 
3.   นักเรียนทุกระดับชั้นมผีลสัมฤทธ์ิดานการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 5 
4.   นักเรียนทุกคนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมิปญญาทองถิ่น 
5.   นักเรียนทุกคนมสีื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆในการศกึษาคนควา 
6.   นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมดานความสามารถของนักเรียน ใหเปน คนดี คนเกงดานทกัษะการ      

      ใชภาษาไทย 
          7.  บุคลากรในกลุมสาระภาษาไทยทุกคนไดรบัการพัฒนาใหมีความสามารถดานการจัดการเรียนการ 
               สอน 

3.2 ดานคุณภาพ 
1. นักเรียนรอยละ100 ไดรับการสงเสริมการจัดกระบวนการจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําให

นักเรียนไดเรียนรูและพฒันาตนเองไดตามศักยภาพ 
2.   นักเรียนรอยละ  100  มีความรูและทักษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน 
     และมาตรฐานตามทีห่ลักสูตรกําหนด มีนสิัยรกัการอาน 
3.   นักเรียนทุกระดับชั้นมผีลสัมฤทธ์ิดานการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 5 
4.   นักเรียนรอยละ 80  สามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมิปญญาทองถิ่น 
5.   นักเรียนรอยละ  100 มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ ในการศึกษาคนควา 

           6.   นักเรียนรอยละ  100 ไดรับการสงเสริมดานความสามารถของนักเรียน ใหเปน คนดี คนเกง 
     ดานทักษะการใชภาษาไทย 
7.  บุคลากรในกลุมสาระภาษาไทยรอยละ 100  ไดรับการพฒันาใหมีความสามารถดานการจัด 
     การเรียนการสอน 

 

4.   วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏบิัติงาน 

  

ต.ค.56- ก.ย.57 

 

 

 

นางวิภารัตน 

ครูทุกคนในกลุม

สาระภาษาไทย 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 

      2.1 กําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ 

       

  

ต.ค.2556 – 

ก.ย.2557 

 

ครูทุกคนในกลุม

สาระภาษาไทย 

3. ขั้นประเมินผล 

     3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมิน

โครงการ) 

  

ก.ย.2557 

 

 

ครูทุกคนในกลุม

สาระภาษาไทย 



     3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวมกิจกรรม 

             (แบบประเมินความพึงพอใจ) 

     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร  

ก.ย.2557 

 

ก.ย.2557 

 

ครูทุกคนในกลุม

สาระภาษาไทย 

นางวิภารัตน 

 
5.   รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน……15,470…..บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 

  กิจกรรมรําลึกคุณสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาต ิ  

  

 

 

2,470 

 

2,470 

2 กิจกรรมที่ 2 

  กิจกรรมสงเสริมพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน 

 2.1  พัฒนาทักษะการอาน  การเขียน 

 2.2  พัฒนาทักษะการอาน การคิดวิเคราะหเขียน 

   

 

 

1,000 

1,000 

 

2,000 

3 กิจกรรมที่ 3 

 กิจกรรมผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอน 

 3.1 ผลิตชุดการสอนแบบศูนยการเรียน 

      (หลักภาษาไทย)  8  ศูนย 

3.2 ผลิตชุดการสอนแบบหมุนเวียน เรียนรูตาม 

      ศักยภาพ  (การใชภาษาไทย)  6  เรือ่ง 

3.3 จัดทําชุดเอกสารการสอน ,แบบฝก  

   

 

3,000 

 

3,000 

 

3,000 

 

9,000 

4 กิจกรรมที่ 4 

กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนแกไขปญหาการเรียนภาษาไทย 

   

2,000 

 

2,000 

รวม   15,470 15,470 

 
 
 
 
 
 



6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.  นักเรียนรอยละ100 ไดรับการสงเสรมิพัฒนาการ

จัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญนักเรียนได

เรียนรูและพฒันาตนเองไดตามศักยภาพ 

2.  นักเรียนรอยละ 100 มีความรูและทักษะดาน

ภาษาไทยไดมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด มีนิสัย

รักการอาน 

3.   ผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนภาษาไทยของนกัเรียน

ผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนและสูงขึ้นรอยละ 5 

4.   นักเรียนรอยละ 100 สามารถแสวงหาความรู

จากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมปิญญาทองถิ่น 

5.  นักเรียนรอยละ 100 มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู

ใหมๆในการศึกษาคนควา 

6.  นักเรียนรอยละ 80ไดรับการสงเสริมพฒันาให

เปน คนดี คนเกงดานทักษะการใชภาษาไทย 

7.  บุคลากรกลุมสาระภาษาไทยรอยละ 100 ไดรับ

การพัฒนาใหมีความสามารถดานการจัดการเรียน

การสอน 

การสอบถาม การสังเกต 

การประเมินความพึงพอใจ 

 

แบบสอบถาม/แบบสังเกต 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 

7.   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
1. นักเรียนไดรับการสงเสรมิการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําให 

          นักเรียนไดเรียนรูและพฒันาตนเองไดตามศักยภาพ 
2. นักเรียนมีความรูและทักษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนและมาตรฐาน 

ตามที่หลักสูตรกําหนด มีนิสัยรักการอาน 
3.   นักเรียนทุกระดับชั้นมผีลสัมฤทธ์ิดานการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 5 
4.   นักเรียน สามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมิปญญาทองถิ่น 
5.   นักเรียนมีสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ ในการศึกษาคนควา 



6.   นักเรียน ไดรับการสงเสริมดานความสามารถของนกัเรียน ใหเปน คนดี คนเกงดานทักษะการใช
ภาษาไทย 
7.  บุคลากรในกลุมสาระภาษาไทยไดรับการพฒันาใหมีความสามารถดานการจัดการเรียน 
การสอน 

 
 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
         (นางวิภารัตน  ตาวิยะ)                      (นายเอกชัย  ใจกองแกว) 
ตําแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย          รองอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                       (นายนิคม   มะยาระ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 คาจางถายเอกสารเขาเลมชุด
การสอนแบบศูนยการเรียน 

   3,000 (  )เงินอุดหนุน  ต.ค -พ.ย.56 

2 คาจางถายเอกสารเขาเลมชุด
การสอนแบบหมุนเวียนเรียนรู
ตามศักยภาพ 

   3,000 (  )เงินนอก 
งปม. 

 ต.ค.- พ.ย.56 

3 คาจัดทําชุดเอกสารการสอน 
 

   3,000 (  )เงินอ่ืน ๆ 
(ระบุ) 

 ต.ค.- พ.ย.56 

4 กระดาษถายเอกสารดบัเบิ้ลเอ 11 รีม 130 1,430    ต.ค –พ.ย.56 
5 ลวดเย็บกระดาษ No 10-1m 20 กลอง 10 200    ต.ค.- พ.ย.56 
6 ลวดเสียบกระดาษเบอร 1 3 กลอง 8 24    ต.ค.- พ.ย.56 
7 กระดาษการดสีทําปก  A 4 3 รีม 75 225    ต.ค.–พ.ย.56 
8 แล็กซีน 1.5 นิ้วคละส ี 8 มวน 45 360    ต.ค.- พ.ย.56 
9 กระดาษกาวยน1.5น้ิว 

น้ําเงิน,ชมพ ู
4 มวน 35 140    ต.ค.- ก.ย.57 

10 กระดาษทําเกียรตบิัตร 1 หอ 121 121    มิ.ย.- ก.ค.57 
11 ปากกาไวทบอรดคละส ี 10 ดาม 25 250    ต.ค.- ก.พ.57 
12 หมึกปริ้นเตอรcannon MP287     4 ขวด 160    640    ต.ค.- ก.ย.57  
  สีดํา        

13 หมึกปริ้นเตอรcannon MP287 1 ขวด 160 160    ต.ค.- ก.ย.57  
  สีแดง        

14 หมึกปริ้นเตอรcannon MP287 1 ขวด 160 160    ต.ค.- ก.ย.57  
  สีเหลือง        

15 หมึกปริ้นเตอรcannon MP287 1 ขวด 160 160    ต.ค.- ก.ย.57  
  สีน้ําเงิน        

16 หมึกปริ้นเตอรเลเซอร  
Hp 1020 

1 ชุด 2,200 2,200    พ.ย. 56 

17 แผนใส A 4 2 หอ 200 400    ธ.ค.-ก.พ.57 
         

รวม ( หนึ่งหมื่นหาพันสีร่อยเจ็ดสิบบาทถวน )   15,470    

 



ชื่อโครงการ    พัฒนาสงเสรมิการจัดการเรียนรูวชิาวิทยาศาสตร 
สนองกลยุทธ สพฐ.ท่ี 1   จุดเนน สพฐ. ที่  1,  5,   8,  9,  10 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที ่  3,  4,  5,  6,  10 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่ 3,  4,  5,  6 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที ่ 1,  2 
ลักษณะของโครงการ           โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานท่ีรบัผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ผูรับผิดชอบ    นายชูชาติ  เดนถาวร / คณะครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1. หลักการและเหตผุล 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรตองสงเสรมิผูเรียนใหเรียนรูทกุดาน ใหรับ
ประสบการณตรงโดยจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคญั โดยเฉพาะการสงเสริมผูเรียนมทีักษะการคิด 
วิเคราะห สงัเคราะห สรุปเปนองคความรูจากการจัดการเรียนการเรียนรูของครผููสอน นอกจากนี้ ครผููสอน
ตองมีสือ่ นวัตกรรมที่ทันสมัย ตองพัฒนาตนเองอยางสม่าํเสมอ การสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดทักษะ
กระบวนการตางๆ นอกจากการใชเทคนคิการสอนแลวยังตองมสีื่อ วสัดุอุปกรณทีท่ันสมัยเพื่อใหการจัดการ
เรียนรูของผูเรียนใหมศีักยภาพที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรยีนมีจิตวทิยาศาสตรทาํใหผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค 
  1. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบวัดผลประเมินผลแหงชาตขิองสทศ. สงูกวา     
                         คาเฉลี่ยมาตรฐานหรือเพิ่มขึ้น 5 % 

 2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ มคีวามคิด 
              สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางสมเหตุผล    

3. นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตร มีทักษะในการทาํงานรักการทาํงาน สามารถทาํงานรวมกบั  
    ผูอื่นได  
4. นักเรียนมีความรูและทักษะทีจ่าํเปนตามหลักสูตร  

 
3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ จาํนวน  750  คน 

3.2 ดานคุณภาพ 
  1. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบวัดผลประเมินผลแหงชาตขิอง สทศ. สูงกวา     
                         คาเฉลี่ยมาตรฐานหรือเพิ่มขึ้น 5 % 

 2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ มคีวามคิด 



              สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางสมเหตุผล    
3. นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตร มีทักษะในการทาํงานรักการทาํงาน สามารถทาํงานรวมกบั  
    ผูอื่นได  
4. นักเรียนมีความรูและทักษะทีจ่าํเปนตามหลักสูตร  

 
4. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    - แตงตั้งคณะกรรมการ 
      ดําเนินการ 
    - ประชุมวางแผนปฏบิัติงาน 

 
 
 

 
ก.ค. 56 

 
คณะครูในกลุมสาระ 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
    - ประชุมครูในกลุมงานที ่
      รับผิดชอบ  
    - กําหนดขั้นตอนกิจกรรม  
    - กําหนดระยะเวลา วันเวลาที ่
      จัดกิจกรรม 
    - ดําเนินการจัดกิจกรรม 
    - ประเมินผล  

  
ต.ค. 56 - ก.ย.57 

 
คณะครูในกลุมสาระ 

3. ขั้นประเมินผล 
     - ประเมินโครงการ  
     - สรปุรายงาน 

  
ก.ย.57 

 
คณะครูในกลุมสาระ 

 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จาํนวน  90,000  บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถวัจายทุกรายการ) ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1   การสงเสริมทักษะกระบวนการ 
                      วิทยาศาสตร 
  1.1  กิจกรรมคายสงเสริมทักษะการใชอุปกรณทาง 
         วิทยาศาสตรระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 
1.2   กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร /งานสัปดาห 
        วิทยาศาสตร 
1.3   กิจกรรมวันส่ิงแวดลอมไทยและส่ิงแวดลอมโลก 
 

  
 

20,000  
 

20,000 
 

5,000 

  
 

20,000 
(กพร) 
20,000 
(อุดหนนุ) 
5,000 
(กพร) 



2 กิจกรรมที่ 2   กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร 
                      ของนักเรียน 
  2.1  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 
   

   
 

30,000 

 
 

30,000 
(อุดหนนุ) 

รวม    90,000 
 

6. การประเมินโครงการ 
 

ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมอื เครื่องมอืที่ใช 

กิจกรรมคายสงเสริมทักษะการใช
อุปกรณทาง วิทยาศาสตร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 
 

สอบถาม / สมัภาษณ 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกจิกรรม 

กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร /
สัปดาหวิทยาศาสตร 
 

สอบถาม / สมัภาษณ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของนักเรียน 

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกจิกรรม 

กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมไทยและ
สิ่งแวดลอมโลก 

สอบถาม / สมัภาษณ 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกจิกรรม 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู
ของผูเรียน 

สอบถาม / สมัภาษณ 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกจิกรรม 

 
7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบวัดผลประเมินผลแหงชาตขิองสทศ. สงูกวา     
                         คาเฉลี่ยมาตรฐานหรือเพิ่มขึ้น 5 % 

 2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ มคีวามคิด 
              สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางสมเหตุผล    

3. นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตร มีทักษะในการทาํงานรักการทาํงาน สามารถทาํงานรวมกบั  
    ผูอื่นได  
4. นักเรียนมีความรูและทักษะทีจ่าํเปนตามหลักสูตร  

  
 

 
 



 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นายชูชาติ  เดนถาวร)                          ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
ตําแหนงประธานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร         รองผูอาํนวยการกลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน            

 
 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                 ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถมัภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ กิจกรรมคายฝกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร นักเรียนระดบั 
                   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1  กระดาษโฟโต 180 gr    2  420 840 กพร   มิ.ย. 57 
2 กระดาษทาํเกียรตบิัตร 2  350 700 กพร   มิ.ย. 57 
3 กาวลาเท็กซ 5  45 225 กพร   มิ.ย. 57 
4 ฟวเจอรบอรด 130x245 cm 5  160 800 กพร   มิ.ย. 57 
5 กระดาษขาวเทา  20  19 380 กพร   มิ.ย. 57 
6 กระดาษโปสเตอร หนา 30  13 390 กพร   มิ.ย. 57 
7 เชือกแดงขาว ยาว 200 m 6  65 390 กพร   ม.ิย. 57 
9 หมึกปริ๊นเตอรทาํเกียรติบัตร 1ชุด  1,400 1,400 กพร   ม.ิย. 57 
10 สีผสมอาหาร 26  10 260 กพร   มิ.ย. 57 
11  เอกสารการจัดกจิกรรม 150  25 3,750 กพร   ม.ิย. 57 
12  อาหารกลางวันนักเรียน /แกนนาํ 150   25 3750   กพร   มิ.ย. 57 
13  อาหารวางนักเรียน / แกนนาํ 150   25 3750   กพร   ม.ิย. 57 
14 ปายไวนิล 1  800 800 กพร   ม.ิย. 57 
15 ถุงดาํ  30x30 2  150 300 กพร   มิ.ย. 57 
16 กระดาษกาวยน 1 นิ้ว คละส ี 10  45 450 กพร   มิ.ย. 57 
17 ลูกโปง   5โหล  50 250 กพร   มิ.ย. 57 
18 ยางรัดของ 1  50 50 กพร   มิ.ย. 57 
19 แอลกอฮอล 5  100 500 กพร   มิ.ย. 57 
20 กระดาษ A 4 4  150 600 กพร   มิ.ย. 57 
21 กระดาษปกคละส ี 4  105 420 กพร   มิ.ย. 57 
       20,000  

รวมสองหมื่นบาทถวน  20,000 
 
 
 
 
 



ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ กจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร / งานสัปดาหวิทยาศาสตร 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 ปายไวนิล 120x120 10  150 1500 (/ )เงินงบประมาณ   ก.ค.- ก.ย. 57 
2 สันรูด 15  mm 50  13 650 (/ )เงินงบประมาณ   
3 กระดาษปกคละส ี 8  105 840 (/ )เงินงบประมาณ   
4 แผนใส A 4 4  195 780 (/ )เงินงบประมาณ   
5 พิวเจอรบอรด 65x122cm 30  50 1500 (/ )เงินงบประมาณ   
6 คัตเตอรใหญ 15  45 675 (/ )เงินงบประมาณ   
7 ใบมีดคัตเตอรใหญ 45 องศา 5  45 225 (/ )เงินงบประมาณ   
9 กระดาษเยื่อกาว 2 หนาบาง 10  55 550 (/ )เงินงบประมาณ   
10 เทปโฟม 21 mm 5  230 1150 (/ )เงินงบประมาณ   
11 แผงโครงงาน 120x100 cm 2  2500 5,000 (/ )เงินงบประมาณ   
12 กระดาษ A 4 10  150 1500 (/ )เงินงบประมาณ   
13 เทปตัดขอบสะทอนแสง คละส ี 24  65 1560 (/ )เงินงบประมาณ   
14 กาวลาเท็กซ 10  45 450 (/ )เงินงบประมาณ   
15 หมึกเครื่องปริ๊นเลเซอร 1  2500 2500 (/ )เงินงบประมาณ   
16 กระดาษโปสเตอรสคีละส ี 50  13 650 (/ )เงินงบประมาณ   ก.ค.- ก.ย. 57 
17 พลาสตกิใส 1 มวน  470 470 (/ )เงินงบประมาณ   
       20,000  

รวมสองหมื่นบาทถวน  20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ กจิกรรมวันสิ่งแวดลอมไทยและสิ่งแวดลอมโลก 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1  ปายไวนลิ 4x2 m 2  800 1,600 กพร   ธ.ค.56-ม.ิย.57 
2 กิจกรรมจัดปายนิเทศน 

วันสิง่แวดลอมไทย 
6  200 1,200 กพร   

3 กิจกรรมจัดปายนิเทศน 
วันสิง่แวดลอมโลก 

6  200 1,200 กพร   

4 กิจกรรมประกวดตอบปญหา 
การอนุรกัษสิง่แวดลอม 
 

10  100 1,000 กพร   

       5,000  
รวมหาพันบาทถวน  5,000 

 
 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ กจิกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 ดังรายการวสัดุอุปกรณ /สารเคม ี 27   30,000 (/ )เงินงบประมาณ  พ.ค.57-ก.ย.57 
         
       30,000  

รวมสามหมื่นบาทถวน  30,000 
 
 

 



ชื่อโครงการ    โครงการสงเสรมิพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษเพื่อ 
การศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) โดยครูไทยเพื่อเดก็ไทยสูสากล 

สนองกลยุทธ สพฐ.ที ่    1  จุดเนน สพฐ. ที่    5 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่    5 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่     5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่     1 
ลักษณะของโครงการ           โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระวทิยาศาสตร 
ผูรับผิดชอบ    นางวัชรินทร   เจรญิคํา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนวิไลเกยีรติอุปถัมภในรายวิชา  ภาษาอังกฤษทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศกึษาตอนปลาย ตั้งแตปการศึกษา 2551 – 2552  ยังไมบรรลุคุณภาพ
มาตรฐานจากการประเมินภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) ของ สมศ. และผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ระดับชาติ คือ O-NET มีผลการทดสอบต่ํากวาคาเฉลี่ยระดบัชาติ จากสภาพปญหาดังกลาวโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภจึงจัดโครงการสงเสรมิพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบรูณาการ(EIS) 
โดยครูไทย  เพื่อแกปญหาการเรียนรู  และตอบสนองนโยบายที่เปนจุดเนนดานการจัดการศึกษาตามนโยบาย
การปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552-2561) ของรัฐบาล  ซึ่งหลกัการของหลักสูตรนี้ใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อการเรียนการสอนแบบบรูณาการ ในสาระคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร รวม 
50% ของเวลาเรียนทั้งหมด  สวนเวลาของสาระทีเ่หลือใชภาษาไทยเปนสือ่ หนังสือประกอบการเรียนจาก
ประเทศสงิคโปรรวมถึงการใชสือ่ ICT  และสื่อทางInternet 
 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ  พรอมทั้งสามารถใช
ภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและผูเรียนดวยกันได  

2.  เพื่อใหนักเรียนมผีลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลกัสูตรเปนไปตามเกณฑ  พรอมทั้งไดรับการ
ฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพื้นฐานการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร กบั
ภาษาอังกฤษที่จําเปนตามหลักสูตร 

 
3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภช้ัน ม. 1 – ม. 6 ไดฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 

(Classroom English)และกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตรทีจ่ําเปนตามหลักสูตร 
3.2 ดานคุณภาพ 

- นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพนัธ 

       กับครูผูสอนและผูเรียนดวยกันได 



4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมครูทีเ่กี่ยวของ สรุปผลการ
สํารวจวสัดุอุปกรณที่ตองใช 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 
-  บัญชีวัสดุอุปกรณทีเ่ปน 
ปจจุบัน 
 

 
ต.ค.56 – ก.ย.57 
 

 
นางวัชรินทร เจรญิคํา
และครผููสอนหลักสูตร
EIS 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางปรับปรงุ
ซอมแซม 

 
-  มีสื่ออุปกรณในการจัดการ
เรียนรูหลักสูตร EIS  

 
ต.ค.56 – ก.ย.57 
 

 
นางวัชรินทร เจรญิคํา
และครผููสอนหลักสูตร
EIS 

3. ขั้นประเมินผล 
-ประเมินความพึงพอใจผูมีสวน
เกี่ยวของ 
-ประเมินโครงการ  
-สรุปรายงานผูบริหาร 

 
-  ความพึงพอใจของผูมสีวน
เกี่ยวของ 
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพฒันา
งานตอไป 

 
ก.ย.57 
 

 
นางวัชรินทร เจรญิคํา
และครผููสอนหลักสูตร
EIS 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน       3,529     บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 

-  การปรับปรงุและจัดหาสื่ออปุกรณในการ
จัดการเรียนรูหลักสูตร EIS 

  
 

 
3,529 

 
3,529 

รวม   3,529 3,529 
 

6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.  นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษใน
หองเรียน ปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและ
ผูเรียนดวยกันได 

1. ตรวจบันทึกการนเิทศ/
ประเมินการสอน 
 

1. แบบบันทกึการนเิทศ/แบบ
ประเมินการสอน 
 

2.  นักเรียนไดรับการฝกทักษะการอาน-
เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการ
ทักษะพื้นฐานการเรียนรู 
แบบวิทยาศาสตรที่จําเปนตามหลักสูตร 

2 การสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในปการศึกษา 
2557 
 

2 แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในปการศึกษา 2557 
 

 
 



7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ  พรอมทัง้สามารถใชภาษาอังกฤษ

ในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครผููสอนและผูเรียนดวยกันได  

7.2  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ  พรอมทั้งไดรับการฝกทักษะ

การอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพื้นฐานการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรกับภาษาอังกฤษที่จําเปน

ตามหลกัสูตร 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
             (นางวัชรินทร เจริญคํา)            ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
        ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ              รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน   

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                          ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร 70 g เอ 4 10 รีม 130 1,300 (  )เงิน
งบประมาณ 

 ต.ค.56 – 
ก.ย.57 

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g 1 หอ 85 85 (√ )เงินอุดหนุน   
3 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10(1X24) 1 โหล 120 120 ( )เงินนอก 

งปม. 
  

4 หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจทพรีเมี่ยม 4 ขวด 250 1,000 ( )เงินอ่ืน ๆ 
(ระบุ) 

  

5 Maxเบอร HD-10 1 อัน 84 84    
6 ปากกาไวทบอรด , 10 กลอง 25 240    
7 คาจัดทําปายไวนิล    700    

รวม(......3,529…..บาทถวน..............)  
 



งาน/โครงการ    สงเสริมการเรียนการสอนและพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองกลยุทธ  สพฐ.ที่ 1   จุดเนน  สพฐ.ที่ 1,5,8 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 1,2,3,4,5,6 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 1,2,3,4,5,6 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1,2,3 
ลักษณะของโครงการ           โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางนิมิตรา  แกวบรสิุทธิ ์
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อสงเสรมิกระบวนการเรียนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญตามเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 
ที่มุงเนนใหผูเรียนมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รูจกัคิด วิเคราะหคิดสงัเคราะหและ
เรียนรูตลอดชีวิต การจัดกิจกรรมการเรียนรูของกลุมสาระคณิตศาสตรมุงเนนใหผูเรียนสามารถใชคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน โดยบรูณาการกับการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสอดคลองกับโครงการโรงเรียนดีใกลบาน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย 
เพื่อใหผูเรียนมเีจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร ทัง้นี้เพื่อสนองนโยบายปฏริูปการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจงึไดจัดทําโครงการพฒันาการเรียนรู ซึ่งจะเปนสวนสําคัญใหนกัเรียน
สามารถพฒันาทักษะการคิดเชิงคณิตศาสตร คิดเปนระบบและเพือ่เปนพื้นฐานที่ดีในการศึกษาตอในระดบัสงูขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค 

1.  ผูเรียนมสีุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ 

2.  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค 

3.  ผูเรียนมทีักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

4.  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมเีหตผุล 

5.  ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร 

6.  ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสจุริต 

 
3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ  ไดรับการสงเสริมและพฒันาทักษะทางดานคณิตศาสตรที่
เหมาะสมกับระดับชั้นและศักยภาพ รอยละ 80   

เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ  ผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีข้ึน มีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 
 
 



4.  วิธีดําเนินการ 
กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. หองเรียนคุณภาพ และการจัดทาํสื่อ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร 
- ปรบัปรุงหองเรียน คณิตศาสตรใหมี
สื่อ-อุปกรณ พรอมใชสําหรับการสอน  
- จัดทําสื่อการเรียนรูใหมีความ
เหมาะสมกับผูเรียน 
ขั้นเตรียมการ  
1. ประชุมครูในกลุมสาระฯกําหนด  
แผนการทํางาน  
2. ตั้งกรรมการรับผิดชอบ  
3. เสนอโครงการขออนุมัต ิ
ขั้นดําเนินการ  
1. ดําเนินการปรับปรหุองเรียน
คณิตศาสตรใหมสีื่อ – อุปกรณพรอมใช
ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
2. ครูจัดสื่อ/นวัตกรรมตามความถนัด
และความสนใจ 
3. ทดลองใชสือ่/นวัตกรรมทีจ่ัดทําขึ้น 
4. ปรับปรงุพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมใหดี
ยิ่งขึ้น 
ขั้นประเมินผล  
1. แบบบันทกึการใชหองเรียนคุณภาพ  
2. แบบสอบถามคร-ูนักเรียน  
3. ประเมินผลการใชสื่อ 
4. สรุปผลและรายงานฝายบริหาร 

1. กลุมสาระคณิตศาสตร มี
หองเรียนที่มีวัสด–ุ อุปกรณ
พรอมใหครูใชและมี
สภาพแวดลอมที่ดีไดสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพและครบทุก
หอง  
2.นักเรียนไดรับความรูและ
ประสบการณตรงจากการ
เรียนรูคณิตศาสตร จากสื่อ
อุปกรณที่ครจูัดหา  
3. นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตรและตอครูผูสอน
คณิตศาสตรเพิ่มขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.56 - ก.ย. 57 คณะครูทุกคน 

2. อบรมการใชโปรแกรม  The   
Geometer’s   Sketchpad  (GSP)  
เบ้ืองตน  
ขั้นเตรียมการ  
 -  ประชุมวางแผนและแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน 
 -  เขียนโครงการและเสนอโครงการ
เพื่อการอนุมัต ิ
 -  แจงโครงการและช้ีแจงให

1. ครูและนักเรียนมีความรู
ความเขาใจและเกิดทักษะใน
การเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม 
The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) เบื้องตน 
2. นักเรียนมีความพรอมใน
การเขารวมการแขงขันทกัษะ
ทางวิชาการระดบัเขตพื้นที่

มิถุนายน 57 นายศุภชัยและคณะ

คณะครูทุกคน 



คณะกรรมการรับทราบ 
 -  มอบหมายใหคณะทํางานรับผิดชอบ 
ขั้นดําเนินการ 
 -  ประชาสัมพันธและรบัสมัครนักเรียน
เขารวมโครงการ 
 -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
 -  จัดเตรียมเอกสารและอปุกรณที่
เกี่ยวของ 
 - ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
ขั้นประเมินผล 
 -  ประเมินผลการจัดทําโครงการ 
 -  สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 -  รายงานผลการดําเนินการโครงการ
ตอผูบริหาร 
 -  นําผลการประเมินมาปรับปรงุแกไข

และพัฒนา 

การศึกษา กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 
3. นักเรียนมเีจตคติที่ดีในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร 

3. สงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขัน
ทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร 
ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
- ประชุมครูในกลุมสาระเพื่อแบงงาน 
ขั้นดําเนินการ 
- คัดเลือกนักเรียนที่มผีลการเรียนทาง
คณิตศาสตรในระดับเกงและสนใจเขา
รวมกิจกรรม 
- สงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขัน
ทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร 
ขั้นประเมินผล 
- แบบสอบถาม 
- ผลการแขงขันกบัองคกรภายนอก
สถานศึกษา 

1. นักเรียนทีเ่ขารวมกจิกรรม
มีความสามารถทาง
คณิตศาสตรสูงขึ้นและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนนําประสบการณที่
ไดรับไปประยุกตใช และ
พัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
3. นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตร 
  

ต.ค. 56 – ก.ย. 57 น.ส.รุงทิวาและ

คณะครูทุกคน 

 
 
 
 
 



5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน……13,882…..บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 หองเรียนคุณภาพ และการจัดทําสื่อการเรียน
การสอนคณิตศาสตร 

 
 

 
 

/ 9,618 

2 อบรมการใชโปรแกรม  The   Geometer’s   
Sketchpad  (GSP)  เบ้ืองตน  

  / 2,058 

3 สงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะ

วิชาการทางคณิตศาสตร 

  / 2,206 

รวม    13,882 
 
 
6. การประเมินโครงการ 

 ตัวชี้วัดความสําเรจ็(ตาม
จุดประสงค) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 

-  นักเรียนรอยละ 70 มีทักษะกระบวนการ   
   ทางคณิตศาสตรและผลสมัฤทธิ์ทางการ 
   เรียนดีขึ้น 
-  นักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองมาก
ขึ้น 
   รอยละ 80  
-  ประสิทธิภาพการสอนของครูเพิม่ขึ้น 
-  นักเรียนรอยละ 90 มีความพึงพอใจใน
การ 
   ใชบริการหองศูนยคณิตศาสตร 
-  นักเรียนรอยละ 85 รวมกิจกรรมการ 
   แขงขัน/การฝกทักษะทางคณิตศาสตรม ี
   ผลงานดีขึ้น 

การประเมิน/การทดสอบ 
 
 

การประเมิน 
 

การประเมินผลการเรียน 
การประเมิน 

 
การประเมิน 

แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
 
 

แบบสอบถาม 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบสอบถาม/แบบสังเกต 

 
แบบประเมิน/ผลงาน 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 - นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภรอยละ 90 เขารวมกิจกรรมมีความสามารถทางคณิตศาสตรสูงขึ้น
และมผีลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนสูงขึ้น  

-  ผลงานการแขงขันเปนที่นาพอใจมากขึ้น  
-  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
-  นักเรียนนําความรูทักษะพื้นฐานจากชุดคูมือสอนซอมเสรมิไปประยุกตใชแกปญหาคณิตศาสตรไดดี

ยิ่งขึ้น   



-  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมสีื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ  มีหองเรียนที่
มีวัสด ุ อุปกรณพรอมใหครูใชและมีสภาพแวดลอมที่ดีได สําหรบัการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ   

-  ครู นักเรียนมีความรูความเขาใจและเกิดทักษะในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad (GSP) เบื้องตน 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                    (นางนิมิตรา  แกวบริสุทธิ์)           (นายเอกชัย  ใจกองแกว) 
          ประธานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร        รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน            

 
 
 

    ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                 ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

กิจกรรมหองเรียนคุณภาพ และ
การจัดทําสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร 

       

1. ซอมบํารุงวสัดุครุภัณฑและ
อุปกรณคอมพิวเตอรทั้งหมด 

- - - 6,618 เงินอุดหนุน 6,618 พ.ค. 57 

2. คาใชจายในการจัดทําสื่อการ
เรียนการสอนของครกูลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

- - - 3,000 เงินอุดหนุน 3,000 พ.ค. 57 

กิจกรรมการอบรมการใช
โปรแกรม GSP เบ้ืองตน 

       

1.  อาหารกลางวัน อาหารวาง  
1 วัน นักเรียน 30 คน  

- - - 1,800 เงินอุดหนุน 1,800 มิ.ย. 57 

2. เอกสารประกอบการอบรม - - - 258 เงินอุดหนุน 258 มิ.ย. 57 
กิจกรรมสงเสริมนักเรียนเขารวม
การแขงขันทักษะวิชาการทาง
คณิตศาสตร 

       

1. A-Math เกมตอเลขคํานวณ
ชุดไมหมุน 

1 ชุด 1,300 1,300 เงินอุดหนุน 1,300 มิ.ย.57 

2. A-Math เกมตอเลขคํานวณ
ชุดมาตรฐาน 

1 ชุด 495 495 เงินอุดหนุน 495 มิ.ย.57 

3. หนังสือโซดกุุเกมถอดรหัส
ตัวเลข ชุด 1 

1 เลม 137 137 เงินอุดหนุน 137 มิ.ย.57 

4. หนังสือโซดกุุเกมถอดรหัส
ตัวเลข ชุด 2 

1 เลม 137 137 เงินอุดหนุน 137 มิ.ย.57 

5. หนังสือโซดกุุเกมถอดรหัส
ตัวเลข ชุด 3 

1 เลม 137 137 เงินอุดหนุน 137 มิ.ย.57 

รวม (..หน่ึงหมื่นสามพันแปดรอยแปดสิบสองบาทถวน..)  13,882 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ    โครงการสงเสรมิการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) 

สนองกลยุทธ สพฐ.ที ่    1  จุดเนน สพฐ. ที่    5 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่   5 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่   5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  1 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ผูรับผิดชอบ    นางนิมิตรา  แกวบรสิุทธิ ์
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนวิไลเกยีรติอุปถัมภในรายวิชา  ภาษาอังกฤษทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศกึษาตอนปลาย ตั้งแตปการศึกษา 2551 – 2552  ยังไมบรรลุคุณภาพ
มาตรฐานจากการประเมินภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) ของ สมศ. และผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ระดับชาติ คือ O-NET มีผลการทดสอบต่ํากวาคาเฉลี่ยระดบัชาติ จากสภาพปญหาดังกลาวโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภจึงจัดโครงการสงเสรมิการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบรูณาการ
(EIS) เพื่อแกปญหาการเรียนรู  และตอบสนองนโยบายที่เปนจุดเนนดานการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552-2561) ของรัฐบาล  ซึ่งหลักการของหลักสูตรนี้ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยมีสื่อการเรียนการสอนเปนหนังสือ
ประกอบการเรียนจากประเทศสงิคโปรรวมถึงการใชสื่อ ICT  และสื่อทาง Internet 
 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนไปตามเกณฑ  พรอมทัง้
สามารถใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและผูเรียนดวยกันได  

2.  เพื่อใหนักเรียนมผีลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลกัสูตรเปนไปตามเกณฑ  พรอมทั้งไดรับการฝก
ทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพืน้ฐานการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรและทักษะการคิด
แกปญหาโจทยคณิตศาสตรทีส่ัมพันธกันระหวางสญัลกัษณแทนจํานวนกับภาษาอังกฤษทีจ่ําเปนตามหลักสูตร 

3.  เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจและสามารถจัดการเรียนรูดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(EIS) ใหบรรลเุปาหมายของหลกัสูตร 
3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภช้ัน ม. 1 – ม. 6 ไดฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 

(Classroom English)และกระบวนการทักษะทางคณิตศาสตรที่จําเปนตามหลักสูตร 
3.2 ดานคุณภาพ 

- นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพนัธ 

       กับครูผูสอนและผูเรียนดวยกันได 



4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมครูทีเ่กี่ยวของ สรุปผลการ
สํารวจวสัดุอุปกรณที่ตองใช 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 
-  บัญชีวัสดุอุปกรณทีเ่ปน 
ปจจุบัน 
 

 
ก.ค.56 
 

 
นางนิมิตรา  แกว
บรสิุทธิ์และครูผูสอน
หลักสูตรEIS 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางปรับปรงุ
ซอมแซม 

 
-  มีสื่ออุปกรณในการจัดการ
เรียนรูหลักสูตร EIS  

 
ต.ค.56 – ก.ย.57 
 

 
นางนิมิตรา  แกว
บรสิุทธิ์และครูผูสอน
หลักสูตรEIS 

3. ขั้นประเมินผล 
-ประเมินความพึงพอใจผูมีสวน
เกี่ยวของ 
-ประเมินโครงการ  
-สรุปรายงานผูบริหาร 

 
-  ความพึงพอใจของผูมสีวน
เกี่ยวของ 
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพฒันา
งานตอไป 

 
ก.ย.57 

 
นางนิมิตรา  แกว
บรสิุทธิ์และครูผูสอน
หลักสูตรEIS 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน       1,235     บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
-  การปรับปรุงและจัดหาสื่ออปุกรณในการ
จัดการเรียนรูหลักสูตร EIS 

  
 

 
1,235 

 
1,235 

รวม   1,235 1,235 
 

6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.  นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษใน
หองเรียน ปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและ
ผูเรียนดวยกันได 

1. ตรวจบันทึกการนเิทศ/
ประเมินการสอน 
 

1. แบบบันทกึการนเิทศ/แบบ
ประเมินการสอน 
 

2.  นักเรียนไดรับการฝกทักษะการอาน-
เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการ
ทักษะพื้นฐานการเรียนรู 
แบบคณิตศาสตรที่จําเปนตามหลกัสูตร 

2 การสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในปการศึกษา 
2557 
 

2 แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในปการศึกษา 2557 
 

 
 



7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ  พรอมทัง้สามารถใชภาษาอังกฤษ

ในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครผููสอนและผูเรียนดวยกันได  

7.2  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ  พรอมทั้งไดรับการฝกทักษะ

การอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพื้นฐานการเรียนรูแบบคณิตศาสตรกบัภาษาอังกฤษทีจ่ําเปน

ตามหลกัสูตร 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
        (นางนิมิตรา  แกวบริสุทธิ์)         ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
    ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ              รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน   

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                               ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4 2 รีม 150 300 (  )เงิน
งบประมาณ 

 ต.ค.56 – 
ก.ย.57 

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g 1 หอ 85 85 (√ )เงิน
อุดหนุน 

  

3 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10(1X24) 1 โหล 120 120 ( )เงินนอก 
งปม. 

  

4 ปากกาไวทบอรด 10 ดาม 25 250    
5 คาจัดทําปายไวนิล    480    

รวม(หนึง่พันสองรอยสามสบิหาบาทถวน) 1,235  
 



 

ชื่อโครงการ พัฒนาและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษาฯ  ปการศึกษา 2557  
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1                   จุดเนน สพฐ.ที่ 1,4 
การประเมินสนองโดย สมศ. รอบ 3  ตัวบงชี้ ที่ 3,4,5,6 
สนองการประเมินภายใน    มาตรฐานที ่4,5,7,10 
สนองกลยุทธโรงเรียน    ขอที่ 1, 2, 5 
ลักษณะของโครงการ           โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวแววตา    กอบกํา 
ระยะเวลาดาํเนินการ     ปงบประมาณ  2557 
 
 

1.   หลักการและเหตุผล 

จากรายงานสรุปผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) จากสถาบันการทดสอบแหงชาติ (สทศ)  
ในปการศึกษา 2556 พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในชวงชั้นที่ 3 และ 4 คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน คณะครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ไดตระหนกัในหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ และพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห   
มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตระหนักถึงความจําเปนในการพฒันาและสงเสริมให
นักเรียนคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของหลกัสูตร และมผีลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) และผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นรอยละ 4  จึงไดจัดโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปการศึกษา 2557 ข้ึน  
 

2. วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร  
2.2  เพื่อใหไดแผน/สื่อนวัตกรรมการเรียนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ 

 2.3  เพื่อใหมีคลงัขอสอบของกลุมสาระสงัคมศึกษา ฯครบทัง้ 14 รายวิชา 
 2.4  เพื่อใหมีคูมือสอนซอมเสรมิทีม่ีคุณภาพทั้ง 14 รายวิชา 

2.5  เพื่อเผยแพรผลงานของครูและนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
          2.6  เพื่อใหนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางเรียนสงูขึ้น และและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ O-NET  
ปการศึกษา 2557 สูงขึ้นรอยละ 5 

 
 

3. เปาหมาย 
 

         3.1  ดานปริมาณ  
   1) ครูกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ฯ มีทักษะ/ความรูในการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของ

หลักสูตรทั้ง 7 คน 



 

   2) มีแผน/สื่อนวัตกรรม/การจัดการเรียนรูทีม่ีคุณภาพครบ 14 รายวิชา 
    3) กลุมสาระสังคมศึกษา ฯมีคลงัขอสอบครบทัง้ 14 รายวิชา 
    4) มีคูมือสอนซอมเสริมทีม่ีคุณภาพทั้ง 14 รายวิชา 

   5) ครูในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไดเผยแพรผลงานทกุคน และนักเรียน 
ไดมีโอกาสแสดงทกัษะและความสามารถทางสังคมศึกษารอยละ 80 

   6) นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) จากสถาบันการ
ทดสอบแหงชาติ (สทศ.) ในปการศึกษา 2557 สูงขึ้นรอยละ 4 
 

         3.2 ดานคุณภาพ 
ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ฯ มีความสามารถในการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 

มีแผน /สื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนรู คูมือสอนซอมเสริม และขอสอบทีม่ีคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) จากสถาบันการทดสอบแหงชาติ (สทศ.) ในปการศึกษา 2557 สูงขึ้นรอย
ละ 4 
 
4. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครสูรุปผล/วิเคราะหปญหา/
อุปสรรคในการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ ปการศึกษา 2556 
    1.2 สํารวจความตองการของครูในการพฒันา 
คุณภาพการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของ ปการศึกษา 2557 
   1.3 มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ดําเนินกิจกรรม  
   1.4 ขออนุมัติโครงการตอฝายบริหาร 
 

1.ทําใหทราบผล/ปญหา/
อุปสรรคของการจัดการเรียนรู
ปการศึกษา 2557 และมีครู
รับผิดชอบกิจกรรมตางๆ 

 

พ.ค. 57 ครูแววตา 

  2.ขั้นดําเนินการ 
    2.1  ติดตอวิทยากร/ผูเกี่ยวของ 
    2.2 การนิเทศ/การจัดทาํแผนเรียนรูที่
สอดคลองกบัตัวชีว้ัดของกลุมสาระสังคมศึกษาฯ 
    2.3 ผลิต/พฒันาสือ่นวัตกรรมการเรียนรู 

มีแผนเรียนรูทีส่อดคลอง
กับตัวชี้วัดของกลุมสาระ
สังคมศึกษาฯ รวมทั้งมสีื่อ
นวัตกรรมการเรียนรูที่มี
คุณภาพ 

พ.ค.- มิ.ย. 57 ครูกลุมสาระ
สังคมศึกษาฯ
ทุกคน 

    2.4 การจัดทาํคลังขอสอบ มีขอสอบที่มาตรฐาน
สอดคลองกบัตัวช้ีวัด 

ก.ค.-ก.ย.57 " 

    2.5 การจัดทาํคูมือสอนซอมเสริม มีคูมือสอนซอมเสริมที่มี
คุณภาพ 

 

ก.ค.-ก.ย.57 " 



 

   2.6 จัดนิทรรศการ/แขงขันทักษะ 
ความสามารถทางสังคมฯ 
 

ครูไดเผยแพรผลงาน 
ทุกคน และนักเรียน 
ไดมีโอกาสแสดงทกัษะ
และความสามารถทาง
สังคมศึกษา 

  

3. ขั้นประเมินผล 
    3.1ประชมุครูกลุมสาระฯ 
    3.2สรุปผล/ประเมินผลการดาํเนินงาน 
    3.3รายงานผลการดําเนินโครงการตอ 
   ผูบังคับบญัชา 

ครูและผูบริหารไดทราบผล
การดําเนินโครงการ  

ก.ย.57 ครูแววตา 

 
5.รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน………10,000…………..บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้
 
ที ่

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใชงบประมาณ 

จํานวนตามหมวดจาย  
รวม คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. การนิเทศ/การจัดทําแผนเรียนรูที่สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดของกลุมสาระสังคมศึกษาฯ 
1.ขั้นเตรียมการ 
   1.1 ประชุมครู สรุปผลการจัดการเรียนรู  
ปการศึกษา 2556 
   1.2 มอบหมายหนาทีร่ับผิดชอบ/แตงตั้ง
คณะกรรมการ 
   1.3 เสนอโครงการเพื่ออนมุัต ิ

    

 2. ขั้นดําเนินการ 
2.1 ติดตอประสานงานวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญ 
2.2 กําหนดตารางนเิทศการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู/การจัดการเรียนรู 
   2.3 นิเทศตามปฏิทิน 

    

 3. ขั้นประเมินผล 
     3.1ประชุมสรปุผลการนิเทศ/การจัดทําแผน
จัดการเรียนรู/การจัดการเรียนรู 
     3.2สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคบับญัชา 

    

2. ผลิต/พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู 
1.ขั้นเตรียมการ 
   1.1 สํารวจความตองการของครผููสอนในการผลิต/
จัดซื้อวัสด ุ

  4,240 4,240 



 

   1.2 สํารวจราคา 
   1.3 เสนอโครงการเพื่อขออนมุัต ิ

 2.ขั้นดําเนินการ 
   2.1 ดําเนินการจัดซือ้ จัดจาง ตามระเบียบ 
   2.2 ตรวจรับวัสดุอปุกรณ 
   2.3 ผลิตสื่อนวัตกรรม 
   2.4 จัดทํารายการสื่อนวัตกรรม 

    

 3.ขั้นประเมินผล/รายงานผล 
   3.1 เก็บรวบรวมสถิติการใชสื่อนวัตกรรม 
   3.2 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอผูบังคับบญัชา 

    
 
 
 
 

3.  การจัดทําคลังขอสอบ 
1.ขั้นเตรียมการ 
1.1 ประชุมครู/มอบหมายหนาที่รบัผิดชอบ/แตงตั้ง
คณะกรรมการ 
   1.2 เสนอโครงการเพื่ออนมุัต ิ

    

 2. ขั้นดําเนินการ 
2.1 ติดตอประสานงานวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญ 
2.2 ประชุมครูคัดเลอืกขอสอบที่ไดมาตรฐาน 
2.3 ครูผูสอนจัดพมิพ/เก็บรวมรวมขอสอบ 
2.4 เก็บรวบรวมขอสอบแตละวิชาไวที่คลังขอสอบ 

    

 3.ขั้นประเมินผล/รายงานผล 
   3.1 ประชุมครู/ประเมินผลการจัดคลังขอสอบ 
   3.2 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอผูบังคับบญัชา 

                                            

4.  การจัดทําคูมือสอนซอมเสริม 
1.ขั้นเตรียมการ 
   1.1 ประชุมครู/มอบหมายหนาที่รบัผิดชอบ/แตงตั้ง
คณะกรรมการ 
   1.2 เสนอโครงการเพื่ออนมุัต ิ

                                                
5,760                         

 
5,760 

 2. ขั้นดําเนินการ 
  2.1 ติดตอประสานงานวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญ 
  2.2 ครูผูสอนจัดทําคูมอืสอนซอมเสริมรายวิชา 
ที่รับผิดชอบสอน 

  

 3.ขั้นประเมินผล/รายงานผล 
   3.1 ประชุมครู/ประเมินผลการจัดจัดทําคูมือสอนเสริม   
   3.2 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอผูบังคับบญัชา 

 
 

 

 
 

 



 

 

6.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
1.ครูมีความรู ความเขาใจในการ
จัดการเรียนรูใหบรรลเุปาหมายของ
หลักสูตร  
2.มีแผน/สือ่นวัตกรรม/การจัดการ
เรียนรูที่มีคุณภาพ 
3.มีคลังขอสอบของกลุมสาระสังคม
ศึกษา ฯครบทั้ง 14 รายวิชา 
4.มีคูมือสอนซอมเสริมที่มีคุณภาพ
ทั้ง 14 รายวิชา 
5.ไดเผยแพรผลงานของครูและ
นักเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

1. ตรวจบันทึกการนเิทศ/ประเมิน
การสอน 
2 ตรวจบันทึก/สังเกตการใชแผน/
สื่อนวัตกรรม/การจัดการเรียนรู 
3. ประเมินคุณภาพของขอสอบ 
ของกลุมสาระสังคมศึกษา ฯทั้ง  
14 รายวิชา 
4.ประเมินคูมือสอนซอมเสริม 
 5.ประเมินความพึงพอใจตอผลงาน
ของครูและนกัเรียนในกลุมสาระการ
เรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม     
 

1. แบบบันทกึการนเิทศ/แบบ
ประเมินการสอน 
2. แบบบันทกึ/สงัเกตการใชแผน/
สื่อนวัตกรรม/การจัดการเรียนรู 
3. แบบประเมินคุณภาพของขอสอบ
ของกลุมสาระสังคมศึกษา ฯ ทั้ง 14 
รายวิชา 
4.แบบประเมินคูมือสอนซอมเสริม
ทั้ง 14 รายวิชา 
5. แบบประเมินความพึงพอใจตอ
ผลงานของครูและนักเรียนในกลุม
สาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม     

6.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางเรียน
สูงขึ้น และและผลการสอบ 
ทางการศกึษาแหงชาติ O-NET  
ปการศึกษา 2557 สูงขึ้นรอยละ 4 

6. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทาง
เรียนและและแบบทดสอบ 
ทางการศกึษาแหงชาติ O-NET  
 

6. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา ฯ 
และผลการสอบทางการศึกษา
แหงชาติ O-NET ปการศึกษา 2557 

 
 
 
 

5 จดันิทรรศการ/แขงขันทักษะ ความสามารถทางสงัคมฯ 
1.ขั้นเตรียมการ  
   1.1 ประชุมครูวางแผนจัดนิทรรศการ/กจิกรรม     
   1.2 มอบหมายหนาทีร่ับผิดชอบ 

    

 2. ขั้นดําเนินการ 
    2.1 รับสมัครนกัเรียนเขารวมกิจกรรม 
    2.2 ครูเตรียม/ดําเนินการจัดนทิรรศการ /ขอสอบ/ 
กิจกรรมแขงขันทักษะ/ความสามารถทางสงัคม 

    

 3. ขั้นประเมินผล 
   3.1 ประชุมครู/สรปุผลการจัดนิทรรศการ/กจิกรรม 
   3.2 สรปุผล/ประเมินผล/รายงานผลตอผูบังคับบัญชา 

    

 

รวม 
   

10,000 
 

10,000 



 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
     7.1  ครูมีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร  
    7.2  มีแผน/สื่อนวัตกรรมการเรียนการจัดการเรียนรูที่มคีุณภาพ 

     7.3  มีคลังขอสอบของกลุมสาระสังคมศึกษา ฯครบทั้ง 14 รายวิชา 
     7.4  มีคูมือสอนซอมเสริมทีม่ีคุณภาพทั้ง 14 รายวิชา 

    7.5  ไดเผยแพรผลงานของครูและนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
        7.6  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางเรียนสงูขึ้น และและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ O-NET  
                 ปการศึกษา 2557 สูงขึ้นรอยละ 4 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวแววตา    กอบกํา)                    ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
      ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ                รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                   ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ   งบประมาณ ระยะเวลา 
ที่ตองการ

ใช 
ที่ รายการ จํานวน หนวย ราคาตอ 

หนวย 
จํานวน

เงิน 
  

2. กระดาษปรินทอารท 4  หอ 187.50 750  750 มิ.ย. 57 
3. คาจัดทําปายไวนิล 10 ปาย 350 3,500  3,500 ก.ย. 57 
4. กระดาษ A 4 Qulity 25  130 3,250  3,250 มิ.ย. 57 
5. คาจอคอมพิวเตอร

SUMSUNGขนาด 24"x20" 
1 ชุด 2,500 2,500  2,500 พ.ค. 57 

รวม  10,000  10,000  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



ชื่อโครงการ    ปรับปรงุและพัฒนาหองศูนยอาเซียนสูการเรียนรู 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่  1   จุดเนน สพฐ. ที่  8 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 6, 10, 12 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่3, 7, 13, 14 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  6 
ลักษณะของโครงการ           โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวพันธิตรา   กระหวาย 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
1.   หลักการและเหตุผล 
        ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทการดําเนินงานดานตางประเทศเชิงรุก โดยเนนการ
กระชับความสัมพันธและการขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและในภูมิภาคเอเชีย ภายใตกรอบความ
รวมมือดานตางๆ โดยเฉพาะกรอบความรวมมือดานการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเปนรากฐานสําคัญ 
ในการขับเคลื่อน ความเจริญรุงเรืองของประเทศไทย และภูมิภาค    ความรวมมือดังกลาวเปนไปในทิศทาง 
ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายโอกาส
ทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การใชโครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวก และเทคโนโลยี
การสื่อสาร ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อสรางประชาคมอาเซียน ดินแดนแหง
ความสงบสุข สันติภาพ และมีความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ดังนั้น เพื่อใหสอดรับกับนโยบาย
ดังกลาว  
       กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงไดจัดทําโครงการปรบัปรงุ
และพัฒนาหองศูนยอาเซียนเพื่อการเรียนรูใหแกนักเรียน และเพื่อไดมีสื่อเทคโนโลยีใชในการจัดกระบวนการ
เรียนรูใหแกนักเรียน ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
เพื่อผลักดันการดําเนินการดานการศึกษาของประเทศไทยใหสอดรับตอการเปนประชาคมอาเซียน   และ
พัฒนาเยาวชนไทยใหมีสมรรถนะที่สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
 
2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนานักเรียนสูประชาคมอาเซียนให
บรรลเุปาหมายของหลกัสูตร 

2. เพื่อใหครูมีเอกสารประกอบการเรียน และมีสื่อเทคโนโลยีเกีย่วกับอาเซียนทีท่ันสมัยใชในกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน 

3. เพื่อสรางบรรยากาศทีเ่อื้อตอการเรียนรูเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียนโดยจัดกิจกรรมตอบคําถาม และใช
สื่อเทคโนโลยทีี่ทันสมัย และพัฒนาหองอาเซียนที่หลากหลาย 

4. เพื่อใหนกัเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ O-NET ป
การศึกษา 2557 สูงขึ้นรอยละ 5 

 

3.  เปาหมาย 
  3.1 ดานปริมาณ 
  1)  ครูผูสอนมีเอกสารประกอบการสอนและไดใช สื่อเทคโนโลยีในการจัดกจิกรรมการเรียนรูเพือ่พัฒนา 
       นักเรียนเพื่อเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน  



  2)  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหองศูนยอาเซียนที่เปนแหลงเรียนรูใหแก 
       นักเรียน 
  3)  นักเรียนไดรบัความรู เกี่ยวกบัอาเซียนและมีโอกาสแสดงความสามารถเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
       รอยละ 80 

 3.2  ดานคุณภาพ 
  1)  ครูผูสอน มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูเกีย่วกับอาเซียนใหบรรลุเปาหมายของหลกัสูตร  
       โดยใชสื่อเทคโนโลยี  ในการจัดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน 
 2)  นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  เอื้ออาทรและแบงปน  
       เขาใจตนเองและผูอื่น ยอมรบัในความแตกตางและความหลากหลายทางวฒันธรรม และนําความรูไปใช 
      ในการดําเนินชีวิต  เพื่อใหอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายไดอยางมีความสุข    
 

4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
  ประชุมช้ีแจงคณะครูในกลุม 
  สาระการเรียนรูสงัคม 

 
ทําใหทราบขอบขาย
ของการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ  ของ
โครงการ 

 
พ.ย. 56 

 
แววตา  กอบกํา 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1  ดําเนินกิจกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา
นักเรียนสูประชาคมอาเซียน 

 
- ดําเนินกิจกรรมการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู โดยใชสื่อ
เทคโนโลยี การเรียนรู
ตรงตามตัวชี้วัด 

 
พ.ย. 56  –  
ก.ย. 57 

 
 

 

 
ครูผูสอนทุกคน  

2.2. พัฒนาหองอาเซียน 
2.3  การจัดกิจกรรมการตอบ 
       คําถามอาเซียน 

- พัฒนาหองศูนยการ
เรียนรูอาเซียน 
- นักเรียนมีโอกาสได
แสดงความสามารถ
เกี่ยวกับอาเซียน 

ม.ค.  –  ส.ค. 57 
     

พันธิตรา  กระหวาย 

2.4 จัดนิทรรศการทกัษะความรู 
      เกี่ยวกับอาเซียน 

นักเรียนไดแสดงออก
ดานความรู 
ความสามารถ 

ส.ค. 57 ครูทุกคนในกลุมสาระ
สังคมศึกษา ฯ  

3. ขั้นประเมินผล 
3.1   ประชุมครูกลุมสาระการเรียนรู 
3.2  สรปุผล/ ประเมินผลการ 
        ดําเนินงาน 
3.3  รายงานผลการดําเนิน 
       โครงการตอผูบงัคับบญัชา 

 
ครูและผูบริหารได
ทราบผลการดําเนิน
โครงการ 

 
ก.ย. 57 
ก.ย. 57 

 
ต.ค. 57 

พันธิตรา  กระหวาย 



5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน  ….5,000…..  บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพฒันานักเรียนสู
ประชาคมอาเซียน 
1.1. จัดทําเอกสารประกอบการเรียนรูเกี่ยวกับ

อาเซียน 
1.2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยเีกี่ยวกับอาเซียน 

1.3. พัฒนาหองศูนยการเรียนรูอาเซียน 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

2,500 
 
 

 
 

2,500 
 
 

2 กิจกรรมการตอบคําถามอาเซียน 
2.1   จัดทําเอกสารคําถามอาเซียน 
2.2   จัดทําเกียรติบัตร  

- - 500 500 

3 กิจกรรมนทิรรศการอาเซียน 
3.1  ประชุมครูวางแผนการจัดนทิรรศการ 
3.2  ครูดําเนินการจัดนิทรรศการอาเซียน 
3.3  สรปุผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคบับญัชา 

- - 2,000 2,000 

 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. ครูมีความรู ความเขาใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูพฒันา
นักเรียนสูประชาคมอาเซียน ให
บรรลเุปาหมาย   

ตรวจบันทกึการนิเทศ/ประเมิน
การสอน 

แบบบันทึกการนิเทศ/ แบบ
ประเมินการสอน 

2. ครูมีเอกสารประกอบการเรียน 
/ สื่อเทคโนโลยเีกี่ยวกับอาเซยีนที่
ทันสมัย มีคุณภาพ และ 

ตรวจบนัทึก/สังเกตการใชแผน
บันทึกใชสือ่และแหลงเรยีนรู 

แบบบันทึก/สังเกตการใชแผน 
แบบบันทึกการใชสื่อการเรียนรู
และแหลงเรียนรู 

3. มีหองศูนยการเรียนรูอาเซียน
ที่มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยาง
ถาวร และทันสมัย 
 

ประเมินความพึงพอใจของคร ู แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของคร ู

4. นักเรียนเกิดตระหนัก และมี
ความรู ความสามารถเพื่อเตรียมตัวสู
ประชาคมอาเซียน 

สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค แบบสงัเกตคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

 

 



ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

5. นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน  และมผีลการทดสอบ
ทางการศกึษาแหงชาติ O-NET
สูงขึ้นรอยละ 5 

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ O-NET 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และแบบทดสอบ
ทางการศกึษาแหงชาติ O-NET 

 
 

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. ครูมีความรู ความเขาใจในการจัดกจิกรรมการเรียนรูพฒันานักเรียนสูประชาคมอาเซียนใหบรรลุ

เปาหมายของหลกัสูตร  
2. มีเอกสารประกอบการเรียน/ มสีื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกบัอาเซียนที่ทันสมัย และมีคุณภาพ 
3. มีหองศูนยการเรียนรูอาเซียนที่มบีรรยากาศทีเ่อื้อตอการเรียนรูเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียนอยางถาวร 

และทันสมัย 
4. นักเรียนเกิดความตระหนัก  มีความรู ความสามารถเพื่อเตรยีมตัวสูประชาคมอาเซียน   
5. เพื่อใหนกัเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ O-NET ป

การศึกษา 2557  สูงขึ้นรอยละ 5 
 

 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวพันธิตรา  กระหวาย)                     ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
       ตําแหนง  ครูชํานาญการพิเศษ             รอง ผอ.กลุมบริหาร   งบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 

 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษการด 180 gms A4 2 ริม 110 220 เงินงบประมาณ 220 ธ.ค. 57 
2 กระดาษปกสีพื้น 150 gms A4 2 ริม 105 210 ” 210 ธ.ค. 57 
3 กระดาษปริ้นอารท 2 หอ 200 400 ” 400 ธ.ค. 57 
4 กาวลาเทก็ซ  ขนาด 32 ออนซ 

ตรามา 
1 กระปอง 75 75 ” 75 ธ.ค. 57 

5 จัดทําบอรดนิทรรศการอาเซียน
แหลงเรียนรู 

   4,095 ” 4,095  

รวม(หกพันบาทถวน) 5,000 5,000 
 

 



ชื่อโครงการ    ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่     จุดเนน สพฐ. ที่ 4,8 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 1,2 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่1,2 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  1,2,4,5,6 
ลักษณะของโครงการ     โครงการใหม             โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สังคมไทยกําลังเผชิญกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  อิทธิพลของการสื่อสารสนเทศ  

และเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและการปกครอง ประกอบกบัการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ไดสงผลกระทบตอวิถีความคิด   
ความเชื่อ และสภาวะความเปนอยูของประชาชนทุกระดับทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ สภาพปญหาสังคมทีเ่ปน 
ปญหาสําคัญทีก่ําลงัคุกคามประเทศทีส่ําคัญ คือ ปญหาอาชญากรรม ปญหาสุขภาพ ปญหาดานการไมเคารพ
กฎหมายหรือปญหาดานการละเมิดสทิธิ์ และปญหาความขัดแยงในสังคม (คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล.2554. หนา 8) ปญหาเหลานีเ้ปนอปุสรรคตอการพฒันาประเทศเปนอยางยิง่ จึงเปน
ภาระหนาที่ ของทุกภาคสวนที่จะตองรวมมือกันในการแกไขเพื่อใหการพฒันาประเทศดาวไปขางหนาอยางมี
ความหมาย 

เด็กและเยาวชนเปนวัยแหงการเรียนรูสรางสรรคและเปนกําลังสําคัญตอการขับเคลื่อนประเทศไทย 
ใหกาวหนาไปในทางที่ถูกตองและเหมาะสม โรงเรียนจึงเปนสถาบันที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษา 
ใหเด็กและเยาวชนเกิดทักษะและมีภูมิคุมกันในการแกปญหาของสังคม  แตในสภาพความเปนจริงกลับพบวาเด็ก 
และเยาวชนใชเวลาเรียนมากแตเรียนรูไดนอย อีกทั้งยงัมีความเครียด มีคุณภาพการศึกษาต่ํา และไมมีทักษะ
พื้นฐานของการเปนพลเมืองที่เหมาะสม ซึง่เปนสวนสําคัญมากในการอยูรวมกันในสงัคมไทยอยางสันตสิุข  (รัฐ
พงศ บุญญานุวัตร. มติชน. วันที่ 22 กันยายน 2556, หนา 6.) ดังนั้น การจัดการศึกษาแตเพียงในหองเรียนหรือ
ระบบโรงเรียนคงจะไมเพียงพอที่จะใหเดก็และเยาวชนพัฒนาทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ เพื่อใหเกิดจิตสํานึก
ในความเปนพลเมือง มีสมัพันธภาพที่ดีตอชุมชนและสังคม มีภูมิคุมกันและรูเทาทันกบัสถานการณทีเ่ปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของสงัคมได การจัดการศึกษาที่ดจีึงจําเปนตองมีรูปแบบทีห่ลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
เพื่อใหเกิดนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมดานสังคม เศรษฐกิจ และทัศนคติของผูเรียน 

ดังนั้นการทีจ่ะใหเด็กและเยาวชนเกิดภูมิคุมกันที่ดีตอการดําเนินชีวิตและมีทักษะในการแกปญหาได
อยางถูกตองและเหมาะสม โรงเรียนจําเปนตองมบีทบาทสําคัญในการสงเสรมิสนบัสนุนใหเดก็และเยาวชนมีสวน
รวม โดยจัดกจิกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนใหเปนเครื่องมือสําคัญในการสอดแทรกความรู 
ทักษะ เจตคติ ใหเดก็และเยาวชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และสามารถตอยอดเปนแกนนําในการ
ถายทอดและขยายองคความรูสูดานการสรางเสริมสุขภาพกายและจิต  การสรางความเปนพลเมือง กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม และการเสรมิสรางความสมานฉันทในโรงเรียน ถายทอดสูสถานศึกษาอื่น ๆ ใหมี
จิตสํานึกที่ดีตอชุมชนและสังคม 



โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภไดตระหนักในบทบาทของการเปนผูนําในการเตรียมเยาวชนใหเปนพลเมอืงที่
มีคุณภาพของสังคม  จึงไดดําเนินโครงการเยาวชนพลยุติธรรมมาอยางตอเนื่อง นับตั้งแตปการศึกษา 2552 มา
จนถึงปจจุบัน ผลการดําเนินงาน สรางความพึงพอใจใหแกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ จนสามารถสรางแกนนํา
เยาวชนในการเปนวิทยากรถายทอด และสรางโรงเรียนเครือขายในการจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดี
ในเรื่องความยุติธรรม ความซื่อสัตยสุจริต  ความสมานฉันท การพัฒนาสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิต 
และการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปองกันการกระทําผิดในกลุมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินโครงการสามารถเปนตนแบบแกนนําในการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน สามารถขับเคลื่อนการ
ดําเนินกิจกรรมโดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลางในการสรางนวัตกรรมใหมๆ เชื่อมโยงกับชุมชนและสังคม จน
สามารถสรางองคความรูถายทอดขยายผลสูสังคม  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงจัดโครงการศูนยการเรียนรู
ตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภขึ้น เพื่อสรางพลังเครือขายของเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาใหเปน ศูนยกลางความรวมมือที่เขมแข็งและเปนแหลงเรียนรูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
กิจกรรมรวมกันในการพัฒนา ของชุมชนและสังคมที่ยั่งยืนตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 
1.  เพื่อจัดตั้งศูนยเรียนรูตนแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม  ใหเด็กและเยาวชนแกนนําในการ 

ดําเนินโครงการเปนวิทยากรถายทอดองคความรูดานการสรางเสริมสุขภาพกายและจิต  การสรางความเปน
พลเมือง  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการเสรมิสรางความสมานฉันทในโรงเรียน  ถายทอดสู
สถานศึกษาอื่น ๆ และชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินกจิกรรมโครงการศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเกิด
เครือขาย 

การเรียนรูรวมกบัเด็กและเยาวชนโรงเรียนและชุมชนอื่นในเครือขายเดียวกันใหไปสูเปาหมายของการปองกัน 
แกไขและสงเสริมบรบิทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิและหนาที่ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนญู การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียนและ
ชุมชน 

3.  เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเปนแหลงเรียนรูดานการปองกัน แกไข และ 
สงเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิและหนาที่ขอประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ การใหความรูเกี่ยวกบักฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียนและชุมชน ใหแก
โรงเรียนเครือขาย ชุมชน และเครอืขายการเรียนรูจากศูนยอื่น ๆ  
 

3. เปาหมาย 
3.1   ดานปริมาณ 

   1)  สํานักงานศูนยการเรียนรูตนแบบโครงการเยาวชนพลยุตธิรรมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ จํานวน  1 
หอง 
   2)   โรงเรียนเครือขายของศูนยการเรียนรูตนแบบ   จํานวน  5  โรงเรียน 
   3)  คร ูผูบรหิาร บุคลากรทางการศึกษา ศูนยการเรียนรูตนแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม โรงเรียน
วิไลเกียรติอปุถัมภ และโรงเรียนเครือขายศูนยการเรียนรู 
   4)  ผูปกครองของนักเรียนศูนยการเรียนรูตนแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ และชุมชนเครือขาย 



3.2   ดานคุณภาพ 
    1)  ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ สามารถพฒันาขีด
ความสามารถในการเปนศูนยการเรียนรูในการดําเนินกิจกรรมและจัดสภาพแวดลอมเพื่อปองกันแกไข และ
สงเสริมบริบทของโรงเรียน และชุมชน ใน 5 ดาน  ไดแก ดานการเสรมิพลังสรางสุขภาพกายและจิต  ดานการ
เสริมสรางความเปนพลเมือง  ดานการสรางพลงัสรางความรูกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และดานการ
เสริมสรางความสมานฉันท และดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเปนสถานทีป่ลอดบุหรี่ และมีกิจกรรม
สงเสริมและสนบัสนุนใหเกิดการลด ละ เลิก การสูบบุหรี ่
  2)  นักเรียนแกนนํา มีความรู และความสามารถในการเปนผูปฏิบัตงิานในศูนยการเรียนรูทําหนาที่
ถายทอดองคความรู และการดําเนินกิจกรรมไปสูสถานศึกษาอื่น ๆ ครอบครัว และชุมชนไดอยางมีศักยภาพ 
   3)  นักเรียนทีเ่ขารวมโครงการเยาวชนพลยุติธรรมมีความรู ความเขาใจบรบิทของชุมชน  และความเปน
พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย 
  4)  ผูบรหิารสถานศึกษา และครูทีป่รึกษา มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัโครงการ สามารถใหคําปรึกษา 
และสนบัสนุนใหนักเรียนดําเนินกิจกรรมไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
   5)  ผูปกครอง และเครือขายชุมชน ไดรับความรูและรวมกิจกรรมใน 5 ดาน ไดแก การเสริมสราง
สุขภาพกายและจิต  การเสริมสรางความเปนพลเมือง การเสริมพลงัสรางความรูดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม  การเสริมพลังสรางความสมานฉันท  และดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเปนสถานที่ปลอด
บุหรี ่
   6)  ไดเครือขายจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชนในชุมชน ไดแก องคการปกครองสวนทองถิ่น  
สถานีตํารวจ  และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ไดแก สํานักงานกจิการยุติธรรม  ศาล  สํานักงานยุติธรรม
จังหวัด  กรมราชทัณฑ  สํานักงานคุมประพฤติ  ใหความรวมมือในการดําเนินกจิกรรมระหวางสถานศึกษาและ
ชุมชน 

 
4. วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชน
พลยุติธรรม 
1. ขั้นเตรียมการ 
  1.1  ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 
 1.2  ศึกษาและกําหนด 
โครงสรางการดําเนินโครงการ 

40,000 
 

- 
 

ต.ค.  2556 ผูบริหารและ 
นายชวลิต  ยอดยิ่ง 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
การบริหารจัดการโครงการ
เยาวชนพลยุติธรรม 
2.1   แตงตั้งคณะกรรมการและ
คัดเลือกนกัเรียนแกนนําดําเนิน
โครงการ 

 
 
 
- 
 

 

 
 
 

ต.ค. - พ.ย. 
2556 

 

 
 
 
นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
 
 



2.2  ประชุมแกนนําและนักเรียน
แกนนําศูนยการเรียนรูตนแบบ
เยาวชนพลยุติธรรม 
2.3  จัดตั้งและพัฒนาศูนยการ
เรียนรู 
2.4  จัดอบรมครูแกนนําและ
นักเรียนแกนนําศูนยการเรียนรู
ตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม 
2.5  จัดกิจกรรมปองกันและ
แกไขปญหาอาชญากรรมใน
โรงเรียน (ปญหายาเสพติด, การ
ดื่มสุรา, การเลนการพนัน) 
2.6 จัดกิจกรรมใหความรูดาน
กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม เชน (การคุมครอง
ผูบริโภค, การใหความรูกฎหมาย, 
เว็บไซตกฎหมาย, กฎหมาย
จราจรสอนประชาชน) 

- 
 

 
15,000 

 
5,000 

 
 

5,000 
 
 

 
5,000 

 
 

 
 
 

ต.ค. - พ.ย. 
2556 

 
ต.ค. - พ.ย. 

2556 
พ.ย. 2556 -  

   ก.ย.  2557 
 

พ.ย. 2556 - 
ก.ย.  2557 

 
 

พ.ย. 2556 -  
ก.ย.  2557 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
 
 
นายชวลิต   ยอดยิ่ง 
 
นายชวลิต   ยอดยิ่ง 
 
 
คณะครู นักเรียน 
ผูปกครองและชุมชน 
สถานีตํารวจ 
 
สํานักงานกจิการยุติธรรม  
ศาล   
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด  
กรมราชทัณฑ  สํานักงาน
คุมประพฤติ 
 

2.7 กิจกรรมสรางความ
สมานฉันทในสังคม  (การนํา
กระบวนการไกลเกลี่ยมาใชใน
สถานศึกษา 
2.8 การพัฒนาสุขภาวะทางกาย
และสุขภาวะทางจิต (กีฬาสราง
คน คนสรางชาติ   การจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนให
ปลอดจากบหุรี่) 
2.9 กิจกรรมเสรมิพลงัสรางความ
เปนพลเมือง (สิทธิและหนาที่ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนญู จิต
สาธารณะเพื่อชุมชน การตอตาน
การทุจริต คอรรัปชั่น) 

5,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 

5,000 
 

พ.ย. 2556 - 
ก.ย.  2557 

 
 

พ.ย. 2556 - 
ก.ย.  2557 

 
 
 

พ.ย. 2556 - 
ก.ย.  2557 

 

คณะครู นักเรียนแกนนํา 
ผูปกครองและชุมชน 
 
 
คณะครู นักเรียนแกนนํา 
ผูปกครองและชุมชน 
 
 
 
คณะครู นักเรียนแกนนํา 
ผูปกครองและชุมชน 

3. ขั้นประเมินผล 
3.1  ประชุมช้ีแจงสรุปผลการ 
ดําเนินงาน 
3.2  สรปุผล/ ประเมินผล 
3.3  รายงานผลการดําเนิน
โครงการตอผูบังคบับัญชา 

 
- 

 
ต.ค.  2557 

 

 
นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
และคณะทํางาน 

 
 



5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน       5,000     บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 จัดตั้งและพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชน
พลยุติธรรม 

  
 

5,000 5,000 

รวม   5,000 5,000 
 
หมายเหตุ  ไดรับเงินเพิ่มเตมิ   35,000  บาท  (จากสํานักงานโครงการศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพล
ยุติธรรม โดยคณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงานกองทุนสนบัสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
6. การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

มีศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชน

พลยุติธรรม 
- การนิเทศ 
- การสอบถาม 

- แบบนิเทศ 
- แบบสอบถาม 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. มีศูนยเรียนรูตนแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม  เพือ่ใหเด็กและเยาวชนแกนนําในการดําเนิน 
โครงการเปนวิทยากรถายทอดองคความรูดานการสรางเสรมิสุขภาพกายและจิต  การสรางความเปนพลเมือง  
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียน  ถายทอดสูสถานศึกษาอื่น ๆ 
และชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ไดขับเคลื่อนการดําเนินกจิกรรมโครงการศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเกิดเครือขาย 
การเรียนรูรวมกบัเด็กและเยาวชนโรงเรียนและชุมชนอื่นในเครือขายเดียวกันใหไปสูเปาหมายของการปองกัน 
แกไขและสงเสริมบรบิทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิและหนาที่ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนญู การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียนและ
ชุมชน 

3. ไดพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเปนแหลงเรียนรูดานการปองกัน แกไข และ 
สงเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิและหนาที่ขอประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ ใหความรูเกี่ยวกบักฎหมาย และการเสรมิสรางความสมานฉันทในโรงเรียนและชุมชน รวมทั้ง
โรงเรียนเครือขาย ชุมชน และเครอืขายการเรียนรูจากศูนยอื่น ๆ  
 
 
 
 
 



 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)         ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
ตําแหนง ครู ชํานาญการพเิศษ              รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน   

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                       ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. กิจกรรมการบรหิารจัดการโครงการเยาวชน 
พลยุติธรรม 
1.1  จัดตั้งและพัฒนาศูนยการเรียนรู 
1.2  จัดอบรมครูแกนนําและนกัเรียนแกนนํา
ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 

5,000 
10,000* 

 

 
 

5,000 
10,000* 

 
2. กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา

อาชญากรรมในโรงเรียน (ปญหายาเสพติด, 
การดื่มสุรา, การเลนการพนัน) 

- - 5,000* 5,000* 

3. การใหความรูดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม (การคุมครองผูบรโิภค, การใหความรู
กฎหมาย, เว็บไซตกฎหมาย, กฎหมายจราจร
สอนประชาชน) 

- - 5,000* 5,000* 

4. การสรางความสมานฉันทในสังคม 
(การนํากระบวนการไกลเกลี่ยมาใชใน
สถานศึกษา) 

- - 5,000* 5,000* 

5. การพัฒนาสุขภาวะทางกาย และสุขภาวะ 
ทางจิต  (กีฬาสรางคน คนสรางชาติ) 
(การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหปลอดจาก
บุหรี่) 

- - 5,000* 5,000* 

6. การเสรมิพลังสรางความเปนพลเมือง 
(สิทธิและหนาที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ) 
จิตสาธารณะเพื่อชุมชน  การตอตานการทุจริต 
คอรรปัชั่น 

- - 5,000* 5,000* 

 
หมายเหตุ  *  เงินที่ไดรับจาก สสส. 



 

 

ชื่อโครงการ    สงเสริมผูเรียนใหมสีุนทรียภาพ และทกัษะดานศิลปะ 
ดนตรี  นาฏศิลป 

สนองกลยุทธ สพฐ.ที่   1   จุดเนน สพฐ. ที่  5 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่  1 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่ 1 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  1 
ลักษณะของโครงการ           โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ผูรับผิดชอบ    นายไพฑูรย  ดวงจันทร 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551  ไดกําหนดใหโรงเรียนจัดการศึกษา          

ที่มุงเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค  เห็นคุณคาของตนเอง  มสีุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี    เนื่องจากโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจําอําเภอ
เดนชัย   เปดสอนตั้งแตระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  มีนักเรียนประมาณ      เจ็ด
รอยกวาคน  นักเรียนสวนใหญกม็าจากครอบครัวที่พอแมมอีาชีพเกษตรกรรม และรับจาง ซึ่งใน        แตละ
วันไมคอยมีเวลาไดอบรมสั่งสอนดูแลความประพฤติของลูก  ดวยสภาพปจจบุันนี้ เยาวชนของชาติ มีความ
เสี่ยงในดานพฤติกรรมที่ไมพงึประสงคมากมาย  เชน  ความกาวราวรุนแรง การทะเลาะวิวาท    หลงมัวเมา
ยาเสพติด  ติดเกม  ลักขโมย  และหลงผิดไปในสิง่ที่ไมพงึประสงคตางๆ อีกมากมาย 

      เพื่อใหผูเรียนมีความรูดานทัศนศิลป  ดานดนตรี ดานนาฏศิลป และมีพฤติกรรมอันพงึประสงค 
      ในทางที่ดีขึ้น  มีสุนทรียภาพและมีความสนใจทางดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป มีสือ่การเรียนการสอน 
      ที่เพียงพอ  เพื่อใหผูเรียนไดคนพบศักยภาพและความถนัดของตนเอง รูจักแบงเวลา โดยใชเวลาวางใหเกิด 
      ประโยชน ทํากิจกรรมดานศิลปะอยางมีความสุข  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะจงึไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น 
      เพื่อใหนักเรียนเห็นประโยชนดานศิลปะ  ดานดนตรี และนาฏศิลปมากยิ่งขึ้น สามารถนําความรูไป 
      ศึกษาตอช้ันสูงตอไป และสามารถใชประกอบอาชีพได 
 
2. วัตถุประสงค 
              2.1 เพื่อใหนกัเรียนรวมช่ืนชม   รวมกิจกรรม และมผีลงานดานศิลปะ 
 2.2 เพื่อใหนักเรียนรวมชื่นชม   รวมกิจกรรม และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป 
 2.3 เพื่อใหนักเรียนเขารวมกจิกรรมอยางมีความสุขและเห็นคุณคาของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
 
3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
นักเรียนช้ัน ม.1-ม.6   เขารวมกิจกรรมดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  

3.2 ดานคุณภาพ 
นักเรียนช้ัน ม.1- ม.6  มีผลงานและมีสุนทรียภาพดานศิลปะ  ดนตรี และนาฏศิลป 
 



 

 

4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
      1.1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
      1.2 แตงตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
      1.3 ประชุมวางแผน
ปฏิบตัิงาน 

 
- เพื่อใหไดเงิน 
งบประมาณใชจาย
ในปงบประมาณ 
2557 
 
 
 

 
21 – 25 ต.ค.
2556 

 
นายไพฑูรย ดวงจันทร 
 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
      2.1  จัดหาวัสดุ อุปกรณสื่อ
การเรียนการสอนของกลุมสาระ
การเรียนรูศลิปะ 
 
      2.2  ฝกซอมนักเรียนใหมี
ความรู มีทักษะที่ดี เพือ่เขารวม
ในกิจกรรมการแขงขันตางๆ 
 
 
      2.3 สงนกัเรียนเขารวม
กิจกรรมและแขงขันภายใน
จังหวัด  ระดับเขตพื้นที่ และ
ระดับภาค  
 

 
- มีสื่อในการจัดการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัยและ
เพียงพอ 
- ทําใหนักเรียนมี
ทักษะเฉพาะดานที่
สมารถเขารวม
แขงขันในงานตางๆ 
- นักเรียนสามารถ
สรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียน ทัง้ระดบั
เขตพื้นที่  ระดับ
ภาคและระดับชาต ิ

 
ต.ค. 56- ก.พ.57 
 
 
 
ต.ค. 56- ก.พ.57 
 
 
 
 
ธ.ค.56 - ก.พ.57 
 
 
 
 
 
 

 
นายไพฑูรย ดวงจันทร 
 
 
 
นายไพฑูรย ดวงจันทร 
น.ส.จุฬาลักษณ คํารัตน 
นางเพียงเพญ็ กาศ
วิลาศ 
 
 
นายไพฑูรย ดวงจันทร 
น.ส.จุฬาลักษณ คํารัตน 
นางเพียงเพญ็ กาศ
วิลาศ 

3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 รายงานการประเมิน
โครงการ (แบบประเมินโครงการ) 
     3.2 ประเมินความพึงพอใจ      
ผูรวมกิจกรรม 
   (แบบประเมินความพงึพอใจ) 
      

 
- รายงาน
ความสําเรจ็ของ
โครงการและเงิน
งบประมาณที่ใชไป  

 
15  มี.ค. 2557 

 
นายไพฑูรย ดวงจันทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน   7,617 บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  1.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อการสอน สาระทัศนศิลป 
 
  1.2 จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ สื่อการสอน สาระดนตรี 
 
  1.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ  สื่อการสอน สาระนาฏศิลป 
 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
1,917.- 

 
2,000.- 

 
1,100. 

 

 
1,917.- 

 
2,000.- 

 
1,100.- 

2 กิจกรรมที่ 2 
  2.1 ฝกทักษะการวาดภาพเพื่อไปแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคที่ จ.เพชรบูรณ 
  2.2 ฝกซอมดนตรีหลังเลิกเรียน 
  2.3 ฝกซอมการฟอนรําหลังเลิกเรียน 
   
 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
2,600.- 

- 
- 

 
2600.- 

- 
- 
 

รวม   7,617.- 7,617 บาท 
 

6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ รอยละ 95 มี
สุนทรียภาพมีความชื่นชม เขารวม
กิจกรรมดานศิลปะ  ดนตรี และ
นาฏศิลป 
 
 

- ประเมินความพงึพอใจ        
โดยนักเรียน 
- รายงานโครงการ 
- ประเมินผลจากรางวัลที่ไดรับ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
- แบบรายงานโครงการ 
- รูปภาพ  เกียรตบิัตร   ถวย
รางวัล  เหรียญตางๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
          7.1 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ จะเปนผูทีม่ีสุนทรียภาพ   ชื่นชม และมีผลงานดานศิลปะ   

7.2 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ จะเปนผูที่มสีุนทรียภาพ  ชื่นชม และมีผลงานดานดนตรี                             
และนาฏศิลป 
7.3 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ เขารวมกจิกรรมอยางมีความสุขและเห็นคุณคาของศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป 
 

 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
        (นายไพฑูรย  ดวงจันทร)                ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ             รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน         
    

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                       ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                 ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร A4 ไอเดีย 
80 แกรม 1 กลอง (10 รีม) 

1 
กลอง 

1 540 540 เงินอุดหนุน 540 ภาคเรียนที ่2 

2 ปากกาไวทบอรด 10 10 25 250 เงินอุดหนุน 250 ภาคเรียนที ่ 2 

3 สีน้ํายี่หอ Reeves 18 สี 12 ml  4 4 250 1,000 เงินอุดหนุน 1,000 ภาคเรียนที ่2 

4 หมึกเติมเครื่องปริ้นทเตอร ยี่หอ 

Freejet สีดําและหมึกสีตางๆ 

4 

ขวด 

4 250 1,000 เงินอุดหนุน 1,000 ภาคเรียนที ่ 2 

5 แผน CD 50 

แผน 

50 10 500 เงินอุดหนุน 500 ภาคเรียนที ่ 2 

6 ที่เย็บกระดาษ MAX HD-50  2 2 250 500 เงินอุดหนุน 500 ภาคเรียนที ่2 
8 ซื้อลิ้นแซก็โซโฟนอลัโตและลิ้น

แซ็กโซโฟนเทเนอรอยางละ          
2 กลอง 

1กลอง 1 2,157.- 2,157 เงินอุดหนุน 2,157 ภาคเรียนท ี2 

9 น้ํามันวาลว ใสลูกสูบเครื่องเปา
โลหะ 

5 

ขวด 

5 160 800 เงินอุดหนุน      800 ภาคเรียนที ่2 

10 น้ํายาลบคําผิดยีห่อ Pentel รุน
102 W 

3 3 40 120 เงินอุดหนุน 120 ภาคเรียนที ่2 

11 น้ํายาขัดเงา Wenol 50 g 10 10 75 750 เงินอุดหนุน 750 ภาคเรียนที ่2 
         

รวม (เจ็ดพันหกรอยสิบเจ็ดบาทถวน) 7,617 บาท 
 



ชื่อโครงการ    สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู สุขภาวะของนักเรียน 
     สุนทรียภาพดานกีฬาและทักษะทางกีฬาของนกัเรียน 
                                                   โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที ่ 2   จุดเนน สพฐ. ที่  2, 4 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่  1, 2, 3 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่ 1, 2, 4, 6 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  1, 4 
ลักษณะของโครงการ           โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวจริาพันธ  รุจิระพงค 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การออกกําลงักายและการเลนกีฬาเปนปจจัยสําคญัอยางหนึง่ในการพฒันาคุณภาพชีวิตเนื่องจาก          
ในปจจบุันสภาพสังคมและเศรษฐกจิไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  คาครองชีพเพิม่สงูขึ้น ทําใหทุกคนตอง
ขวนขวายทํางานเพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว  ทําใหไมมีเวลาออกกําลังกายหรือเลนกีฬา  ดวยเหตุนี้ 
จึงทําใหสุขภาพรางกายออนแอลงและหันไปพึ่งพาสิง่เสพติด  ทําใหมีพฤติกรรมที่ไมพงึประสงคเพิ่มมากขึ้น  
เมื่อเศรษฐกจิทรุดตัวลง สุขภาพเสื่อม สังคมมีปญหา ทําใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนกัในภัย
อันตรายทีจ่ะมีใกลตัว จึงมีแนวคิดที่จะแสวงหาแนวทางแหงการแกปญหาที่ถูกตองและกอใหเกิดประโยชนสงูสุด
แกทุกฝายโดยทั่วกัน 
 สืบเนื่องจากปงบประมาณ  2556 ที่ผานมาทางกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  และ
โรงเรียนมีภารกิจในการพฒันาโรงเรียนอยางมากมาย  เพื่อนําโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภใหบรรลเุปาหมาย           
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและประสบความสําเร็จในทุกดาน  เปนผลใหการปฏิบัติงานของกลุมสาระการเรียน 
สุขศึกษาและพลศึกษาที่วางแผนไวตามงบประมาณ  2556 ยังไมเปนไปตามที่คาดหมาย ตลอดจนกลุมสาระ -         
การเรียนสุขศึกษาและพลศกึษา  ยังขาดสื่อและอปุกรณการเรียนการสอนทีส่งเสริมและสนบัสนุนดาน                 
การเรียนการสอน  และวัสดุ – อุปกรณสํานักงาน ทีจ่ะเอือ้ตอการพฒันางานของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศกึษา  และใหเปนไปตามมาตรฐาน เปาหมาย และวัตถุประสงคของรฐับาลโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
เปนสําคัญ                             
 ดังนั้น เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ และการดําเนินงานของกลุมสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศกึษา  เชน การวางแผนงานกลุม  
กระบวนการปฏบิัติงาน การจัดหาสื่อ วัสดุ – อุปกรณประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ทีจ่ะทําใหเกิดผล       
ตามจุดประสงคอยางมีประสทิธิภาพ และกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ไดตระหนักในการเรียน
การสอนที่เปนการสงเสรมิใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบรูณ  ซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนในวิชา
ตางๆใหประสบความสําเร็จ  จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองระบบการบรหิารการจัดการของโรงเรียนอีก      
ทางหนึง่  และการที่ใหทางโรงเรยีนสงเสริมใหนักเรียนไดเลนกีฬา อยางนอย 1 ชนิดกีฬา ซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานนั้น เพื่อเปนการสงเสริมนักเรียนไดแสดงออกทางดานทักษะกีฬาที่ไดเรียนมา จึงจัดทําโครงการแขงขัน
กีฬาภายในและภายนอกโรงเรียนข้ึน เพือ่ที่นักเรียนจะไดนําทักษะที่ไดเรียนมาใชในการเขารวมการแขงขันทั้งใน



ระดับโรงเรียน เขตการศึกษา จังหวัด และระดบัทีสู่งขึ้นและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดและเพือ่ให
เปนไปตามมาตรฐาน เปาหมาย และวัตถุประสงคของรัฐบาลโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางสําคัญ   
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหนักเรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีการพฒันารางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ 

      มีสุขภาพพลานามัยรางกายเจรญิเตบิโตสมบรูณและแขง็แรง   

 2.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค ฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี และ 

                  เกิดความสามัคคี มีความรักเคารพในสถาบันของตนเอง 

 2.3 นักเรียนมทีักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 2.4 นักเรียนมทีักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทาํงานรวมกบัผูอื่นไดและมเีจตคติที่ดีตอ 

                  อาชีพสุจริต 

 2.5 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีวัสดุ – อุปกรณในการดําเนินงานกจิกรรมการเรียน   
การสอนแกนักเรียนตามมาตรฐานทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ  และปฏิบัตกิิจกรรมตาง ๆ ตาม
นโยบายของโรงเรียน             

2.6 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่อยูในระดับทีสู่งขึ้นตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาทักษะทางสูความเปนเลิศ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภไดรับการพฒันาทกัษะการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ  
                        อยางทั่วถึง รอยละ 
            3.1.2 นักเรียนไดออกกําลังกายโดยการเลนกีฬาเปนสื่อสําคญั รอยละ 80 
             3.1.3 นักเรียนไดแสดงออกในความสามารถทางทักษะดานกีฬาประเภทตาง ๆ รอยละ 80  
  3.1.4 มีวัสดุ – อุปกรณ ที่เพียงพอและเหมาะสมกบัจํานวนนักเรียน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 นักเรียนมีสุขภาพรางกายเจริญเติบโตสมบูรณและแข็งแรง  
                 3.2.2 นักเรียนมกีารพฒันาทักษะความสามารถทางดานกีฬา ประเภทใดประเภทหนึง่ดีขึ้น  
                3.2.3 นักกีฬามีความสามารถเปนตัวแทนนักกฬีาของโรงเรียน / เขตการศึกษา / ภาค / จังหวัด 
  3.2.4 นักเรียนมีความสามารถพฒันาทักษะในการเลนกีฬาใหสงูขึ้นเพื่อใหไปสูความเปนเลิศ 
                        อยางมีประสทิธิภาพและเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



4.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
    1.2 ประชุมบุคลากรทีเ่กี่ยวของ  
เพื่อจัดทําและขออนุมัติโครงการ 
    1.3 วางแผนและกําหนด
รูปแบบ การจัดกิจกรรมของ
โครงการ 
    1.4 ประสานงาน ประชุม
ผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินงานตาม
โครงการ 
    1.5 แตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการดําเนินกจิกรรม
ตางๆ ของโครงการ 
    1.6 สรางความเขาใจแกครูใน
กลุมสาระฯและคณะครผููมสีวน
เกี่ยวของกบัการจัดการแขงขัน
กรีฑาและกีฬาประเภทตาง ๆ 

 
- โครงการผาน         
การอนุมัต ิ
- ครูและบุคลากร 

 
ก.ย. 2557 

 
ต.ค. 2557 

ประธานกลุมสาระฯ 
 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม     
   2.1 จัดหาสื่อ วัสดุ – อุปกรณ
ประกอบกจิกรรมตาง ๆ  
   2.2 ประชาสัมพันธ  
   2.3 คัดเลือกตัวนักกีฬา 
   2.4 เตรียมตัวนักกีฬาเพื่อรวม
การแขงขันกรฑีาและกีฬาประเภท
ตาง ๆ 
   2.5 ดําเนินการฝกซอมนกักีฬา
เพื่อเขารวมการแขงขัน 
   2.6 นํานักกีฬาเขารวม         
การแขงขันกรฑีาและกีฬาประเภท
ตาง ๆ 

 
- นักเรียน
,นักกีฬา 

 
ตลอดปการศึกษา  

2557 

ประธานกลุมสาระฯ 
และบุคลากรในกลุม
สาระการเรียนรู       
สุขศึกษาและพลศึกษา 

3. ขั้นประเมินผล 
    - สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
 

  
สิ้นปการศึกษา 

2557 

ประธานกลุมสาระฯ 
และบุคลากรในกลุม
สาระการเรียนรู         
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 งบประมาณ  จํานวน 91,528 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุม
สาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
- บันทึกเสนอในการจัดซื้อจัดหาตอฝาย
บรหิารเพื่ออนุมัตกิิจกรรมโครงการฯพรอม
แจงรายละเอียดวัสด ุ
-  ดําเนินการจัดซื้อจัดหาตามระยะเวลาที่
กําหนด 

- - 28,528 28,528 

2 กิจกรรมที่ 2 การจัดการแขงขันกีฬาและ
กรีฑาสีภายในโรงเรียน 
  - บันทึกเสนอตอฝายบรหิารเพื่ออนุมัติ
กิจกรรมโครงการ  พรอมแจงรายละเอียด 
-  ดําเนินการจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่
กําหนด 
-  คาบํารุงสี 4 สี ๆ ละ 7,000 บาท 
-  วัสดุ – อุปกรณสําหรบัการดําเนินการ
จัดการแขงขันกีฬาและกรีฑา 
 

10,000 28,000 
 
 
 
 
 

25,000 63,000 

3 กิจกรรมที่ 3 การแขงขันทักษะทางกีฬาเพื่อ
สูความเปนเลิศระดับจังหวัด ระดับเขต 
ระดับประเทศ 

- - - - 

รวม 10,000 28,000 53,528 91,528 
 

5.  การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. การรวมกจิกรรมของนักเรียน 
 
 
 
 
2. การสอบถามความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของครูและนักเรียน 
3. สรุปผลการดําเนินงาน 

- ผลของการติดตามการฝกซอมและ
การแขงขันทักษะ 
- ความสนใจและการใหความรวมมอื
ของนักเรียน 
- การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของน.ร. 
- การตอบแบบสอบถาม 
 
- ผลของการดําเนินงาน(รูปเลม) 
 

- ทักษะการเลนทางกีฬาและ 
การฝกซอมกีฬา 
 
 
 
- แบบสอบถาม 



6.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 6.1 นักเรียนมสีุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ มีการพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ 

      มีสุขภาพพลานามัยรางกายเจรญิเตบิโตสมบรูณและแขง็แรง   

 6.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค  การเปนผูนําและผูตามที่ด ีและ 

                  มีความสามัคคี มีความรักเคารพในสถาบันของตนเอง 

 6.3 นักเรียนมทีักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 6.4 นักเรียนมทีักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทาํงานรวมกบัผูอื่นไดและมเีจตคติที่ดีตอ 

                  อาชีพสุจริต 

 6.5 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีวัสดุ - อุปกรณในการดําเนินงานกจิกรรมการเรียน   
การสอนแกนักเรียนตามมาตรฐานทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ  และปฏิบัตกิิจกรรมตาง ๆ ตาม
นโยบายของโรงเรียน             

6.6 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่อยูในระดับทีสู่งขึ้นตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาทักษะทางสูความเปนเลิศ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

6.7 นักเรียนมีศักยภาพในการเลนกีฬาที่สงูขึ้นเพื่อพฒันาไปสูความเปนเลิศและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดจรงิ 
 

 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวจิราพันธ  รุจริะพงค)                            ( นายเอกชัย  ใจกองแกว ) 
     ตําแหนง  ครู    อันดับ คศ. ๓                        รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน            

 
 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                          ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 

 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษ A4 2 กลอง 600 1,200 ( )เงิน งปม. 1,200  

2 ปลั๊กไฟพรอมสาย 3 อัน 150 450  450  
3 กุญแจลอคตู 2 ชุด 120 240  240  
4 แฟมสอด 4 อัน 105 420  420  
5 ปายไวนิล 2 ผืน 360 720  720  
6 ไมโครโฟน – อุปกรณ 2 ชุด 950 1,900  1,900  
7 คาจางซอมลําโพงขยายเสียง 2 ชุด 400 800  800  
8 ตะกรอ มาราธอน รุน MT 101 10 ลูก 290 2,900  2,900  
9 ตะกรอ มาราธอน รุน MT 201 10 ลูก 320 3,200  3,200  
10 ลูกขนไก 2 กลอง 150 300  300  
11 แหลน 600 กรัม 1 อัน 790 790  790  
12 แหลน 700 กรัม 1 อัน 900 900  900  
13 จักรยาง 2 กก. 1 อัน 280 280  280  
14 จักรไม 1.5 กก. 1 อัน 320 320  320  
15 ไมคฑาว่ิงผลัดอลูมิเนียม1ชุด12อัน 1 ชุด 438 438  438  
16 ตาขายเซปกตะกรอ 4 ผืน 255 1,020  1,020  
17 เสาขึงตาขายเทเบิลเทนนิส 4 ชุด 250 1,000  1,000  
  28,528    

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ( สองหมื่นแปดพันหารอยยี่สิบแปดบาทถวน ) 28,528 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 

 

กิจกรรมที่ 2 การจัดการแขงขันกีฬาและกรีฑาสีภายในโรงเรียน 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 คาใชจายสําหรับซื้อวัสดุ – อุปกรณใน
การจัดการบริหารงานในรูปแบบคณะ
สีของนักเรียนแบงออกเปน 4 สี ๆ ละ 
7,000 บาท 

4 คณะ 7,000 28,000 (  )เงิน งปม. 28,000  

2 วัสดุ – อุปกรณสําหรับการดําเนิน 
การจัดการแขงขันกีฬาและกรีฑา 
- คาตอบแทนเครื่องเสียง 
- คาอุปกรณในพิธีเปด 
- คาปูนขาวและสีน้ําพลาสติก 
- คาใชจายในการเตรียมสนามแขงขัน 

1 
 

 25,000 25,000 (  )เงิน งปม. 25,000  

3 คาอาหารและของวางตอนรับแขกผูมี
เกียรติที่มารวมงานและกรรมการกลาง 

100 คน 100 10,000 (  )เงิน งปม. 10,000  

       63,000  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ( หกหมื่นสามพันบาทถวน ) 63,000 63,000 

 



ชื่อโครงการ    สงเสริมผูเรียนใหมทีักษะในการทํางานรักการทํางาน 
                                           สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจรติ 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่1,2,4                   จุดเนนสพฐ. ที่1,4,5 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่1-6 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่1-6 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่1,2,3 
ลักษณะของโครงการ           โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสารนะการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ผูรับผิดชอบ    คณะครูในกลุมสาระ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตมาตรฐาน
การเรียนรู ซึง่การพัฒนาผูเรียนใหบรรลมุาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมี
ความสามารถเกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีทกัษะการทํางาน  ทักษะการจัดการ  สามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีจากภูมิปญญาพื้นบาน  ภูมิปญญาไทย  และเทคโนโลยสีากลมาใชในการ
ทํางานอยางถูกตอง  เหมาะสม  คุมคา  และมีศีลธรรม  คุณธรรม  สรางและพัฒนาผลิตภัณฑ  หรอืวิธีการใหม
สามารถทํางานเปนหมูคณะ  มีนิสัยรักการทํางาน  เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตออาชีพทีสุ่จริต  ตลอดจนมี
ศีลธรรม  คุณธรรมจริยธรรม  และคานิยมที่เปนพื้นฐาน  ไดแก  ความขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัดอดทน  อันจะ
นําไปสูการเปนผูเรียนทีส่ามารถชวยเหลือตนเอง  และพึ่งตนเองไดตามพระราชดํารเิศรษฐกิจพอเพียง  สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 
2.  วัตถุประสงค 

2.1  นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทํางานไดสําเร็จ 
2.2  นักเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทํางาน 
2.3  นักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน 

           2.4  นักเรียนภูมิใจในการอนรุักษ สบืทอดภูมปิญญาทองถิ่น นําหลักเศรษฐกจิพอเพียงมาใช   
      ในการดํารงชีวิต 
2.5  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริตและ หาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
2.6 นักเรียนสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
 

3.  เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ  ปการศึกษา 2557  จํานวน 750 คน  ไดฝกปฏิบัติงานและมี
ผลงานจากการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการฝกปฏิบัติงาน 

3.2 ดานคุณภาพ 
  นักเรียน มีความรูความสามารถดานวิชาอาชีพ   มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดีขึ้นมีผลงานสามารถ 
สงเขาประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดบัภาคได  ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 



4.  วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ประชุมครูในกลุมสาระฯและ
มอบหมายหนาที่ทีร่ับผิดชอบในแตละ
กลุมงาน 
1.2 สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
กลุมสาระคัดกรองนักเรียนตามคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิสาระการงาน 
1.3 คัดตัวแทนนักเรียนที่มีทกัษะฝมือ
ทั้ง 5 งานเพื่อเตรียมความพรอม 
1.4 ติดตอวิทยากรที่จะมาใหความรู 

  
 
 
 
    ก.ค.56 

 
 
 
 
คณะครูในกลุมสาระฯ 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 เตรียมวัสดุอปุกรณในการฝก
ปฏิบัติแตละงานใหมีความพรอม 
2.2 ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 
2.3 รับสมัครทมีที่สนใจเขารวมการ
แขงขันคัดเลือกเปนตัวแทนโรงเรียน 
เขารวมงานศลิปหัตถกรรมฯป2556 
2.4 ดําเนินการฝกซอมนกัเรียนแตละ
กลุมใหมีทกัษะคลองแคลว 
2.5 จัดสถานที่ดําเนินการอบรม 

  
 
 
 
ต.ค.56 - ก.ย.57 

 
 
 
 
คณะครูในกลุมสาระฯ 

3. ขั้นประเมินผล 
- รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจ 
- สรุปประเมินผลรายงานการทํา 
กิจกรรม 

  
    ก.ย.57 

 
คณะครูในกลุมสาระฯ 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน  24,392 บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  1.1 สงเสรมิเพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชา การงานอาชีพละเทคโนโลย ี
( สาระการดํารงชีวิตและครอบครัวซึง่
ประกอบดวย 5 งาน คืองานบาน,งานเกษตร 
งานชาง,งานประดิษฐ,งานธุรกจิ ) 
1.2 สงเสรมิเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร  

   
 
 

5,392 

 
 
 

5,392 



1.3 กิจกรรมพฒันาและสงเสริมศักยภาพทั้ง 
5 งาน และงานคอมพิวเตอร 
 

 
2 

 
กิจกรรมที่ 2 
  2.1 อบรมงานสบืสานภูมปิญญาทองถิ่น
และการพัฒนางานอาชีพเพื่อสรางความ
เขมแข็งในชุมชน 
  2.2 อบรมการใชเทคโนโลยีออกแบบ
ผลิตภัณฑสนิคา OTOP 
  2.3 อบรมเทคนิคการใชคอมพิวเตอร 
   

 
 
 
 
 

10,000 
(กพร) 

 
 
 
 
 

3,000 
(กพร) 

 
 
 
 
 

6,000 
(กพร) 

 
 
 
 
 

19,000 
(กพร) 

รวม 10,000 3,000 11,392 24,392 
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

นักเรียนมีทักษะในการจัดการและ
ทํางานไดสําเร็จ 
 

สอบถาม / สมัภาษณ 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกจิกรรม 

นักเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน 
อดทน ละเอียด รอบคอบในการ
ทํางาน 
 

สอบถาม / สมัภาษณ 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกจิกรรม 

นักเรียนทํางาน รวมกบัผูอื่นไดอยาง
มีความสุข พัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตน 
 

สอบถาม / สมัภาษณ 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกจิกรรม 

นักเรียนภูมิใจในการอนุรักษ สบื
ทอดภูมิปญญาทองถิ่น นําหลัก
เศรษฐกจิพอเพียงมาใชในการ
ดํารงชีวิต   
 

สอบถาม / สมัภาษณ 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกจิกรรม 

นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพ
สุจริตและ หาความรูเกี่ยวกบัอาชีพ
ที่ตนสนใจ 
 

สอบถาม / สมัภาษณ 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกจิกรรม 

 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
5.1   นักเรียนมทีักษะในการจัดการและทํางานไดสําเรจ็ 
5.2   นักเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทํางาน 
5.3   นักเรียนทํางานรวมกบัผูอื่นไดอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน 

           5.4   นักเรียนภูมิใจในการอนุรกัษ สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น นําหลักเศรษฐกจิพอเพียงมาใช   
       ในการดํารงชีวิต 
5.5   นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตออาชีพสจุริตและ หาความรูเกีย่วกับอาชีพที่ตนสนใจ 
5.6   นักเรียนสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
 
 

ลงชื่อ.................................. ผูเสนอโครงการ        ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นางสําราญ  กงวัตร)                    ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
ประธานกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี       รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                        ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ สงเสริมเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพละ
เทคโนโลยี   

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ 

จํานวน 
หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                    
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

กระดาษบรูฟ 

ปากกาไวทบอรด Pirot 

สีดินสอ 12 ส ีMasterart 

สีเมจิก M@G 24 ส ี

ปากกาเคมี Horse 

กระดาษ A4 

หมึกพมิพ Cannon 4 ส ี

กาวลาเทก็ซ 32 ออนซ ตรามา 

กรรไกรตัดกระดาษ ตรามา 

คัตเตอร ใหญ 

ใบมีดคัดเตอรใหญ 

เครื่องเย็บกระดาษ Max 

ลวดเย็บกระดาษ MaxHD-10 

ขาต้ังบอรด 

ดินสอHBตรามา 

หมึกเติมปากกาไวทบอรด 

ปนยิงกาวเล็ก 

แทงกาวเล็ก 
มีดแกะสลัก kom kom 
ฟลอรัลโฟม 
ตะปูหมุด 

2 หอ 

1 โหล 

3 ชุด 

2 ชุด 

1 โหล 

8 ริม 

2 ขวด 

2 กระปุก 

5 อัน 

4 อัน 

1 หอ 

6 อัน 

2 โหล 

1 อัน 

2 โหล 

1 ขวด 

4 อัน 

3 โหล 
4 ดาม 
1 กลอง 
 1 โหล 

40 

265 

65 

125 

195 

110 

100 

70 

60 

37 

40 

59 

192 

400 

57 

90 

78 

60 

130 

285 

60 
 

80 

265 

195 

250 

195 

880 

200 

140 

300 

148 

40 

354 

384 

400 

114 

90 

312 

180 

520 

285 

60 
 

( / )  เงิน
งบประมาณ 
 

80 

265 

195 

250 

195 

880 

200 

140 

300 

148 

40 

354 

384 

400 

114 

90 

312 

180 

520 

285 

60 
 

   
   
 
 
 
 
 
  มิ.ย.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม (หาพันสามรอยเกาสิบสองบาทถวน)     5,392  
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ อบรมสบืสานภูมปิญญาทองถิ่นและคอมพิวเตอร 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ 

จํานวน 
หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 
2 
 
 
3 
 

คาตอบแทนวิทยากร (2 วัน)    
คาอาหารวางของเด็กนักเรียนที่เขารบั
การอบรม 100 คน คนละ 15 บาท 
จํานวน 2 วัน 
คาวัสดุฝกแตละฐานจํานวน 5 ฐาน 
 

5 
100 

 
 
- 

1,000/วัน 
15 
 
 
- 

10,000 
3,000 

 
 

6,000 

( / ) เงิน กพร 
 

10,000 
3,000 

 
 

6,000 

  มิ.ย.56 – 
ก.ย. 56 
 
 
 
 

รวม(หน่ึงหมื่นเกาพันบาทถวน)  19,000 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ      ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงชุมชนในโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่  2   จุดเนน สพฐ. ที่  4 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่  2, 9, 12 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่ 2, 6, 7, 13, 14 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 3 
ลักษณะของโครงการ           โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ผูรับผิดชอบ    นางปภาวี  บัณฑิต 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การนําปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกจิพอเพียง”  เพื่อพัฒนาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 และตอเนื่องมาถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการขบัเคลือ่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบบัที่ 9 และฉบับที่ 10 เปนตนมา  จากนโยบายดังกลาว ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษาคร ู และบุคลากรทางการศึกษา จึงเปนผูรบัผิดชอบ
โดยตรงในระดับปฏิบัติการในการขับเคลื่อนปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกจิพอเพียง” สูสถานศึกษาโดยตรง  
ดังนั้นโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมจึงจัดใหมีโครงการนี้ขึ้นในสถานศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกวิธีทั้งภาคความรูและภาคปฏิบัต ิ
2.2. เพื่อนําวิธีการทําการเกษตรแบบพอเพียงสูการปฏิบัต ิ 
2.3.  นักเรียนสามารถนําความรูและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพรในชุมชนได 

 2.4.  นักเรียนเกิดความตระหนักในหลักการเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

นักเรียน จํานวน รอยละ 80 ไดรับความรูดานการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 ดานคุณภาพ 

1.  ครูและนักเรียนไดมีศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่มปีระสิทธิภาพและเพียงพอ 
2.  บุคลากรจากหนวยงานและองคกรตางๆมีความพึงพอใจในการใหบริการงานศูนยการเรียนรู   
    เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 



4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ   

แตงตั   คณะกรรมการดําเนินงาน 
เสนอ   ขออนุมัติโครงการ 

นักเรียนโรงเรียน
วิไลเกียรติอปุถัมภ
ทุกคน 

พ.ย 2556 นางปภาวี  บัณฑิต 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
    ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรู 
    การทําปุยหมักชีวภาพ 
   การอบรมการขับเคลื่อนปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
   การทัศนศึกษาศูนยวิจัยพันธุ 
   พืชขาวแพร 

นักเรียนโรงเรียน
วิไลเกียรติอปุถัมภ
ทุกคน 

พ.ย 2556 
  
 
 
 
 
ส.ค 2557  

นางปภาวี  บัณฑิต 

3. ขั้นประเมินผล 
สรปุผลการดําเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียน
วิไลเกียรติอปุถัมภ
ทุกคน 

10 – 15  ก.ย.  
2557 

นางปภาวี  บัณฑิต 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ  
งบประมาณ  จํานวน…………5,000………..บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  1.1 การพัฒนาแหลงเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง 
  1.2 การทําน้ําปุยสําหรับพืชไฮโดรโพนิค 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2,500 
2,500 

 
     

 
 
 

รวม   5,000 5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
เศรษฐกจิพอเพียงที่ถูกวิธีทัง้ภาค
ความรูและภาคปฏิบัต ิ

แบบสอบถาม ,แบบประเมิน
โครงการ 

แบบสอบถาม  แบบประเมิน
โครงการ 

2. เพื่อนําวิธีการทําการเกษตรแบบ
พอเพียงสูการปฏิบัต ิ 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

3.  นักเรียนสามารถนําความรูและ
วิธีการเศรษฐกจิพอเพียงไป
เผยแพรในชุมชนได 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

4.  นักเรียนเกิดความตระหนักใน
หลักการเศรษฐกจิพอเพียง 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
      1) นักเรียนมีความรูเรือ่งเศรษฐกจิพอเพียงที่ถูกวิธีทัง้ภาคความรู 
      2) นักเรียนมีความรูนําวิธีการทําการเกษตรแบบพอเพยีงสูการปฏิบัติได 
     3)   นักเรียนนําความรูและวิธีการเศรษฐกจิพอเพียงไปเผยแพรในชุมชนได 
      4) นักเรียนมีความตระหนักในหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางปภาวี  บัณฑิต)                          ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
           ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ                      รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1  การพัฒนาแหลงเรียนรูมี
ทรัพยากรที่ใชดังตอไปนี ้
ชุดปลูกและวัสดุปลูกผักไรดิน   

1ชุด 
 

 2,500 
 

2,500 
 

( / )เงิน
งบประมาณ 

2,500 
 

พ.ย 2556 
- 

ก.ย 2557 
2   การทําน้ําปุยสําหรบั 

พืชไฮโดรโพนิค 
1ชุด 

 
 2,500 

 
2,500 

 
( / )เงิน
งบประมาณ 

2,500 
 

พ.ย 2556 
- 

ก.ย 2557 

 รวม  (หาพันบาทถวน)    5,000  5,000  

 



ชื่อโครงการ    สงเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนรูเพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
                        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1   จุดเนน สพฐ. ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 12 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่5 ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสตูร 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ผูรับผิดชอบ    นางธีระพันธ   รั้งกลาง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหสอดคลองกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕  มาตรา ๖  กําหนดไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณ ทั้ง
รางกาย  จิตใจ  สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ จึงจัดใหมีการสงเสรมิและพัฒนา
ทักษะการใชภาษาของนักเรียน ตามโครงการการเรียนการสอนภาษา ปงบประมาณ 2557 เพื่อใหนักเรียนได
ฝกทักษะการใชภาษาใหเกิดในการติดตอสือ่สารเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูง เพื่อเรียนรูวัฒนธรรม และ
กิจกรรมวันสําคัญของเจาของภาษา และเพื่อสงเสริมความตองการของผูเรียนและเพื่อใหการพฒันาการศึกษา
ดําเนินไปไดอยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 
 
2.  วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสรมิและพฒันาทักษะการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในการสื่อสารแกนกัเรียน 
2. เพื่อใหนักเรียนตระหนกัถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษและภาษาจีนและไดรบัความรู มปีระสบการณ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม และกจิกรรมในวันสําคญัของเขาของภาษา 
3. เพื่อใหนักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทีสู่งขึ้น 
 
3.  เปาหมาย 
    3.1  เชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่  1-6  ปการศึกษา 2557  ไดรับการสงเสริมและพฒันาทักษะการใช
ภาษาอยางถูกตองเหมาะสมกบัระดบัชั้นเรียน 
    3.2   เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่  1-6  ปการศึกษา 2557  ผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด 
 
 



4.  กิจกรรมและการดาํเนินงาน 
 

 

ขั้นตอน 

 

เปาหมาย 

 

ระยะเวลา 

 

ผูรับผิดชอบ 

 
1. ขั้นเตรียมการ 
    ประชุมครูในกลุมสาระฯ 
เพื่อรบัทราบนโยบายและเสนอ 
โครงการฯ 
 

 
ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตาง 
ประเทศทุกคน 

 
ตุลาคม 2556 

 
นางธีระพันธ  รั้งกลาง 

 
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมการใชภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวันเพื่อเตรียมตัว
เขาสูอาเซียน 
2.2 กิจกรรมการแขงขันทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ 
2.3 กิจกรรมวันครสิตมาส 
2.4 กิจกรรมสงเสริมพฒันา
ยกระดับผลสมัฤทธิ์ ม.3,ม.6 
2.5 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุ
อุปกรณเพื่อสงเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
 

 
 
นักเรียน ม.1-ม.6 
 
 
นักเรียน ม.1-ม.6 
 
นักเรียน ม.1-ม.6
นักเรียน ม.1-ม.6 
 
ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตาง 
ประเทศทุกคน 

 
 
ตุลาคม 2556 – 
กุมภาพันธ  2557 
 
ตุลาคม 2556 – 
กุมภาพันธ  2557 
ธันวาคม  2556 
พฤศจิกายน 2556 
– มกราคม  2557 
พฤษภาคม 2556 
– กุมภาพันธ 2557 
 

 

 
 
ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตาง 
ประเทศทุกคน 

 
3. ขั้นประเมินผล 
    สรุปประเมินผล รายงาน
โครงการฯ 

 
- ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
 

 
มีนาคม 2557 

 
นางธีระพันธ  รั้งกลาง 
 

 
 
 
 
 



5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน 7,644  บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  กิจกรรมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาเซียน 

 

- 

 

- 

 

412 

 

412 

2 กิจกรรมที่ 2 
  กิจกรรมการแขงขันทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
 

 

- 

 

- 

 

412 

 

412 

3 กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมวันคริสตมาส 
 

 

- 

 

- 

 
5,000 

 
5,000 

4 กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมสงเสริมพัฒนายกระดบัผลสมัฤทธิ ์
 

 

- 

 

- 

 
- 

 
- 

5 กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมจัดซือ้จัดหาสื่อวสัดุอุปกรณเพื่อ
สงเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
 

 

- 

 

- 

 

1,841 

 

1,841 

รวม   7,644 7,644 

 
6. การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. นักเรียนไดรบัการพัฒนา
ทักษะการใชภาษา 
2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
3. ความพึงพอใจของนกัเรียนที่
เขารวมกจิกรรมทางภาษา 

1. นิเทศติดตาม/ผลการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
2. สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนในการรวมกิจกรรม/
แบบสอบถาม 

1. แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามระบบเรียนรู 
2. แบบทดสอบ/ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) 
3. แบบสอบถาม 
 

 

 



7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) สามารถใช

ภาษาไดเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
2. นักเรียนไดรับประสบการณ มีความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษา และมีความพึงพอใจใน

การเขารวมกิจกรรมทางภาษา 
3. เพื่อใหนกัเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สงูขึ้นรอยละ 5 

 
 

ลงชื่อ      ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
         ( นางธีระพันธ   รั้งกลาง )                     ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
ตําแหนงประธานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                 ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษสีโปสเตอร 2 หนา 1 
 

โหล 120 120 เงินอุดหนุน 120 ธันวาคม 
2556 

2 ดอกไมแตงบอรด 10 ชิ้น 25 250 เงินอุดหนุน 250 ธันวาคม 
2556 

3 กระดาษดับเบิล้เอ 80 แกรม 1  กลอง 700 700 เงินอุดหนุน 700 ธันวาคม 
2556 

4 ลวดเย็บกระดาษ 10 กลอง 10 100 เงินอุดหนุน 100 ธันวาคม 
2556 

5 กระดาษเกียรติบัตร A4 1 รีม 120 120 เงินอุดหนุน 120 ธันวาคม 
2556 

6 ปากกาไวทบอรด Pilot 1 กลอง 275 275 เงินอุดหนุน 275 ธันวาคม 
2556 

7 ไวนิลการจัดกิจกรรมตางๆ 1 แผน 250 250 เงินอุดหนุน 250 ธันวาคม 
2556 

8 ของรางวลัวันคริสตมาส 100 ชิ้น - 4,829 เงินอุดหนุน 4,829 ธันวาคม 
2556 

9 หนังสือพรอมแผนซีดีสําหรบั 
ฝกทักษะภาษา 

4 ชุด 250 1,000 เงินอุดหนุน 1,000 ธันวาคม 
2556 

รวม(..............เจ็ดพันหกรอยสีส่ิบสี่บาทถวน..............) 7,644  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



ชื่อโครงการ    การจัดหองเรียนภาษาจีนเพื่อพฒันาทักษะการเรียนรู 
                        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
แผนงาน                      พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1   พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 12 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่5 ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสตูร 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม               โครงการตอเนือ่ง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวปยนุช  จักรแกว 
ระยะเวลาดาํเนินการ   มกราคม-กุมภาพันธ 2557 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ภาษาเปนสิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิตในสังคมของมวลมนุษยเพราะใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร

ทําความเขาใจกันระหวางคนในสังคม ชนชาติทั้งหลายตางมภีาษาเปนของตนเองเพือ่ใชในการสือ่สารในกลุม

ชนชาติเดียวกัน นอกจากการใชภาษาสื่อสารภายในประเทศแลว  การสื่อสารระหวางประเทศกม็ีความจําเปน

อยางยิ่งในปจจบุัน   ภาษาสากลซึ่งเปนเครื่องมือสื่อสารระหวางประเทศตางๆในโลกจึงมีความสําคัญมาก    

             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ จึงจัดใหมกีารจัดหองเรียน

ภาษาจีนเพื่อเปนการการสงเสริมและพฒันาทักษะการใชภาษาของนักเรียน เพื่อใหนกัเรียนไดฝกทักษะการใช

ภาษาใหเกิดประโยชนในการติดตอสื่อสารเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูง เพื่อเรียนรูวฒันธรรม และ

กิจกรรมวันสําคัญของเจาของภาษา และเพื่อสงเสริมความตองการของผูเรียนและเพื่อใหการพฒันาการศึกษา

ดําเนินไปไดอยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล  

2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหมีศูนยการเรียนรูภาษาจีนที่เอือ้อํานวยตอการสงเสริมและพัฒนาทักษะการใชภาษาจีนแกนักเรียน  
2. เพื่อใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนภาษาจีนมากขึ้น 
3.เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูภาษาจีนใหสูงขึ้น  
3.  เปาหมาย 
    3.1  เชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่  1-6  มีสถานที่ทีเ่อื้ออํานวยตอการสงเสริมและพัฒนาทักษะการใช   
           ภาษาจีน จํานวน 1 หองเรียน 
    3.2   เชิงคุณภาพ 
        1.นักเรียนมีสถานทีท่ี่เอื้ออํานวยตอการสงเสริมและพฒันาในดานการศึกษาและคนควาเกี่ยวกบั 
           ภาษาจีน 
         2.ครูผูสอนสามารถจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและมีประสิทธิภาพ   
 



4.  กิจกรรมและการดาํเนินงาน 
 

 

ขั้นตอน 

 

เปาหมาย 

 

ระยะเวลา 

 

ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    ประชุมครูในกลุมสาระฯ 
เพื่อรบัทราบนโยบายและเสนอ 
โครงการฯ 
 

ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตาง 
ประเทศทุกคน 

 
 มกราคม  2557 

 
นางสาวปยนุช  จักรแกว 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1  ดําเนินกิจกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรูเพื่อจัดหอง
ภาษาจีน 

มีหองเรียน
ภาษาจีน 1 หอง
ใหกับนักเรียน 
 
 

 
มกราคม  2557 
 

 
 
นางสาวปยนุช  จักรแกว 

3. ขั้นประเมินผล 
    สรุปประเมินผล รายงาน
โครงการฯ 

 
- ความพึงพอใจ 

 
 มีนาคม  2557 

 
นางสาวปยนุช  จักรแกว 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน  ….10,205…..  บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพฒันาหอง
ภาษาจีนสูการเรียนรูสําหรบันักเรียน 
1.1. จัดทําเอกสารประกอบการเรียนรู 
1.2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยเีกี่ยวกับภาษาจีน 

1.3 จัดซื้อพจนานกุรม/หนังสือภาษาจีน 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

7,934 
 
 

 
 

7,934 
 

2 พัฒนาหองศูนยการเรียนรูภาษาจีน 
2.1   จัดบรรยากาศในหองศูนยการเรียนรุ
ภาษาจีนใหเอื้อตอการเรียนรู 
 

- -  
1,971 

 
1,971 

3 กิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน 
3.1  ประชุมคร ู
3.2  สรปุผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคบับญัชา 

- - 300 300 

 



6. การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. นักเรียนไดรบัการพัฒนา
ทักษะการใชภาษา 
 
2. ความพึงพอใจของนกัเรียนที่
เขารวมกจิกรรมทางภาษา 

1. นิเทศติดตาม/ผลการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
2. สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนในการรวมกิจกรรม/
แบบสอบถาม 

1. แบบสอบถาม 
 
 
2. แบบสอบถาม 
 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ครูและนักเรียนไดมหีองศูนยการเรียนรูภาษาจีนที่เอือ้ตอการจัดกจิกรรมการเรียนรู  
2. ครูผูสอนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีทีท่ันสมัยอยางเหมาะสม  
3. นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์การเรียนรูภาษาจีนเพิม่ขึ้น 

 
 

 
ลงชื่อ      ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
         ( นางสาวปยนุช จักรแกว)                      ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
           ตําแหนงครูอัตราจาง                                      รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                 ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
หมายเหต ุ: ทรัพยากรที่ใชในโครงการ         
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร A4 80 gm 2 รีม 150 300 เงินงบประมาณ 300 ก.พ. 57 
2 บัตรคํา 1 หอ 65 65 ” 65 ก.พ. 57 
3 โปสเตอรสี 2 หนา 6 แผน 16 96 ” 96 ก.พ. 57 
4 กระดาษชารทสีออน ใหญ 8 แผน 10 80 ” 80 ก.พ. 57 
5 กระดาษ 100ปอนด A4  30 แผน 5 150 ” 150 ก.พ. 57 
6 สติ๊กเกอรใส  5 แผน 25 125 ” 125 ก.พ. 57 
7 เทปกาวกระดาษ 2 หนา 3 มวน 55    165 ” 165 ก.พ. 57 
8 กาวลาเทก็ซ 16oz 1 ขวด 39 39 ” 39 ก.พ. 57 
9 เครื่องเย็บกระดาษเบอร 10 ธรรม 2 เครื่อง 60 120 ” 120 ก.พ. 57 
10 ลวดเย็บเบอร 10 Max  1 โหล 96 96 ” 96 ก.พ. 57 
11 กรรไกรอยางดี 6 นิ้ว  2 อัน 55 110 ” 110 ก.พ. 57 
12 ฟวเจอรบอรด  65*81 6 แผน 35 210 ” 210 ก.พ. 57 
13 กลองใสเอกสาร 2 ชอง  1 อัน 195 195 ” 195 ก.พ. 57 
14 กระดาษโฟโต 130 gm  1 หอ 250 250 ” 250 ก.พ. 57 
15 เทปโฟมอยางด ี 2 มวน 135 270 ” 270 ก.พ. 57 
16 พจนานุกรม จีน-ไทย  เลมใหญ 3 เลม 945 2,825 ” 2,825 ก.พ. 57 
17 พจนานุกรม จีน-ไทย เลมเล็ก 5 เลม 590 2,950 ” 2,950 ก.พ. 57 
18 หนังสือภาษาจีนกลาง เลม 1  1 เลม 80 80 ” 80 ก.พ. 57 
19 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 2 เลม 175 350 ” 350 ก.พ. 57 
20 หนังสือสนทนาภาษาจีนกลาง 2 เลม 150 150 ” 150 ก.พ. 57 
21 Enjoychinese สนุกสนทนา

ภาษาจีน 
1 เลม 175 175 ” 175 ก.พ. 57 

22 หนังสือสมัผสัภาษาจีน ม.ปลาย 
เลม 1  

2 เลม 149 298 ” 298 ก.พ. 57 

23 หนังสือแบบฝกหัดสัมผสัภาษาจีน 
ม.ปลาย เลม 1 

2 เลม 69 138 ” 138 ก.พ. 57 

24 ฟง พูด อาน เขียน เรียนจีนกลาง 2 เลม 199 398 ” 398 ก.พ. 57 
25 CD จับคําศัพทจีนชุดกจิวัตรและ

กิจกรรมตางๆ 
1 แผน 240 240 ” 240 ก.พ. 57 

26 หนังสือภาษาจีนหรรษา  1 เลม 330 330 ” 330 ก.พ. 57 



ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

รวม 10,205 10,205  

 
                          
 
 
 
 

 

 



ชื่อโครงการ    การพัฒนาการจัดการศึกษาพเิศษเรียนรวม 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1   จุดเนน สพฐ. ที่ 4,5 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 11 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 11 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม               โครงการตอเนือ่ง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมงานการศึกษาพเิศษ (เรียนรวม) 
ผูรับผิดชอบ    นางอุมาวรรณ สงางาม , นางสาวจันจิรา   ฝนหล ี
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษาแพร เขต 
37  ไดสงเสรมิใหมกีารจัดการเรียนรวมแกนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษดานตางๆ เพื่อสอดคลองตาม
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพระราชบญัญัติ การจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการ พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษาสําหรบัคนพิการ รวมทัง้สนบัสนุนโครงการเพื่อสิทธิ์ทาง
การศึกษาของคนพิการ รวมทัง้สงเสรมิและพฒันาครู และบคุลากรทางการศึกษา ที่สอดคลองกบัความจําเปน
ของผูเรียน และไดกําหนดใหโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม 

ดังนั้นโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภจึงไดตระหนักถงึบทบาท ภาระหนาทีท่ี่สําคัญยิ่งนี้  ในการทีจ่ะสงเสริม
ใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรวมกบันักเรียนปกติไดอยางมีความสุข  จึงไดจัดทําโครงการขึ้นเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหกับนกัเรียนพิการ ใหนักเรียนพิการเรียนรวมไดรับสิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลอืทางการศึกษา(คูปองการศึกษา) ตลอดจนการพฒันาองคความรู เกี่ยวกับ
การศึกษาพิเศษ กระบวนการจัดการเรียนการสอนแกครูและบุคลากรในโรงเรียน ใหมีความรู ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนใหกบันักเรียนพิการเรียนรวมไดรับพัฒนาความรูความสามารถ และอยูในสังคมอยางมี
ความสุข  และเพื่อเปนโรงเรียนตนแบบของการจัดการเรียนรวมนักเรียนกลุมดังกลาวไดพัฒนาตามศกัยภาพของ
ตนเองใหดียิง่ขึ้นไป 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบรหิารการจัดการเรียนรวม  
2. เพื่อการคัดกรองตรวจวินิจฉัยนกัเรียนที่มปีญหาทางการเรียนรูและสตปิญญา  
3. เพื่อสนบัสนุนใหครู/ บุคลากรทางการศึกษา รวมผลิตสือ่ จัดหา สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ

ความชวยเหลือทางการศึกษา 
 

3. เปาหมาย 
3.1  ดานปริมาณ 

1. นักเรียนทีม่ีความตองการพิเศษไดรบัการคัดกรอง วินิจฉัยที่ถูกตองจากแพทย อยางนอยรอยละ 80 
2. มีสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกและบรกิารความชวยเหลือทางการศึกษารอย 80 ของนักเรียนที่มีความ
ตองการพเิศษ 



3.2  ดานคุณภาพ 
1. นักเรียนไดรบัการคัดกรอง วินิจฉัยที่ถูกตองจากแพทยเฉพาะทาง 
2. โรงเรียนมสีิ่งอํานวยความสะดวกและบริการความชวยเหลือทางการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ 
นักเรียนที่มีความตองการพเิศษ 
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเรียนรวมอยางเปนระบบ 
 

4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
     1.1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
     1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
     1.3 ประชุมวางแผน
ปฏิบัติงาน 

 
  คณะผูบริหาร 
  
กลุมงานการศึกษา
พิเศษ(เรียนรวม) 

 
ก.ค.56 

 
ต.ค.56 

 
พ.ย.56 

 
นางอุมาวรรณ  สงางาม 
และน.ส.จันจิรา  ฟนหล ี
คณะกรรมการ 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
     2.1 ดําเนินการคัดกรอง
นักเรียน  
     2.2 การรณรงคใหครู/
บุคลากรรวมการศึกษาและวจิัย
เพื่อสรางและพฒันาสือ่ 
นวัตกรรมสรปุรายงาน        
     2.2.1 การจัดหาสื่อ สิง่
อํานวยความสะดวกและบริการ 
ความชวยเหลือทางการศึกษา
ใหกับนักเรียนเรียนรวม 
 
 
     2.3 การพัฒนาคุณภาพและ
จัดระบบการบริหารจัดการเรียน
รวม 
          2.3.1 พัฒนาคร ู
          2.3.2 สงเสรมินักเรียน 
เรียนรวมเขารวมการแขงขัน
กิจกรรมตางๆ 
         2.3.3 จัดทําปาย
สารสนเทศ 
 

 
  นักเรียนระดบัชั้นม.1 
  นักเรียนระดบัชั้นม.
2-6 
  คณะครูและบุคลากร
ทางการศกึษาโรงเรียน
วิไลเกียรติอปุถัมภ 
นักเรียนเรียนรวม 
 
 
 
 
 
  คณะครู บุคลากร
ทางการศกึษาและ
นักเรียนเรียนรวม
โรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ 
 

 
พ.ค.57 

 
พ.ค.-มิ.ย.57 

 
 
 

มิ.ย.57-ก.ย.57 

 
นางอุมาวรรณ  สงางาม 
และ น.ส.จันจริา  ฝน
หล ี
 
 
 
คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ 



3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ  
     (แบบประเมินโครงการ) 
     3.2 ประเมินความคิดเห็นผู
รวม   
     กิจกรรม  
     (แบบสอบถามความคิดเห็น) 
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร  
     (แฟมสะสมงาน) 

 
  คณะครู บุคลากร
ทางการศกึษาและ
นักเรียนเรียนรวม
โรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ 
  กลุมงานการศึกษา
พิเศษ(เรียนรวม) 
 

 
ก.ย.57 

 
นางอุมาวรรณ  สงางาม 
และ น.ส.จันจริา  ฝน
หล ี
 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน 4,000 บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1  
  1.1 ดําเนินการคัดกรองนักเรียนระดับชั้น ม. 1   
  1.2 ดําเนินการคัดกรองนักเรียนระดับชั้น ม. 
2-4   

  
500 
500 

 
 
 

 
 

1,000 

2 กิจกรรมที่ 2 
  2.1 การจัดหาสื่อ สิง่อํานวยความสะดวกและ
บริการ 
ความชวยเหลือทางการศึกษาใหกับนกัเรียน
เรียนรวม 
  2.2 การพัฒนาคุณภาพและจัดระบบการ
บรหิารจัดการเรียนรวม 
         2.2.1 พัฒนาคร ู
         2.2.2 จัดทําปายสารสนเทศ 

  
1,000 

 
 
 

1,000 
1,000 

  
 
 
 
 
 

3,000 

3 กิจกรรมที่ 3 
  3.1 ประเมินโครงการ  
       (แบบประเมินโครงการ) 
  3.2 ประเมินความคิดเห็นผูรวม กจิกรรม  
       (แบบสอบถามความคิดเห็น) 
  3.3 สรุปรายงานผูบริหาร  
       (แฟมสะสมงาน) 

  
- 
 
- 
 
 
- 

  
 
 
 
 
 
 
- 

รวม  4,000  4,000 
 
 



6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัด 
การเรียนรวม 

การสงัเกต การสมัภาษณ  
การสอบถาม 

แบบสงัเกต แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม 

การคัดกรองตรวจวินิจฉัยนักเรียน 
ที่มีปญหาทางการเรียนรูและ
สติปญญา 

การสงัเกต การสมัภาษณ 
การสอบถาม 

แบบสงัเกต แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม 

สนับสนุนใหครู/ บุคลากรทางการ
ศึกษา รวมผลิตสื่อ จัดหา สื่อ  
สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
ความชวยเหลือทางการศึกษา 

การสงัเกต การสมัภาษณ  
การสอบถาม 

แบบสงัเกต แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนเรียนรวม ไดรับการพัฒนาตามศกัยภาพของตนเองอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 
2. โรงเรียนมีขอมูลที่ถกูตองเกี่ยวกับนกัเรียนเรียนรวม 
3. โรงเรียนมสีื่อ สิง่อํานวยความสะดวกและบริการความชวยเหลือทางการศึกษาใชสําหรบัพัฒนานกัเรียน

เรียนรวม 
 
 

 
  ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       ( นางอุมาวรรณ   สงางาม )                   ( นายเอกชัย  ใจกองแกว ) 
  ตําแหนงครู วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ             รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                      ( นายนิคม   มะยาระ ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา 

ที่ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 
ราคา 

ตอหนวย 
จํานวน 

เงิน 
แหลง                       

งบประมาณ 
จํานวน 

เงิน 

1 แบบคัดกรองนักเรียน   60 เลม 16.50 1,000 (  )เงิน
งบประมาณ 

 ปงบประมาณ  

2557 

2 กระดาษ A4        5 รีม 120 600 ( / )เงิน
อุดหนุน 

 ปงบประมาณ  

2557 

3 แฟมแบบมีหวง   12 อัน 50 600 (  )เงินนอก 
งปม. 

 ปงบประมาณ  

2557 

4 แผนฟวเจอรบอรด  10 อัน 30 300 (  )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

 ปงบประมาณ  

2557 

5 กระดาษการดสี A4 ทําปก ขนาด 
120 แกรม 

2 รีม 130 260   ปงบประมาณ  

2557 

6 เครื่องบันทกึเสียง 2  เครื่อง  1240   ปงบประมาณ  

2557 

รวม  ( สองหมื่นบาทถวน ) 4,000  
 



ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบงานแนะแนว 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1   จุดเนน สพฐ. ที่  6 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่  1, 2, 6 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่ 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3.1, 4, 6 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  1 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   งานแนะแนว 
ผูรับผิดชอบ    นางสุภาวดี  สวนกุล  นางเรณู  บัตริยะ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมแนะแนวเปนกจิกรรมที่หลากหลาย  เพื่อชวยใหผูเรยีนรูจัก  เขาใจ  และเห็นคุณคาใน 

ตนเอง  รูจกัปรับตัวเขากบัสิง่แวดลอม  สามารถตัดสินใจเลอืกแนวทางศึกษาตอ  แนวทางในการประกอบ
อาชีพ  และเปนผูมีสุขภาพจิตดี  มีจิตสํานึกสาธารณะ  รวมทั้งเปนกิจกรรมบริการ เชน การจัดสรร
ทุนการศึกษา  เงินกองทุนใหกูยืมทางการศึกษา  การสมัครโควตาสถาบันตาง ๆ เปนตน  ดังนั้น  การจัด 
การเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว  และบรกิารแนะแนวตองอาศัยสื่อที่หลากหลาย  เพื่อการสืบคนและ
นําเสนอขอมูลจากแหลงตาง ๆ  เชน การศึกษาจากใบงาน  ใบความรู  การสบืคนและการใชบรกิารทาง
อินเตอรเน็ต  การฉายซีดีและดีวีดีจากสถาบันตาง ๆ   เปนตน แตทางหองแนะแนวมจีอคอมพิวเตอรชํารุดไม
สามารถซอมได 1 เครื่อง พัดลมไมเหมาะสมกับสภาพการใชโปรเจคเตอร  และขาดแคลนโตะ  เกาอี้ อํานวย
ความสะดวกแกนักเรียน  และตอนรบัแขก  นอกจากนี้ยงัตองจัดซือ้  จัดหา  และจัดทํา     ขอมูลดาน
การศึกษา อาชีพ และ         การปรับตัวใหเปนปจจุบันเพื่อบริการนักเรียนทัง้ในคาบกจิกรรมแนะแนวและ
หองแนะแนว   รวมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสรปุและประเมินผล      ดังนั้นจึงจําเปนตองมี   หนังสือ  
เอกสาร  คูมือ   แบบทดสอบ  ซีดี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัดานการศึกษา  อาชีพ  และการปรบัตัวของนักเรียน   
รวมทั้งโตะ  เกาอี้  เพื่อใหนักเรยีนเห็นคุณคาของงานแนะแนวและมาใชบริการเพิ่มขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อนักเรียนรูจกั  เขาใจและเห็นคุณคาในตนเอง  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
2.2 เพื่อใหนกัเรียนมีทกัษะการคิดอยางสรางสรรค  คิดเปนระบบ  กําหนดเปาหมาย  คาดการณ 

ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
2.3 เพื่อนักเรียนใชหองแนะแนวเปนแหลงเรียนรูในการแสวงหาขอมูลดานการศึกษาตอ  อาชีพ 

และบริการเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
2.4 เพื่อใหนกัเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
2.5 เพื่อครมูีเครือ่งมอืในการจัดกิจกรรมแนะแนวไดหลากหลาย 

 
3.  เปาหมาย 

2.6 เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภทุกคน 

3.2 ดานคุณภาพ 
3.2.1.1 ครูและนักเรียนมีเอกสาร คูมือประกอบการเรียนการสอน  สื่อเทคโนโลยอียางเพียงพอ  
3.2.1.2 มีโตะ เกาอีบ้ริการนักเรียนและตอนรับแขก   



3.2.1.3 นักเรียนเห็นคุณคาของกจิกรรมแนะแนวและสนใจเรียนแนะแนวเพิ่มขึ้น 
3.2.1.4 หองแนะแนวเปนแหลงเรียนรู  บริการดานการศึกษา  อาชีพ  และการใหคําปรึกษาดาน

สวนตนและสังคมแกนักเรียนและผูทีเ่กี่ยวของ 
 
4.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏบิัตงิาน 

   
ก.ค. 2556 
 

 
นางสุภาวดี  สวนกูล 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
     2.1 ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง 
     2.2 ตรวจรับวสัดุ อุปกรณ 
     2.4 บริการนกัเรียนและ
ผูเกี่ยวของ 

 
 
 
นักเรียนทุกคน 

 
ปงบประมาณ  
2557 

นางสุภาวดี  สวนกูล 
นางเรณู  บัตริยะ 

3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ (แบบ
ประเมินโครงการ) 
     3.2 สรุปรายงานผูบริหาร 

(แฟมสะสมงาน) 

  
กันยายน  2557 

นางสุภาวดี  สวนกูล 
นางเรณู  บัตริยะ 

 
 

5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน……9,286………..บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  1.1 พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว  
  1.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 
  1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว 

  
 

1,200 
420 

 
3,400 
1,256 
3,010 

 
3,400 
2,456 
3,430 

2 กิจกรรมที่ 2 
  2.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 
 

    

รวม  1,620 7,666 9,286 

 
6.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

มีการดําเนินงานตามเปาหมาย สังเกต แบบบันทึกการสงัเกต 
 สัมภาษณ แบบบันทึกการสมัภาษณ 
 สํารวจ แบบสํารวจ 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนรูจัก  เขาใจและเห็นคุณคาในตนเอง  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
 7.2 นักเรียนมีทักษะการคิดอยางสรางสรรค  คิดเปนระบบ  กําหนดเปาหมาย  คาดการณ ตัดสินใจ 

              แกปญหาโดยมเีหตผุลประกอบ   
 7.3 นักเรียนสามารถใชหองแนะแนวเปนแหลงเรียนรูในการแสวงหาขอมลูดานการศึกษาตอ  อาชีพ 
       และบริการเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา 
7.4  นักเรียนมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตและสามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
7.5 เพื่อครมูีเครือ่งมอืในการจัดกิจกรรมแนะแนวไดหลากหลาย 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางสุภาวดี  สวนกูล)                   ( นายเอกชัย  ใจกองแกว ) 
      ตําแหนง  หัวหนางานแนะแนว            รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน            

 
    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                      ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว 
1 คาอุปกรณ

คอมพิวเตอร
ที่ซอมบํารุง 

  2,800 2,800 เงินอุดหนุน 2,800 ปการศึกษา 
2557 

2 ผาปูโตะ 6 ผืน 100 600 เงินอุดหนุน 600 มิถุนายน 
 
สงเสริมการจัดกจิกรรมแนะแนวในโรงเรียน 

1 กระดาษ A4 3 ริม 130 390 เงินอุดหนุน 390 สิงหาคม 
2 กระดาษแลก

ซีน 
2 มวน 40 

80 
เงินอุดหนุน 

80 
มิถุนายน 

3 กระดาษปกสี 1 ริม 126 126 เงินอุดหนุน 126 มิถุนายน 
5 หนังสือ

ประกอบการ
สอน 

2 เลม 150 

300 

เงินอุดหนุน 

300 

สิงหาคม 

7 คะแนนสูงสุด
ต่ําสุด 

3 ชุด 30 
90 

เงินอุดหนุน 
90 

สิงหาคม 

8 แนวทาง
ศึกษาตอเมื่อ
จบ ม.6 

4 เลม 60 

240 

เงินอุดหนุน 

240 

สิงหาคม 

10 ปายไวนิล   1  1,200 1200 เงินอุดหนุน 1200    มกราคม 
11 เชือกฟาง 3 มวน 10 30 เงินอุดหนุน 30 กุมภาพันธ 

พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว 
1 ทะเบียน

หนังสือรับ 
1 เลม 100 100 เงินอุดหนุน 100 พฤษภาคม 

2 คาอัดรูป 20 รูป 6 120 เงินอุดหนุน 120 ปการศึกษา 
2557 

3 คาอัดรูป 50 รูป 300 300 เงินอุดหนุน 300 ปการศึกษา 
2557 

4 หมึกเลเซอร 3 หลอด 800 2,400 เงินอุดหนุน 2,400 พฤศจิกายน 
6 หมึกเติมสีดํา 1 ขวด 120 120 เงินอุดหนุน 120 สิงหาคม  
7 แฟมสันกวาง

ตรามา 
3 แฟม 130 390 เงินอุดหนุน 390 กรกฎาคม 

รวม  (เกาพันสองรอยแปดสิบหกบาทถวน) 9,286 
 
 



ชื่อโครงการ    ขยายโอกาสทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่  2   จุดเนน สพฐ. ที่  6 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่  7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่ 8.4 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  1 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   งานแนะแนว 
ผูรับผิดชอบ    นางสุภาวดี  สวนกุล  นางเรณู  บัตริยะ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   3 – 7 กุมภาพันธ  2557   
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการศึกษาเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่จะชวยใหประเทศชาติสามารถพฒันาคนใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อปฏิบัติตนตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการรณรงคใหนักเรียนไดมีโอกาสศึกษาตอมากขึ้นและสูงขึ้น  
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหนกัเรียนในเขตพื้นทีบ่รกิารไดรบัรูขาวสารทางดานการศึกษา อาชีพ และ
สวัสดิการที่ทางโรงเรียนจัดใหแกนักเรียน เพือ่เปนประโยชนในการพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาตอ
เพื่ออนาคตของตนเอง และครูที่ติดตามผล เยี่ยมบานนกัเรียนเพื่อใหความชวยเหลือตามสภาพของนกัเรียน 
 
2.  วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหครู นักเรียน ชุมชน ในเขตพื้นที่บริการไดรับทราบนโยบายการรับสมัครและสวัสดิการที่
โรงเรียนจัดขึ้น 

2.2 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงตามนโยบายกระจายอํานาจทางการศึกษา 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนและครทูี่เกี่ยวของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่สําเรจ็ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง 

ศึกษาตอไดเหมาะสมกบัตนเอง 
 
4.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
    1.3 ประชุมครูทีเ่กี่ยวของกับ
การแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ 
 

   
20  ก.ค. 2556 
24  ม.ค. 2557 
 
29 ม.ค. 2557 
 
 
 
 

 
นางสุภาวดี  สวนกูล 
นางเรณู  บัตริยะ 



   1.4 มอบหมายหนาที่
รับผิดชอบ 
   1.5 จัดเตรียมเอกสารและ
พาหนะ 
   1.6 แจงกําหนดการโรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ 
   1.7 จัดทําแผนพับและไวนิล
ประชาสมัพันธ 
 

29 ม.ค. 2557 
 
 
31 ม.ค.2557 
 
 
 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม    
   2.1 ดําเนินประชาสัมพันธ
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

โรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ 

3-7 ก.พ.2557 นางสุภาวดี  สวนกูล 
นางเรณู  บัตริยะ 

3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ รวบรวม
ขอมูล  ปญหา ที่ไดจากการรับ
สมัคร  
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร 
 

 28  กุมภาพันธ 
2557 
 

นางสุภาวดี  สวนกูล 
นางเรณู  บัตริยะ 

 
 

5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน………1,000…………..บาท  งบกลาง 1,000 บาท    รายละเอียดการใชงบประมาณ 
(ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  1.1 กระดาษสี 
  1.2 ไวนิล. 
  1.3 น้ํามันรถ(งบกลาง) 

  
 

400 
1,000 

 

 
600 

 

 
 

1,000 
 
 

รวม  400 
(1,000) 

600 1,000 

 
6.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

จํานวนนักเรียนโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการศึกษาตอเพิ่มขึ้น 

สอบถาม แบบบันทึกจํานวนนักเรียนใน
เขตพื้นที่บริการที่ศึกษาตอ 

 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
นักเรียนที่สําเรจ็ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาตอได 

เหมาะสมกับตนเอง 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางสุภาวดี  สวนกูล)                    ( นายเอกชัย  ใจกองแกว ) 
ตําแหนง  หัวหนางานแนะแนว              รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                       ( นายนิคม   มะยาระ ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

งานแนะแนวสัญจร 
1 ไวนิล 1 ปาย 400 400 เงินอุดหนุน 400 มกราคม 
2 กระดาษสี

(แผนพับแนะ
แนวสัญจร) 

5 ริม 120 600 เงินอุดหนุน 600 มกราคม 

3 น้ํามันรถงาน
แนะแนว
สัญจร 

  1,000 งบกลาง เงินอุดหนุน 1,000 มกราคม 

รวม  (หนึ่งพันบาทถวน) 1,000  
 
 
 



ชื่อโครงการ    สงเสริมใหผูเรียนมทีักษะในการ แสวงหาความรูดวยตนเอง 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่  1       จุดเนน สพฐ. ที่  1 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่  3 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่ 5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  1 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   หองสมุดโรงเรียน 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวดรินญา  ขยายเสียง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การเรียนรูอยางตอเนือ่งตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได   ผูเรียนตองมีนิสัยรกัการอาน  อันจะทําให 

เกิดคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค     ตามแนวทางการจัดการศึกษาตาม    พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ   

พ.ศ. 2542  ที่ยึดหลักผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนสําคัญทีสุ่ด  ควรสงเสริมให

ผูเรียนรูจักศึกษาคนควาดวยตนเองมากกวาการเรียนรูจากครูผูสอน  การจัดกิจกรรมเปนหนาที่สําคัญของครูที่

ตองดําเนินการเพือ่ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการคิด   การคนควา  หาความรู ใหโอกาสฝกปฏิบัติและเรียนรูดวย

ตนเองอยางสนุกสนาน   ในปการศึกษาทีผ่านมานักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของบางกลุมสาระการเรียนรูผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ยังอยูในเกณฑต่ํา  

 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ    ภายใตยุทธศาสตรการยก 

ระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  คือการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู เนนความสําคัญของทักษะ

จําเปนพื้นฐานที่สงผลตอความสําเร็จในการเรียนของผูเรียน   ทักษะการอาน  การเขียน และการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง เปนจุดเนนที่จําเปนตองพัฒนาผูเรียน  การอานเปนเครื่องมือสําคัญและพื้นฐานในการเรียนรูของ

ผูเรียนไดดี     ดังนั้นหองสมุดซึ่งเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน   จึงไดจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อใหผูเรียนมีนิสัยรักการ

อาน   สนใจการอาน   การเขียน  การแสวงหาความรูดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น และสามารถนําความรูที่ไดนําไปใช

พัฒนาตนเอง   ทั้งดานการเรียนเพื่อศึกษาตอ และในการดํารงชีวิตประจําวัน  

2. วัตถุประสงค 
     1.   เพื่อใหผูเรียนมีนสิัยรกัการอาน  การเขียนและการฟง รูจกัตั้งคําถามเพือ่หาเหตผุล  แสวงหาความรูดวย

ตนเอง และสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกับผูอื่นได 

     2.   เพื่อใหนักเรียนสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว ใชหองสมุด แหลงเรียนรูและสือ่ตางๆ ทัง้

ในและนอกสถานศึกษา    

     3.   เพื่อใหนักเรียนพัฒนาตนเองมีความคิดสรางสรรค   และไดแสดงความสามารถ  ศักยภาพของตนเอง

อยางอิสระ 

     4.   เพื่อใหนักเรียนมีวิธีการเรียนรูของตนเอง เรยีนรูรวมกับผูอื่นได สนุกกบัการเรียนและชอบมาโรงเรียน

รูจักใชเวลาวาง ใหเกิด ประโยชน 



3. เปาหมาย 
3.1ดานปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ทุกคน, ครูและชุมชนมีนิสัยรกัการอาน 

3.2 ดานคุณภาพ 
      1.  นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ มีทกัษะการใชหองสมุดและศึกษาคนควาแสวงหาความรู  เพื่อ 

       พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  เพิ่มขึ้นรอยละ 95   
             2. หองสมุดเปนศูนยกลางแหลงเรียนรูที่ทันสมัย มีสื่อ/อปุกรณสงเสริมการเรียนการสอนอยาง  
                 เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
4. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1  สํารวจความตองการสื่อ/
อุปกรณการเรียนการสอนและ
เอื้อตอการจัดกิจกรรม 
1.2  บันทึกขอความตามเสนอ
ผูอํานวยการเพื่อขอดําเนินการ 
 
 

-ทราบความ
ตองการในการใช
สื่ออุปกรณและสือ่
เพื่อการคนควา 
-ไดสื่อ/อุปกรณเพื่อ
การคนควาอยาง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
 

พ.ค. - ก.ค.57 นส.ดรินญาและคณะ 
 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1  แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินกิจกรรม 
2.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนในการปฏิบัติกิจกรรม 
2.3  ประชาสัมพันธใหครูผูสอน
และนักเรียนใหเขาใจ
รายละเอียดของกิจกรรม 
2.4  กําหนดเวลา สถานที่ให
นักเรียนสงผลงาน 
2.5 ดําเนินการประกวดตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
2.6 ประกาศผลและมอบรางวัล 
 

-จัดเก็บขอมูล
สารนเิทศ/สถิติการ
ใชแหลงเรียนรูเปน
ปจจุบันและถูกตอง 
-นักเรียนไดรวม
กิจกรรมสงเสริม
การอานอยาง
หลากหลาย 
-นักเรียน ครู และ
ชุมชนรูจักใชแหลง
เรียนรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง มีทกัษะ
แสวงหาความรู  
แกปญหาในการ
เรียนการสอนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

มิ.ย.- ก.ย. 57 นส.ดรินญาและคณะ 
นักเรียนชุมนมุ 
 



3. ขั้นประเมินผล 
3.1 สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 
 

-ครู นักเรียนไดรบั
ความพึงพอใจการ
ใชบริการหองสมุด
แหลงเรียนรู 

  ก.ย.56-ก.ย. 57     บรรณารกัษ 

 
 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน   36,298    บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทกุรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 

  1.1จัดหา สื่อ /วัสดอุุปกรณเพื่อพัฒนาหองสมุด
แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ
ชั้นวางหนังสือพิมพ,ชั้นวางวารสารใหม,ตูแสดง
นิทรรศการหนังสืออาเซียน, วัสดุสิ้นเปลือง,ซอม
บํารุงอุปกรณ) 
 

   6,298 

2 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
4 
 
5 
 

กิจกรรมที่ 2 

  2.1 กิจกรรมสงเสริมนสิัยรักการอาน 
(หนังสือคูมือเตรียมสอบ/หนังสือสงเสรมิ    การ
อานสําหรับเยาวชนจํานวน 200 รายการ /
กิจกรรมสงเสริมการอาน ,    หองสมุดเคลือ่นที่,   
ยอดนักอาน) 
กิจกรรมที่ 3 
จัดหาหนังสือพิมพ/วารสาร,นิตยสาร 
(จํานวน 16 รายการ) 
กิจกรรมที่ 4 

กิจกรรมบรรณารกัษอาสา 
กิจกรรมที่ 5 

กิจกรรมสปัดาหหองสมุด 
 

    
15,000 

 
 
 
 
 

 
15,000 

 
- 
 
 
- 

รวม    36,298 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

ดานปริมาณ    
-นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภช้ัน ม. 1-6 ทุกคนมี  
   นิสัยรักการอาน 

ดานคุณภาพ 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
-นักเรียนรูจักใชแหลงเรียนรูทั้งใน
สถานศึกษาและนอก   
  สถานศึกษา 
 

แบบสอบถาม 
 

-แบบประเมินความพงึพอใจการ
จัดกิจกรรม 
  -แบบประเมินความพึงพอใจ
การใชบรกิารหองสมุด 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการใชหองสมุดและมีนสิัยรกัการอานการคนควา แสวงหาความรูดวย  
     ตนเองอยางสม่ําเสมอ  รูจกัแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกบัผูอืน่ได  
2.  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  สนองนโยบายการปฏิรปูการศึกษาที่เนนผูเรียนเปน   
     สําคัญ 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวดรินญา  ขยายเสียง)       ( นายเอกชัย   ใจกองแกว  ) 
ตําแหนง  ครูชํานาญการพเิศษ                                     รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                       ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1  หนังสือพิมพรายวัน /วารสาร /
นิตยสาร 
   (16  รายการ) 

    ( / )  เงิน
งบประมาณ 

15,000 ปงบประมาณ 
2557 

2 จัดหาหนังสืออานประกอบและสื่อ
อิเลคทรอนิกสและอุปกรณสําหรบั
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  /
เกียรติบตัร/ของรางวัล/กระดาษ
ชารด/ปายไวทนิว/หมึกปริ้นเตอร/
ปายนิเทศไมอัด/ฟวเจอรบอรด 
 

    ( / )  เงิน
อุดหนุน 

15,000   ปงบประมาณ 
2557 

3 ครุภัณฑ(ชั้นวางหนังสือพิมพ,ชั้น
วารวารสารใหม,ตูแสดง
นิทรรศการหนังสืออาเซียน, วัสดุ
สิ้นเปลือง,ซอมบํารุงอปุกรณ) 
 

    ( / )  เงินนอก 
งปม. 
 
 
 
 
 

6,298 ปงบประมาณ 
2557 

รวม     ( สามหมื่นหกพันสองรอยเกาสิบแปดบาทถวน ) 36,298  
รายการทรัพยากรท่ีตองใชใน   งานรายการทรัพยากรท่ีตองใชใน   งาน//โครงการโครงการ  

ที ่
รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
รวมเงิน 

1 
 
2 
 
3 
4 
5 
6 

 

จัดหาสื่อสิง่พิมพ หนังสือพิมพรายวัน /วารสาร /
นิตยสาร 
จัดหาหนังสืออานประกอบและสื่ออิเลคทรอนิกส 
 
กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4 
คาจัดทาํปายไวนิล 
อุปกรณการจัดปายนิเทศ,คาอุปกรณตกแตงบอรด 
จัดหาสื่อและอุปกรณสําหรับกิจกรรมสงเสริมนิสยัรัก
การอาน  /เกยีรติบตัร/ของรางวัล 

15
รายการ 

50
รายการ 

5 
1 
 

10 
รายการ 

- 
 
- 
 

ริม 
อัน 
 
- 
 

- 
 
- 
 

120 
500 

 
- 
 

20,000 
 

10,000 
 

600 
500 
800 

4,398 

 รวม   36,298 

 



ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรูหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 (การนวดพื้นฐานเพื่อสุขภาพ) 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที ่ 2 จุดเนน สพฐ. ที่  1, 2, 4, 5 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่  1, 2, 3 
สนองการประเมินภายใน มาตรฐานที ่ 1, 2, 3 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  1, 4, 6 
ลักษณะของโครงการ     โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ นางสาวจริาพันธ  รุจิระพงค 
ระยะเวลาดาํเนินการ ปงบประมาณ  2557 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภไดจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพโดยกําหนดใหเปนหนึ่ง

ในหลักสูตรพัฒนาอจัฉริยภาพผูนําทีส่อดคลองกับศักยภาพดานอาชีพของจังหวัดแพร เปนการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทํา ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใหนักเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ  
มีความเชี่ยวชาญ  และสามารถใชทรพัยากรของจงัหวัดของตนเองในการประกอบอาชีพ  และสรางรายไดใน
อนาคต  นอกจากนี้  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู ซึง่การพัฒนาผูเรียนใหบรรลมุาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจ  มีความสามารถเกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีทักษะการทํางาน  ทักษะการจัดการ  
สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีจากภูมิปญญาพื้นบาน  ภูมิปญญาไทย  และเทคโนโลยีสากลมาใช
ในการทํางานอยางถูกตอง  เหมาะสม  คุมคา  และมีศีลธรรม  คุณธรรม  สรางและพัฒนาผลิตภัณฑ  หรอื
วิธีการใหมสามารถทํางานเปนหมูคณะ  มีนิสัยรักการทํางาน  เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตออาชีพทีสุ่จริต  
ตลอดจนมี คุณธรรมจริยธรรม  และคานิยมทีเ่ปนพื้นฐาน  ไดแก  ความขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัดอดทน  อันจะ
นําไปสูการเปนผูเรียนทีส่ามารถชวยเหลือตนเอง  และพึ่งตนเองไดตามพระราชดํารเิศรษฐกิจพอเพียง  สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   
 ดังนั้นเพื่อใหการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เนนนกัเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ  
และการดําเนินงานของกลุมสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  เชน การวางแผนงานกลุม  กระบวนการ
ปฏิบัติงาน  ที่จะทําใหเกิดผลตามจุดประสงคอยางมปีระสทิธิภาพ  ทางกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ               
พลศึกษา  ไดตระหนักในการเรียนการสอนที่เปนการสงเสรมิใหนักเรียนมสีุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบรูณ         
ซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนในวิชาตางๆใหประสบความสําเร็จ  จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อพฒันาทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรูหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพขึ้น และสนองระบบการบรหิารการจัดการของโรงเรียน
อีกทางหนึ่ง 
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีทักษะในหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ 

2.2 เพื่อใหนักเรียนมทีักษะในการทํางานรวมกบัผูอื่น  มีความพยายามในการพัฒนางานอยาง   
     มีความสุข 
2.3 เพื่อใหนักเรียนมีความรูสกึที่ดีตออาชีพสุจริตและ หาความรู เกี่ยวกบัอาชีพที่ตนสนใจ 



3.  เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่  4 ที่เลือกเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดฝกปฏิบัติ
กิจกรรมตามหลักสูตร และมีวัสดุ – อุปกรณที่เพียงพอตอการฝกกิจกรรม (การนวดพื้นฐาน
เพื่อสุขภาพ) 

   
3.2 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4  ที่เลือกเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ  มีทักษะใน
การเรียนรูหลกัสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ  และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนและนําไปประกอบ
อาชีพที่นักเรียนถนัด 

 
4.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อ            
ขออนุมัติ 
    1.2 ประชุมบุคลากรทีเ่กี่ยวของ  
เพื่อจัดทําและขออนุมัติโครงการ 
    1.3 วางแผนและกําหนด
รูปแบบ การจัดกิจกรรมของ
โครงการ     

 
- โครงการผาน       
การอนุมัต ิ
- ครูและบุคลากร 

 
ก.ย. 2557 

 
ต.ค. 2557 

นางสาวจริาพันธ  
รุจริะพงค 

 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม     
   - บันทึกเสนอในการจัดหาตอ
ฝายบริหารเพื่ออนุมัติกจิกรรม
โครงการ  พรอมแจงรายละเอียด
วัสดุ 

 
- นักเรียน 
- วัสดุ – อุปกรณ 

 
ตลอดปการศึกษา 

2557 

นางสาวจริาพันธ  
รุจริะพงค   

3. ขั้นประเมินผล 
    - สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

  
สิ้นปการศึกษา 

2557 

นางสาวจริาพันธ  
รุจริะพงค   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 งบประมาณ  จํานวน  10,000 บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1  ฝกปฏิบัติทักษะการนวดขั้นพื้นฐาน 
- บันทึกเสนอในการจัดหาตอฝายบริหารเพื่ออนุมัติ
กิจกรรมโครงการ  พรอมแจงรายละเอียดวัสดุ 
-  ดําเนินการจัดหาตามระยะเวลาที่กําหนด 

  7,000 7,000 

2 กิจกรรมที่ 2  ฝกปฏิบัติทักษะการทําอุปกรณการนวด
พื้นฐานเพื่อสุขภาพ 

  3,000 3,000 

รวม   10,000 10,000 

 
5.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. การรวมกิจกรรมของนักเรียน 
 
 
2. การสอบถามความคิดเห็นและ    
ความพึงพอใจของครูและนักเรียน 
3. สรุปผลการดําเนินงาน 

- ความสนใจและการใหความรวมมือ
ของนักเรียน 
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของน.ร. 
- การตอบแบบสอบถาม 
 
- ผลของการดําเนินงาน(รูปเลม) 

- ทักษะนวดเพื่อสุขภาพ 
 
 
- แบบสอบถาม 

 
6.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 6.1 นักเรียนไดฝกฝนและมีการพฒันาการดานการเรียนรูตามความถนัดและความสามารถ 
 6.2 นักเรียนมสีื่อ วัสดุ – อุปกรณการเรียน ครูมสีื่อการสอน ที่ครบถวนและเหมาะสม   

6.3 โรงเรียนสามารถพัฒนาตามกระบวนการ  มีสถานทีท่ี่เหมาะกับการฝกทักษะ มีวัสดุ – อุปกรณ   
                 มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอสําหรบัผูเรียน  

6.4 นักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกบัผูอื่น  มีความพยายามในการพัฒนางานอยางมีความสุข 
6.5 นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและ หาความรู เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

  6.6 บุคลากรของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีการพฒันาการจัดกจิกรรมดานการเรียน  
การสอนอยางมปีระสทิธิภาพและเหมาะสม 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
     ( นางสาวจิราพันธ  รุจิระพงค )                  ( นายเอกชัย  ใจกองแกว ) 
     ตําแหนง  ครู    อันดับ คศ. ๓                        รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน            

 
    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                        ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ  
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 ผาขนหนู สีขาว  15 x 30 นิ้ว 3 โหล 280 840 (  )เงิน งปม. 840  
2 โลชั่นทาเทา 3 กระปุก 150 450 ( )เงินอุดหนุน 450  
3 เบบี้ออย  200 ml 3 ขวด 140 420 ( )เงินนอกงปม. 420  
4 แปงเด็ก  100 g 4 กระปุก 95 380 ( )เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 380  
5 สําลีกอน  bigC  40  g 2 โหล 155 310  310  
6 กระปุกเปลาสําหรับแบงครีม 1 โหล 250 250  250  
7 แอลกอฮอล  50 ml 1 โหล 120 120  120  
8 กระดาษชําระ 3 แพค 140 420  420  
9 กางเกงสําหรับใสนวด 15 ชุด 110 1,650  1,650  
10 คาวิทยากร 2 คน (2x200x12ชม.) 2 คน 2,400 4,800  4,800  
11 น้ํายาลางจาน 4 ถุง 25 100  100  
12 ผงซักฟอก 1 ถุง 260 260  260  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ( หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน ) 10,000  

 
 
 
 



ชื่อโครงการ    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่  1   จุดเนน สพฐ. ที่  8 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่  10 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่ 10 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  2 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นางวัชรินทร   เจรญิคํา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 293/2551    เรื่อง ให
ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 กําหนดใหสถานศึกษา ในสังกัด จัดการ
เรียนการสอนโดยใชหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในการจัดทําโครงสรางหลกัสูตร
สถานศึกษา ตองพิจารณาขอมูลจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปาหมาย/
จุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน ระดบัทองถิ่น(หลักสูตรระดบัทองถิ่น) แลวจึงดําเนินการจัดทําโครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนทกุคน  ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มี
ความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานกึในความเปนพลเมอืงไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจต
คติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ   การประกอบอาชีพและการศกึษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบน
พื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  
 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.  เพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นมากที่สุด 
3.  เพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนานักเรียนใหเปนนักเรียนที่มีความสมบูรณ 
    ทั้งรางกาย  จิตใจ และสติปญญา 

3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

-  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ผานการพัฒนาครบทั้ง  8  กลุมสาระการเรียนรู 
3.2 ดานคุณภาพ 

 1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผานการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
และสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนานักเรียนใหเปนนักเรียนที่มีความสมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ และสติปญญา 
 
 



4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมครู – อาจารย และ
ผูเกี่ยวของรวมวางแผนงาน สํารวจ
ความตองการในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา สรุปวเิคราะหสภาพ
ปญหาในการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
-  ประมาณการ คาถายเอกสาร คา
เขาเลม การจัดซื้อ  จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ  

 
-  ไดทราบสภาพปญหา
ในการใชหลกัสูตร
สถานศึกษาและได 
แนวทางในการจัดทํา
และ 
ปรับปรงุหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

 
ต.ค.56 – ก.ย.57 
 

 
นางวัชรินทร   เจรญิคํา
และคณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1  เสนอโครงการเพื่อขออนมุัติ 
2.2 ประชุมคณะครูและบุคลากร
ทางการศกึษา เพื่อสรุปวิเคราะห
สภาพปญหาในการใชหลักสูตร
สถานศึกษา  และกําหนดแนว
ทางการปรบัปรุงหลกัสูตร  
2.3 รวบรวมขอมลูที่ไดจากการ
ปรับปรงุหลักสูตรของทุกกลุมสาระ 
2.4  จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ 
จัดทํารวบรวมเปนรปูเลม 
2.5  ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2.6  ประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษา
ฉบับปรุงปรงุ 2556 

 
 
 
 
 
 
 
ไดเอกสารหลักสูตรที่
ไดรับการปรบัปรุงของ
ทุกกลุมสาระ 
 

ต.ค.56 – ก.ย.57 
 

วัชรินทร   เจรญิคําและ
คณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ 

3. ขั้นประเมินผล 
สรปุประเมินผลรายงาน. 

-  ไดหลักสูตร
สถานศึกษาฉบับ
ปรับปรงุ พ.ศ.2557 

ก.ย.57 วัชรินทร   เจรญิคําและ
คณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ 

 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน  22,747  บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 

  1.1  พัฒนาและปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา
ประมาณการ การจัดซื้อ จัดหาวัสดุอปุกรณ 

   
22,747 

 
22,747 

รวม   22,747 22,747 
 



6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

ดานปริมาณ    
-  รอยละ 100 ของหลักสูตรสถานศึกษามี
ความสอดคลองกับหลกัสูตรการศกึษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
-  ประเมินจากแบบสอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 

 

   รอยละ 100 ของหลักสูตรสถานศึกษามี
ความสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

 
-  ประเมินจากแบบสอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 

 
ดานคุณภาพ 
- คณะครูมีความรู ความเขาใจ

กระบวนการพฒันาหลักสูตร 

 
-  ประเมินจากแบบสอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 

 

- นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
หลักสูตร 

 
-  ประเมินจากแบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

 
 

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ผานการพัฒนาและปรับปรุงครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
7.2 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผานการพัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น

และสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
7.3 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนานักเรียนใหเปนนักเรียนที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย 

จิตใจ และสติปญญา 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางวัชรินทร เจริญคํา)          ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
      ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ             รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน   

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4 20 รีม 150 3,000 (  )เงิน
งบประมาณ 

 ต.ค.56 – 
ก.ย.57 

2 แม็กเย็บ HD-50 1 อัน 370 370 (√ )เงินอุดหนุน   
3 แม็กเย็บ HD-10 2 อัน 85 170 ( )เงินนอก 

งปม. 
  

4 อาหารและอาหารวางของคณะครูและ

บุคลากรในโรงเรียน 

   10710 ( )เงินอ่ืน ๆ 
(ระบุ) 

  

5 ลวดเย็บกระดาษเบอร 35  10 กลอง 15 150    
6 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10 10 กลอง 100 100    
7 เทปกาวยน1.5 นิ้ว 2 อัน 55 110    
8 กาวลาเท็กซ 16 oz TOA 1 กระปุก 45 45    
9 แฟมกระดุม 12 แฟม 20 240    
10 โปรแกรมแอนตี้ไวรัสและแอนตี้สปาย

แวร 
1 ตัว 800 800    

11 หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจทพรีเมี่ยม 4 ขวด 250 1,000    
12 คาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร    2,000    
13 ไวนิล    400    
14 กระดาษโฟโต 180 แกรม 1 หอ 420 420    
15 ปากกาเนนขอความ  2 แทง 25 50    
16 ดินสอเปลี่ยนไส 5 แทง 8 40    
17 ลิขวิดเปเปอร Pentel ZL แบบปากกา 2 แทง 75 150    
18 แผนใส A4   1 หอ 192 192    
19 แฟรชไดร 10 อัน 280 2800    
 รวม  (.....22,747…..บาทถวน...)    

 



ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที ่ 5   จุดเนน สพฐ. ที่   9 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่   8 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่   5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่   5 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2545 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง” การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่

ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สําหรับเปน

หลักประกันใหนักเรียนและสังคมมีความเชื่อมั่นในโรงเรียน ยิ่งกวานั้นการจัดระบบการประกันภายในของ

โรงเรียนจะถูกประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ทุกๆ 3 ป เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน  ดังนั้น 

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงจัดโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อทบทวนพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

2.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสทิธิภาพการบรหิารจัดการอยางตอเนือ่ง 

 

3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

 - ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถนําระบบประกัน 
   คุณภาพภายในมาใชเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาอยางตอเนื่อง 

3.2 ดานคุณภาพ 
- โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาและบรหิารจัดการอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 



4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมครู พฒันาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ประชุม
วางแผนปฏิบัติงาน 

-ทําใหทราบผล/ปญหา/
อุปสรรคของการจัดการเรียนรูป
การศึกษา 2557  

ปงบประมาณ  
2557 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมิน
ทบทวนระบบ ToPSTAR 

-ครูนําระบบ ToPSTAR มาใช
ในการจัดการศึกษา 
 

ปงบประมาณ  
2557 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

3. ขั้นประเมินผล 
- ประชุม/ประเมินผลการอบรม 
-สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล 

-.ผูบรหิารไดทราบผลของการ
นิเทศ/อบรมการพฒันาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

ก.ย.57 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

 
 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน       2,322     บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 

-  การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทบทวนระบบ 
ToPSTAR 

  
 

 
2,322 

 
2,322 

รวม   2,322 2,322 
 
6. การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

ครูนําระบบ ToPSTAR มาใชใน

การจัดการศึกษา 
- การนิเทศ 
- การสอบถาม 

- แบบนิเทศ 
- แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภนําระบบประกันคุณภาพภายในมาใชในการบรหิารจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 
7.2  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาและประสทิธิภาพการบริหารจัดการ

อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ 
7.3  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดบัที่ดีกวา        

ที่ผานมา 
 
 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)         ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
ตําแหนง ครู ชํานาญการพเิศษ              รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน   

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                       ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4 4 รีม 150 600 (  )เงิน
งบประมาณ 

 ปงบประมาณ 
2557 
 

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 
g 

1 หอ 85 85 (√ )เงินอุดหนุน   

3 ลวดเย็บกระดาษเบอร 
10(1X24) 

1 โหล 120 120 ( )เงินนอก 
งปม. 

  

4 ลวดเย็บกระดาษเบอร 35 
(1X24) 

1 โหล 180 180 ( )เงินอ่ืน ๆ 
(ระบุ) 

  

5 Maxเบอร HD-10 1 อัน 85 85    
6 Maxเบอร HD-50 1 อัน 357 357    
7 ปากกาไวทบอรด , 1 กลอง 25 25    
8 คาจัดทําปายไวนิล    870    

รวม( สองพันสามรอยยี่สบิสองบาทถวน ) 2,322  
 



ชื่อโครงการ    พัฒนาสํานกังานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที ่  4   จุดเนน สพฐ. ที่   9 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่   6 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่   5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  2 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นางพิมลพรรณ  รวมบุญ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมี

ความสําคัญที่สุด หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ไดเนนย้ําใหจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยใหครูออกแบบและจัดการเรียนรูตามความถนัด ความสนใจ และเต็มศักยภาพของผูเรียน  
ควบคูกับนักเรียนไดทํากิจกรรมตามความถนัด ดังนั้น  เพื่อใหมีการพัฒนาที่เปนรูปธรรม สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงไดกําหนดจุดเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการเรียนรู 
รักที่จะเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย สนุกกับการเรียน และมีโอกาสไดเรียนรู นอกหองเรียนอยาง
สรางสรรค ทั้งนี้ไดกําหนดใหสถานศึกษานําไปพัฒนาสูการปฏิบัติในการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.
2552-2561)  ดังนั้น  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงจัดโครงการพัฒนาสํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อพัฒนาสํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
2.2  เพื่อใหครูมีวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
2.3  เพื่อสงเสริมใหนกัเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองจากกิจกรรมนอกหองเรียน 

 
3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
- ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ มีสื่อ วัสดุอปุกรณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
3.2 ดานคุณภาพ 
- ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภสามารถกิจกรรมพฒันาผูเรียนไดอยางมีประสทิธิภาพ 
 
 

4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- จัดทําและนําเสนอโครงการ 
- ติดตอประสานงานบุคลากร 
- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

 
มีผูรบัผิดชอบในกจิกรรมตางๆ 
 

 
ต.ค.56 – ก.ย.57 
 

 
นางพิมลพรรณ  
รวมบุญ 



2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- จัดหาสื่อ วัสดุ – อุปกรณ
ประกอบกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
- จัดกิจกรรมตามความแตกตาง
ของกิจกรรมตาง ๆ 
 

 
มีสื่อ วัสดุ – อุปกรณประกอบ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
ต.ค.56 – ก.ย.57 
 

 
นางพิมลพรรณ  
รวมบุญ 

3. ขั้นประเมินผล 
- ประชุม/ประเมินผลการอบรม 
- สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล 

 
รับทราบพฒันาการของผูเรียน 
เพื่อพฒันาระบบกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

 
ก.ย.57 

 
นางพิมลพรรณ  
รวมบุญ 

 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน       10,000     บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทกุรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 

-  จัดหาสื่อ วัสดุ – อุปกรณประกอบกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

  
 

 
10,000 

 
10,000 

รวม   10,000 10,000 
 

6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.  สํานักงานกิจกรรมพฒันา
ผูเรียนมีวัสดุอปุกรณเพียงพอใน
การใหบริการ 

- การนิเทศ 
- การสอบถาม 

- การนิเทศ 
- แบบการสอบถาม 

2.  ความพึงพอใจของผูเรียนใน
การเขารวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 

- การสอบถามความพึงพอใจ - แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1  สํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีวัสดุอุปกรณเพียงพอในการใหบริการ 
7.2  ครูมีวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
7.3  นักเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองจากกจิกรรมนอกหองเรียน 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นางพิมลพรรณ  รวมบญุ)         ( นายเอกชัย  ใจกองแกว ) 
ตําแหนง ครู ชํานาญการพเิศษ               รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน   

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                        ( นายนิคม   มะยาระ ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4 30 รีม 150 4,500 (  )เงิน
งบประมาณ 

 ต.ค.56 – 
ก.ย.57 

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g 2 หอ 85 170 (√ )เงินอุดหนุน   
3 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10(1X24) 1 โหล 120 120 ( )เงินนอก 

งปม. 
  

4 ลวดเย็บกระดาษเบอร 35 
(1X24) 

1 โหล 180 240 ( )เงินอ่ืน ๆ 
(ระบุ) 

  

5 Maxเบอร HD-10 1 อัน 85 85    
6 Maxเบอร HD-50 1 อัน 370 370    
7 ปากกาไวทบอรด  1 กลอง 25 230    
8 คาจัดทําปายไวนิล    870    
9 เทปกาวยน1.5 น้ิว 4 อัน 55 220    
10 แลคซีน  1  นิ้วครึ่ง 4 มวน 55 220    
11 หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจท 4 ขวด 150 600    
12 แฟมกระดมุ 12 แฟม 20 240    
16 คาถายเอกสารและเขาเลม    2135    

รวม (หนึ่งบาทถวน) 10,000  
 



ชื่อโครงการ    โรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที ่    2  จุดเนน สพฐ. ที่   4 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่   2 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่   2  
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  1 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
นับตั้งแตการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475  ประเทศไทยไดมี
วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองมาอยางตอเนื่อง นับเปนเวลา 78 ปที่ประชาธิปไตยเขามามีบทบาท               
ตอสังคมไทย ทั้งในดานอุดมการณ รูปแบบการปกครอง และวิถีชีวิตประชาธิปไตย แตสภาพสังคมที่เกิดขึ้น 
ในปจจุบันไมไดสะทอนใหเห็นวาคนไทยมีความรูความเขาใจประชาธิปไตยเทาที่ควร  ดังจะเห็นไดจาก 
ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง การแตกแยกทางความคิดที่นําไปสูการแบงฝกแบงฝายของประชาชน 
ขณะเดียวกันปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมอันเนื่องมาจากการดิ้นรน แขงขัน และการชวงชิงผลประโยชน นําไปสู
การเอารัดเอาเปรียบ การกออาชญากรรม และความไมเปนธรรมในสังคม ซึ่งมีแนวโนมรุนแรงและแพร
ขยายสูสังคมมากขึ้น และสงผลตอพฤติกรรมของเยาวชน เนื่องจากขาดตัวอยางที่ดีและขาดการเอาใจใส
ดูแล  เพื่อปลูกฝงการเรียนรูและพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางตอเนื่อง ซึ่งจะกอผลเสียตอไปในอนาคต 
โรงเรียน ถือเปนสถาบันหลักในการสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาคานิยมดานประชาธิปไตยใหแกเยาวชน
โดยตรง กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายเรงรัดพัฒนาการเรียนรูประชาธิปไตยใหแกนักเรียน ภายใต
โครงการ สรางจิตสํานึกความเปนไทย ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 โดยมอบหมายใหเขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัดตางๆ พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนแกนนําประชาธิปไตยสําหรับเปนตัวอยางที่ดีใหแก
โรงเรียนอื่นๆ และชุมชน มีศักยภาพที่จะพัฒนาโรงเรียนอื่นและชุมชนอื่นสูการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย เพื่อ
การอยูรวมกัน อยางสันติสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน เขตพื้นที่การศึกษาแพรเขต 2 ไดคัดเลือกโรงเรียน
วิไลเกียรติอุปถัมภเปนโรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย  ดังนั้น  เพื่อเปนการสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และดํารงรักษาสถานการณเปนโรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย โรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภจึงจัดโครงการโรงเรียนแกนนําประชาธิปไตยขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหบุคลากรและนักเรียนมีความรูความ
เขาใจ ที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการ
ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 

2.2   เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแกนนําและแหลงเรียนรูดานการพัฒนาการ
เรียนรูประชาธิปไตยใหแกครู นักเรียน และโรงเรียนเครือขาย 



2.3   เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาในการระดมทรัพยากรและสิง่อํานวยความสะดวกในการ
พัฒนาการเรียนรูประชาธิปไตยใหแกครูและนักเรียน 

3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 
- ครู  นักเรียน  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ สพม. เขต 37  ไดรับ                     

การพัฒนาการเรียนรู และมสีวนรวมในกจิกรรม การไดรบัการบรกิารดานแหลงเรียนรูทรัพยากรทีส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรูประชาธิปไตย 

3.2 ดานคุณภาพ 
- ครูและนกัเรียนในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ สามารถเรียนรูและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม              

มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตย 

 
4. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
- ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณดําเนินการ 
- ประสานงานบุคลากรทีเ่กี่ยวของ 
- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

-ทําใหทราบผล/ปญหา/อปุสรรค
ของโรงเรียนแกนนํา
ประชาธิปไตย 

ปงบประมาณ  
2557 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- การอบรมการจัดกจิกรรมเรียนรู
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- ครู นักเรียนมีสวนรวมดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยมี
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  

ปงบประมาณ  
2557 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

3. ขั้นประเมินผล 
- ประชุม/ประเมินผลการอบรม 
-สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล 

-.ผูบรหิารไดทราบผลของการ
นิเทศ/อบรมการจัดกิจกรรม
เรียนรูประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ก.ย.57 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน       4,608     บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 

-  การอบรมการจัดกจิกรรมเรียนรูประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

  
 

 
4,608 

 
4,608 

รวม   4,608 4,608 
 



6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.  ครู นักเรียน และบุคลากร มี
ความรูความเขาใจการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

- การนิเทศ 
- การประเมินผลการจัด

กิจกรรม 

- แบบนิเทศ 
- แบบสอบถาม 

2.  การมีสวนรวมกจิกรรม
สงเสริมประชาธิปไตย ของครู 
นักเรียน และบุคลากร 

- สอบถามความคิดเห็น - แบบสอบถาม 

3.  ผลการประเมินคุณลกัษณะอัน
พึงประสงคของครู นักเรียน และ
บุคลากร 

- สอบถามความคิดเห็น 
- รายงานผลการประเมินตนเอง 

(SAR) 

- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกการประเมินตนเอง 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7.1  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนแกนนําและแหลงเรียนรูในการพัฒนาครู นักเรียน และ
บุคลากร โรงเรียนในเขตพื้นที่ในการเรียนรูประชาธิปไตย 

7.2   ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความ
เขาใจ ที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
สามารถดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
         (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)         ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
ตําแหนง ครู ชํานาญการพเิศษ               รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน   

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                       ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4 20 รีม 150 3000 (  )เงิน
งบประมาณ 

 ปงบประมาณ 
2557 
 

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 
g 

3 หอ 85 255 (√ )เงินอุดหนุน   

3 ลวดเย็บกระดาษเบอร 
10(1X24) 

1 โหล 120 120 ( )เงินนอก 
งปม. 

  

4 ลวดเย็บกระดาษเบอร 35 
(1X24) 

1 โหล 180 180 ( )เงินอ่ืน ๆ 
(ระบุ) 

  

5 ปากกาไวทบอรด , 5 ดาม 25 125    

6 คาจัดทําปายไวนิล    928    

รวม( สี่พันหกรอยแปดบาทถวน ) 4,608  
 



ชื่อโครงการ    ยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที ่    1  จุดเนน สพฐ. ที่    1 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่   5 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่   5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่   1 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภยังไมบรรลุคุณภาพมาตรฐานจาก
การประเมินภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) ของ สมศ. พบวาผลการประเมินคุณภาพภายนอกดานที่
เกี่ยวกับผูเรียน มาตรฐานที่ 5 เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามหลักสูตร ผลการประเมินอยูในระดับ
พอใช และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ คือ O-NET และ NT มีผลการทดสอบต่ํากวาคาเฉลี่ย
ระดับชาติ สอดคลองกับสภาพปญหาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับประเทศที่พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  ในรายวิชาหลัก ไดแก คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห อยูในระดับต่ํา สภาพ
ปญหาดังกลาวรัฐบาลจึงไดประกาศนโยบายดานการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรู 
รักที่จะเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย อันจะนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน  ดังนั้น  เพื่อแกปญหา
การเรียนรูและตอบสนองนโยบายที่เปนจุดเนนดานการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของรัฐบาล โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ของนักเรียนขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค 

2.2   เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของครูใหสงผลตอการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

2.2   เพื่อพัฒนากิจกรรมทางวิชาการใหสงผลตอการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน 
2.3   เพื่อสงเสรมิใหนักเรียนไดเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายที่มีผลตอการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนักเรียน 
 

3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงขึ้น และ

นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6  มีผลการทดสอบ O-NET สูงกวาคาเฉลี่ย 
3.2 ดานคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในระดับสถานศึกษาและผลการทดสอบ 

O-NET สูงขึ้นอยางมีคุณภาพและบรรลุมาตรฐานการประเมนิภายนอกจาก สมศ. 



4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมครู สรุปผลการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- ประชุมวางแผนปฏบิัติงาน 

-ทําใหทราบผล/ปญหา/
อุปสรรคของการจัดการเรียนรูป
การศึกษา 2556  

ต.ค.56 – ก.ย.57 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนา ทักษะการคิด 
- การสอนซอม-เสริม เพื่อพัฒนา 
การเรียนรู 
- การติวเพื่อเตรียมความพรอม 
การทดสอบ O-NET 
-การติวเพื่อเตรียมความพรอมของ
นักเรียนช้ัน ม.6 เพื่อสอบโควตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

-ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดย
สงเสริมทกัษะการคิด 
-นักเรียนเกง-ออนไดรับการ
พัฒนาดานการเรียนรู 
-นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์จากการ
ทดสอบ O-NET สูงกวาคาเฉลี่ย
สูงขึ้น 
-นักเรียนสามารถสอบแขงขัน
โควตาเขาเรียนในมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ไดตามศักยภาพ 

ต.ค.56 – ก.ย.57 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

3. ขั้นประเมินผล 
- ประชุม/ประเมินผลการอบรม 
-สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล 

-.ผูบรหิารไดทราบผลของการ
นิเทศ/อบรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ก.ย.57 นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน       50,000     บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทกุรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
-  การอบรมเชิงปฏบิัติการการพฒันา ทักษะการ
คิด 

  
 

 
5,000 

 
5,000 

2 กิจกรรมที่ 2 
-  การสอนซอม-เสริม เพื่อพัฒนา การเรียนรู 

   
5,000 

 
5,000 

3 กิจกรรมที่ 3 
- การติวเพื่อเตรียมความพรอม การทดสอบ O-
NET 

   
20,000 

 
20,000 

4 กิจกรรมที่ 4 
-การติวเพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนช้ัน 
ม.6 เพื่อสอบโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   
20,000 

 
20,000 

รวม   50,000 50,000 
 



6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.  ครูนําวิธีพัฒนาทักษะ การคิดไปใชในการจัดการ
เรียนรู 

- การนิเทศ 
- การสอบถาม 

- แบบนิเทศ 
- แบบสอบถาม 

2.  นักเรียนเกง-ออน พัฒนา การเรียนรูไดตาม
ศักยภาพ 

- การนิเทศ 
- การประเมินตนเอง 

(SAR) 

- แบบนิเทศ 
- แบบบันทึก (SAR) 

3.  ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ        O-NET สูงขึ้น - สรปุผล (SAR) 
- สอบถามความ พึงพอใจ 

- แบบบันทึก (SAR) 
- แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 
4.  การสอบแขงขันคัดเลือกเขาเรียนตอใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- การนิเทศ 
- สอบถามความ            

พึงพอใจ 

- แบบนิเทศ 
- แบบสอบถาม 

 
 

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1   ครูสามารถนําวิธีการพัฒนาทกัษะการคิดไปใชในการจดัการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7.2   นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น ไดคุณภาพและมาตรฐานของ สมศ. 
7.3   นักเรียนมีศักยภาพและสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนในการสอบแขงขันเขาเรียนตอในระดับ

มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง 
 
 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
         (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)           ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
ตําแหนง ครู ชํานาญการพเิศษ               รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน   

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4 60 รีม 150 9,000 (  )เงิน
งบประมาณ 

 ต.ค.56 – 
ก.ย.57 

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g 10 หอ 85 850 (√)เงินอุดหนุน 
(กพร) 

  

3 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10(1X24) 5 โหล 120 600 (  )เงินนอก 
งปม. 

  

4 ลวดเย็บกระดาษเบอร 35 
(1X24) 

5 โหล 180 900 (  )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

5 Maxเบอร HD-10 5 อัน 85 420    
6 Maxเบอร HD-50 5 อัน 370 1,850    
7 ปากกาไวทบอรด  2 กลอง 25 460    
8 คาจัดทําปายไวนิล    2,610    
9 เทปกาวยน1.5 น้ิว 10 อัน 55 550    
10 แลคซีน  1  นิ้วครึ่ง 10 มวน 55 550    
11 หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจท 8 ขวด 150 1,200    
12 แฟมกระดมุ 24 แฟม 20 480    
13 กระดาษโฟโต 180 แกรม 4 หอ 420 1,680    
14 แผนซีด ีPrinco   2 กลอง 270 540    
15 คัตเตอรใหญตรามา H-755 10 อัน 70 700    
16 ใบมีดคัตเตอรใหญ 20 อัน 30 600    
17 เครื่องยงิ TGA 2 อัน 1,700 3,400    
15 คาถายเอกสารและเขาเลม    3,610    
16 อาหารและอาหารวางของคณะครู

และบุคลากรในโรงเรียน 

   20,000    

รวม(หาหมื่นบาทถวน) 50,000  
 



ชื่อโครงการ    นิทรรศการทางวิชาการและภูมปิญญาทองถิ่น 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที ่    1  จุดเนน สพฐ. ที่    5 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่     11 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่     13 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่    3 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
วิสัยทัศนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ไดกําหนดไววา “มุงมั่นพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ มีคุณธรรม 

นําความรู ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น สามารถนําเทคโนโลยีมาใชได อยาง
เหมาะสม”  การจัดการศึกษามุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู ใหสอดคลองกับแนวการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  คือ  เนนการพัฒนาตามศักยภาพ โดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญพรอมทั้งประสานความรวมมือกับทุกฝายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา เพื่อสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นโรงเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนาโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนที่คาดหวังของชุมชนในการพัฒนานักเรียนและชุมชน จึงจําเปน
จะตองจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศเพื่อสงเสริมความกาวหนาทางดานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เพื่อสังคม ชุมชน จะไดรับรูและรวมพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศน 

กลุมบรหิารงานวิชาการจงึจัดโครงการนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อแสดงผลงานนกัเรียน และภูมิ
ปญญาทองถิ่น แสดงความกาวหนาและทิศทางการจัดการศกึษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ และ
หนวยงานนี้ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมนีจ้ากตนสังกัด และเห็นวาองคการ
บรหิารสวนจังหวัดแพรมีศักยภาพเพียงพอทีจ่ะใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน จึงขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดแพร 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อแสดงศักยภาพการจัดการเรียนและคุณภาพของนักเรียน 

2.2 เพื่อสบืสานและอนุรกัษภูมิปญญาทองถิ่น 
 
3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
- ผูเขารวมโครงการประกอบดวย ครู นักเรียน โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ ครู นักเรียน โรงเรียนใน

อําเภอเดนชัย ผูปกครอง ชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวของกบัการจัดนทิรรศการทางวิชาการ 
3.2 ดานคุณภาพ 
- โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถจัดการศกึษาไดบรรลุตามวิสัยทัศนและไดรับความรวมมือสนับสนุน

จากชุมชนเปนอยางด ี



4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- จัดทําโครงการเพือ่เสนอพจิารณา 
- ประสานงานและประชุม
ผูเกี่ยวของเพื่อเตรียมการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

-ทําใหทราบผล/ปญหา/
อุปสรรคของการนทิรรศการ
ทางวิชาการและภูมปิญญา
ทองถิ่น 

ต.ค.56 – ก.ย.
57 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัสดุ
อุปกรณ 
- จัดกิจกรรมแสดงผลงานและทักษะ
ทางวิชาการของ 8 กลุมสาระการ
เรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- จัดกิจกรรมแสดง สาธิต ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
- นิทรรศการจากหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 
- การแนะแนวอาชีพและการศึกษา
ตอ 

- ครูพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ของนักเรียน 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน 
- การจัดการศึกษาสนอง
วิสัยทัศน 

ต.ค.56 – ก.ย.
57 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

3. ขั้นประเมินผล 
- ประชุม/ประเมินผลการอบรม 
-สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล 

-.ผูบรหิารไดทราบผลของการ
จัดนิทรรศการทางวิชาการและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ก.ย.57 นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

 
 
 
 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน       80,000     บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทกุรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 

นิทรรศการทางวิชาการและภูมปิญญาทองถิ่น 
  

 
 

80,000 
 

80,000 

 
รวม 

   
80,000 

 
80,000 

 
 
 
 
 



6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.  ครูพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ของนักเรียน 

1. การนิเทศ 
 

1. การนิเทศ 
 

2.  ครูพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ของนักเรียน 

2 การสอบถาม 
 

2 การสอบถาม 
 

3.  การจัดการศึกษาสนอง
วิสัยทัศน 

3 สรุปผลการดําเนินงาน 3 แบบสรปุโครงการ 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7.1  นักเรียนไดแสดงทกัษะและผลงานทางดานวิชาการเปนการสะทอนถึงคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
7.2  โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูที่เกี่ยวของ ประสานความรวมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ บรรลุตามวสิัยทัศนและตามเจตนารมณของพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)          (นายเอกชัย  ใจกองแกว) 
ตําแหนง ครู ชํานาญการพเิศษ               รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน   

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4 100 รีม 150 15,000 (  )เงิน
งบประมาณ 

 ต.ค.56 – 
ก.ย.57 

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g 10 หอ 85 850 (√)เงินอุดหนุน 
(กพร) 

  

3 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10(1X24) 10 โหล 120 1,200 (  )เงินนอก 
งปม. 

  

4 ลวดเย็บกระดาษเบอร 35  10 โหล 180 1,800 (  )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

5 Maxเบอร HD-10 10 อัน 85 850    
6 Maxเบอร HD-50 5 อัน 370 1,850    
7 ปากกาไวทบอรด  4 กลอง 25 920    
8 คาจัดทําปายไวนิล    5,220    
9 เทปกาวยน1.5 น้ิว 30 อัน 55 1,650    
10 แลคซีน  1  นิ้วครึ่ง 30 มวน 55 1,650    
11 หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจท 8 ขวด 150 1,200    
12 แฟมกระดมุ 60 แฟม 20 1,200    
13 กระดาษโฟโต 180 แกรม 5 หอ 420 2,100    
14 แผนซีด ีPrinco   2 กลอง 270 540    
15 กาวลาเทก็ซ 16 oz TOA 10 กระปกุ 45 450    
16 กลองเอกสารแลคซีน 3 ชอง 10 กลอง 225 2,250    
17 เครื่องยงิ TGA 2 อัน 1,700 3,400    
18 คัตเตอรใหญตรามา H-755 10 อัน 70 700    
19 ใบมีดคัตเตอรใหญ 20 อัน 30 600    
20 กรรไกร ตรามา 8 นิ้ว 2308 10 อัน 89 890    
21 คาถายเอกสารและเขาเลม    5680    
22 อาหารของคณะครูและบุคลากร    20,000    

23 คาอาหารวางของคณะครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 

   10,000    

รวม (แปดหมื่นบาทถวน) 80,000  
 



ชื่อโครงการ    การบริหารจัดการงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1   จุดเนน สพฐ. ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 3 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2 
ลักษณะของโครงการ           โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา   กลุมบริหารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นางลําดวน       ปานปาก 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและในการวัดผลและ 

ประเมินผลตองมีการประเมินผลตามสภาพจริง  มีการประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบตามลักษณะเนื้อหา 
ของแตละรายวิชา  ซึ่งในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตองมีการจัดเก็บขอมูลในรูปของเอกสารตางๆ เชน 
ปพ.5 ,ปพ.6 และทางงานวัดผลจะตองจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของในการวัดผลและประเมินผลเพือ่ใชในการ
ประเมินผลการเรียนและเอกสารตางๆจะตองมีเพียงพอในการใชตลอดปการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆที่
ใชสําหรบัในการจัดการเรียนการสอนหรือการสอบก็มีความจําเปนและตองจัดเตรียมเพื่อใหการวัดและ
ประเมินผลเปนไปดวยความเรียบรอยและในการPrint ขอมูลผลการเรียนจะตองมเีครื่องPrinter เพื่อใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อใหบริการในการจัดทํา ปพ.1 , ปพ.6 หรือเอกสารใบรบัรองผลการเรียนของนกัเรียนตลอดป
การศึกษาและเพื่อใหงานบริการเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุและอปุกรณทีเ่กี่ยวของในการวัดผลและประเมินผล 
2. เพื่อจัดซื้อเครื่องPrinterใชกับเครื่องคอมพิวเตอรใชPrintขอมูลผลการเรียนของนกัเรียนทุกระดับชั้น 

 

3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

1. มีเอกสาร วัสดุและอปุกรณเพียงพอสําหรบัครูและนักเรียนและเพียงพอสําหรับการจัดสอบ 
2. มีเครื่องPrinterสําหรับใชกบัคอมพิวเตอรใชPrintขอมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 

3.2 ดานคุณภาพ 
มีระบบงานบรกิารดานวัสดุอปุกรณที่ดีและมีเพียงพอสําหรบังานวัดผล สงผลใหนักเรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น 
 

4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1   เสนอโครงการเพื่อขออนมุัต ิ
    1.2   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
    1.3   ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 

     
- 

พ.ค. 57  นางลําดวน  
  ปานปาก 
          



2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
    2.1   กําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
    2.2   กิจกรรมที่ดําเนินการ 
            2.2.1   ดําเนินการจัดซื้อวสัดุ
อุปกรณสําหรับงานวัดผลและประเมินผลและ
การจัดสอบ 
            2.2.2  ดําเนินการจัดซือ้เครือ่ง 
Printer ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร Printขอมูล 
ผลการเรียนของนกัเรียน 
       

 
 
 
-มีเอกสาร วัสดุและอุปกรณ
เพียงพอสําหรบัครูนักเรียนและ
เพียงพอสําหรบัการจัดสอบ 
- มีเครือ่งPrinter ใชกับ
คอมพิวเตอรเพื่อPrint ขอมูล
ผลการเรียนของนกัเรียนทุก
ระดับชั้น 
 

 
พ.ค – ม.ิย. 57 
 
มิ.ย. 57 - ก.พ.58 
 
 
1-30  มิ.ย.57  
 

นางลําดวน  
   ปานปาก 
 

3. ขั้นประเมินผล 
     3.1    ประเมินโครงการ  
              ( แบบประเมินโครงการ ) 
     3.2   ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ 
     3.3   สรุปรายงานผูบริหาร 
 

  
มีวัสดุอุปกรณพอเพียง 
มีคอมพิวเตอรสําหรบัเก็บขอมลู
ผลการเรียนสําหรับ 
งานวัดผล 

  
พ.ย 57 – มี.ค. 
58 
 

นางลําดวน  
   ปานปาก 
 

 
 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน  26,305  บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อวัสดุและอุปกรณงานวัดผล 
  1.1 ขออนุมัติจัดซื้อ 
  1.2  ดําเนินการจัดซือ้ตามขั้นตอนพสัดุ 
  1.3  นํามาใหบริการครูและใชในงานวัดผล 

- 21,305 - 21,305 

2 กิจกรรมที่ 2   จัดซื้อเครื่องPrinterใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อPrint ขอมูลผลการเรียนของ
นักเรียน (เครื่องPrinter Laser ขาวดํา) 
  2.1  ขออนุมัติจัดซื้อ 
  2.2  ดําเนินการจัดซือ้ตามขั้นตอนพสัดุ 
  2.3  นําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชจัดเกบ็ขอมลู 
         ผลการเรียนของนักเรียน 

- 5,000 - 5,000 

      
รวม - 26,305    - 26,305    

 
 
 



6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

เพื่อจัดซื้อวัสดุและอปุกรณทีเ่กี่ยวของ
ในการวัดผลและประเมินผล 

สอบถามผูรับบริการ แบบสอบถามความพงึพอใจ 

เพื่อจัดซื้อเครื่องPrinter ใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อPrint  ขอมูลผล 
การเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 

สอบถามเจาหนาที่วัดผล แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

-        ทางงานวัดผลและประเมินผลมีเอกสาร วัสดุและอปุกรณเพียงพอสําหรับครูและนักเรยีนและ 
          เพียงพอสําหรบัการจัดสอบ 
- งานวัดผลมีเครือ่งPrinter ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อPrint ขอมูลผลการเรียนของนักเรียนทุก

ระดับชั้นและมีเครื่องPrinter ใหมแทนเครื่องเดมิที่ชํารุดเพราะใชงานมานาน 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ..........................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       ( นางลําดวน       ปานปาก )         ( นายเอกชัย     ใจกองแกว  ) 
ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ              รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ..................................... ..ผูอนมุัติโครงการ 
                          ( นายนิคม    มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษคําตอบ  60  ขอ 434 หอ 30 13,020 (/ )เงินอุดหนุน 13,020 มิ.ย.-ธ.ค.57 
2 กระดาษถายเอกสาร เอ 4 10 รีม 150 1500 (/ )เงินอุดหนุน 1,500 มิ.ย.-ธ.ค.57 
3 เชือกฟางไนลอน 6 มวน 80 480 (/ )เงินอุดหนุน 480 มิ.ย.-ธ.ค.57 
4 กระดาษกาวหนงัไกสีขาว,น้ําเงิน 

และสีชมพู ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 
42 มวน 35 1,470 (/ )เงินอุดหนุน 1,470 มิ.ย.-ธ.ค.57 

5 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร 10 2 กลอง 195 390 (/ )เงินอุดหนุน 390 มิ.ย.-ธ.ค.57 
6 กระดาษการด A4  120 แกรม 20 หอ 130 2,600 (/ )เงินอุดหนุน 2,600 มิ.ย.-ธ.ค.57 
7 เหล็กเสียบขอสอบ 2 ขา 1.5 นิ้ว 20 กลอง 75 1,500 (/ )เงินอุดหนุน 1,500 มิ.ย.-ธ.ค.57 
8 กาวลาเทก็ซ  32 OZ 2 กระปกุ 70 140 (/ )เงินอุดหนุน 140 มิ.ย.-ธ.ค.57 
9 เครื่องเย็บกระดาษเบอร 10 2 อัน 72.5 145 (/ )เงินอุดหนุน 145 มิ.ย.-ธ.ค.57 
10 ปากกาเคมีตรามา  3  ส ี 3 ดาม 20 60 (/ )เงินอุดหนุน 60 มิ.ย.-ธ.ค.57 
11 เครื่องPrinter Laser ใชกับเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบตัง้โตะ 
1 เครื่อง 5,000 5,000 (/ )เงินอุดหนุน 5,000 มิ.ย.-ธ.ค.57 

รวม(สองหมื่นหกพันสามรอยยี่สบิหาบาทถวน) 26,305  
 



ชื่อโครงการ    พัฒนางานเอกสารการพิมพ   
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่    1    จุดเนน สพฐ. ที่    9 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่    7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่    13 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่      2 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นางอนงค   ขีปนวัฒนา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 
1. หลักการและเหตุผล   
  เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2544  โดยมี
การจัดการเรียนการสอนที่เนนนกัเรียนเปนสําคัญ  มีการจัดทําแผนการจัด 
การเรียนรูและสื่อทีส่ามารถนําไปสอน และปฏิบัติไดจริง  ซึง่จะนําไปสูการประกันคุณภาพทางการศึกษา  
ทางฝายวิชาการจึงจัดใหมกีารใหบริการอัดสําเนาเอกสารที่สนับสนุนกจิกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  เพื่อ
บริการใหบุคลากรในโรงเรียนไดสะดวกและเพียงพอ 
 
2. วัตถุประสงค   
  1. เพื่อจัดหาวัสดุ -  อุปกรณการใหบริการที่เหมาะสมเพียงพอ 
  2. เพื่อสนบัสนุนการจัดทําเอกสารการเรียนการสอนของครผููสอน 
  3.เพื่อบริการและอํานวยความสะดวกในการผลิตเอกสารและจัดทําเอกสารที่ใชใน 
                            การเรียนการสอน  
3. เปาหมาย 

- เชิงปริมาณ  
  มีเอกสารที่ใชในการเรียนการสอน และเอกสารงานธุรการ  บริการแกบุคลากร 

ในสถานศึกษา  นักเรียนจํานวน 750 คน  ครูจํานวน 52 คน 
- เชิงคุณภาพ  

การใหบริการอัดสําเนา จัดทําเอกสารตรงความตองการของบุคลากรทุกฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
4.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 

 ก.ค. 2556 ครูอนงค 

 
 
 



ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรบัผิดชอบ 
2. ขั้นดําเนินการ  
    2.1ดําเนินการจัดซือ้-จัดจาง 
    2.2ตรวจรับวัสดุ อปุกรณ 

 1 ตุลาคม 56- 
30 กันยายน 57 
 

ครูอนงค 

3. ขั้นประเมินผล 
   3.1 ประเมินโครงการ 
   3.2 สรุปรายงานผูบรหิาร 

 กันยายน 57 ครูอนงค 

 
 

5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ จํานวน  139,043 บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 การพัฒนางานเอกสารการพิมพ  วัสดุสํานกังาน/
ปรับซอมเครื่องพิมพ Copy-print RZ  

11.  ขั้นเตรียมการ 
 1.1 จัดซื้อจัดหาอปุกรณจําเปนใชในงานบริการ
อยางเปนระบบ 
 1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนมุัติ 
2. ขั้นดําเนินการ 
2.1 ดําเนินการใหบริการอยางเปนระบบ 
 2.2 ปรับซอมครุภัณฑ เครือ่งอัดสําเนา     
3.  ข้ันประเมินผล 
3.1 แบบแสดงความคิดเห็นผูใชบริการ 
3.2 สถิติการใหและใชบรกิารตลอดป 

  139,043 139,043 

รวม    139,043 

 
6.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

-งานเอกสารการพิมพใหบริการ 
ดานเอกสารที่ใชในการเรียนการ
สอนและเอกสารฝายตางๆอยาง
เปนระบบและเปนปจจุบัน 

นิเทศติดตาม 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
      1. นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน  ผูปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับการบริการ อัดสําเนาอยาง
เพียงพอ  รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ 
      2. เครื่องอัดสําเนามปีระสิทธิภาพในการใชงาน  สะดวกและรวดเร็ว 
  

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       (  นางอนงค   ขีปนวัฒนา  )                    (นายเอกชัย  ใจกองแกว ) 
          ตําแหนงครูชํานาญการ                       รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
             ( นายนิคม   มะยาระ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 หมึกพมิพเอกสาร RZ   32 หลอด 1,070 34240   ต.ค.56 – 
ก.ย.57 

2 ไขพิมพเอกสาร RZ  A4 15 มวน 2,140 32100    
3 กระดาษโรเนียวน้ําตาล A4 500 รีม 99 49500    
4 กระดาษโรเนียวขาว A4 150 รีม 130 19500    
5 กระดาษปก A4 4  รีม 130 520    
6 ลวดเสียบกระดาษ 3  แพ็ค 100 300    
7 ปากกาเคม ี 1  กลอง 259 259    
8 คัดเตอรใหญ 3  อัน 70 210    
9 ซอมบํารุงเครื่องพิมพ   2414 2414    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวม ( หนึ่งแสนสามหมื่นเกาพันสี่สบิสามบาทถวน ) 139,043  
 

 



ชื่อโครงการ    งานทะเบียนนักเรียน 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1   จุดเนน สพฐ. ที่ 6 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่1,2,3,5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1,2,3,5 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   ทะเบียนนกัเรียน 
ผูรับผิดชอบ    นางทรรศนีย   ชํานาญ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
         งานทะเบียนนักเรียนเปนงานปฏิบัติของฝายวิชาการทีร่ับผิดชอบดานเอกสาร ขอมลูตาง ๆ ของ
นักเรียนตัง้แตการเขาเรียน ระหวางเรียน จนถงึการออกจากโรงเรียน การปฏิบัติงานจึงตองมีความละเอียดถี่
ถวน และงานตองเปนระบบขั้นตอน การจัดเก็บเอกสารหลกัฐานตองมีความปอดภัย ผูปฏิบัติงานตองเปน
บุคคลที่มีคุณลักษณะการใหบริการที่ดี อุทิศเวลาใหการทํางานอยางจริงจัง มีมนุษยสัมพันธที่ดีกบัครู อาจารย 
นักเรียนและผูปกครอง ตลอดจนมีความคิดรเิริม่ พัฒนา ปรบัปรงุงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น งานทะเบียนนักเรียนจึงมีความสําคัญมาก จะตองมีการเตรียมการดําเนินงานใหมีความพรอง
อยูเสมอ ทั้งดานเอกสาร แบบฟอรม วัสดุ ครุภัณฑ และมีการประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
2. วัตถุประสงค 

1) เพื่อการบรกิารชุมชนในการรบันักเรียน  ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

2) เพื่อใหการดําเนินการรบันักเรียนเปนไปตามแผนทีโ่รงเรียนกําหนดและบังเกิดความเรียบรอย ใน
การรบัสมัครนักเรียน 

3) เพื่อใหการเก็บประวัตินักเรียนเปนระเบียบ ถูกตอง และสามารถนําไปใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
3. เปาหมาย 
    3.1 ดานปริมาณ  

1) รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้งในเขตพื้นทีบ่ริการ และนอกเขตพื้นทีบ่ริการ  จํานวน  4   
หองเรียนจํานวน  120  คน  

2) รับนักเรียนมัธยมศกึษาปที่  4 ทั้ง  นักเรียน ม.3 เดิม และนักเรียนจากโรงเรียนอื่น   จํานวน  4  
หองเรียนจํานวน  120  คน 

3)  เก็บประวัตินักเรียนเปนระเบียบ ถูกตอง และสามารถนาํไปใชงานไดอยางมี ประสิทธิภาพ รอยละ 
90 % 

 



    3.2 ดานคุณภาพ 
1)  นักเรียนในเขตพื้นทีบ่รกิารทกุคน และ นักเรียน ม.3 (เดมิ) เขาเรียนในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ 
2)  นักเรียนในโรงเรียนทุกคนไดรบัการดูแลดานประวัติขอมลูอยางถูกตอง 
 

4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1  ข้ันเตรียมการ 
 - ประชุมครทูี่เกี่ยวของ สรปุผลการ    
   สํารวจวัสดุอุปกรณที่ตองการใช 

 
-มีบัญชีวัสดุทีเ่ปนปจจุบัน 

 
กรกฎาคม 2556 

 
นางทรรศนีย 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม      
 - ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ 
 - ปรับปรงุซอมแซมคอมพิวเตอร 
 - ตรวจรบัวัสดุอุปกรณ 
 - ใชในงานทะเบียนนักเรียน 

 
- มีวัสดุอุปกรณใชในงาน
ทะเบียนนกัเรียนตามที่
กําหนด 
- วัสดุอุปกรณมีความพรอมใน
การใชงานทําใหงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ตุลาคม 2556 

 
นางทรรศนีย 

3. ขั้นประเมินผล 
- วิเคราะหขอมูลจากการใหบรกิาร 
- สรุป ประเมินผลการดําเนินงาน 

 
- ความพึงพอใจของ
ผูรบับริการ 
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพฒันางาน
ตอไป 

 
ก.ย. 57 

 
นางทรรศนีย 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน……3,623…..บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทกุรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรม 
1. จัดทํารายงานการรับนกัเรียนเขาใหม 
2. จัดทํารายงานการรับนกัเรียนยายเขา 
3. จัดทํารายงานการจําหนายนักเรียนยาย

ออก 
4. สรปุ ประเมินผลและรายงานการ

ดําเนินงาน 

 
 

 
 

 
/ 

 
3,623 

รวม    3,623 
 
 
 



6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

- การดําเนินการรับนกัเรียน
เปนไปตามแผนที่โรงเรียน
กําหนดและบังเกิดความ
เรียบรอย ในการ     รับสมัคร
นักเรียน 

ผลการดําเนินงาน ผลของงาน 

- เก็บประวัตินักเรียนเปน
ระเบียบ ถูกตอง และสามารถ
นําไปใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

นิเทศติดตาม 
สอบถาม 

แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

- การดําเนินการรบันักเรียนเปนไปตามแผนทีโ่รงเรียนกําหนดและบงัเกิดความเรียบรอย  
- การเกบ็ประวัตินักเรียนเปนระเบียบ ถูกตอง และสามารถนาํไปใชงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
         (นางทรรศนีย   ชํานาญ)                    ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
เจาหนาที่งานทะเบียนนักเรียน                 รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 ปากกาไวทบอรด pilot 1 กลอง 265 265 (  )เงินงบประมาณ 3,623 ต.ค. 56-
ก.ย. 57 

2 ลวดเย็บกระดาษ NO .10 6 กลอง 8 48 (/)เงินอุดหนุน   
3 เทปกาวโฟม Scoth 21 mm x 

3m 
1 มวน 175 175 ( )เงินนอก  งปม.   

4 ซองน้ําตาล F4 ขยายขาง 6 ซอง 7 42 ( )เงินอื่น ๆ (ระบุ)   
5 คลิบหนบีกระดาษ NO.108 1 กลอง 110 110    
6 หมึกเครื่องพิมพ HP-P 1006 1 กลอง 1,100 1100    
7 กระดาษดับเบลิเอ  A4 1 กลอง 750 750    
8 ไมบรรทัด 12 นิ้ว พลาสติกแข็ง 3 อัน 5 15    
9 กาวลาเทก็ซ ขนาด 16 ออนต 1 ก.ป. 45 45    
10 น้ํายาลบคําผิด 2 อัน 89 178    
11 ตระกราเอกสารลวดเคลือบม ี

ฝาปดโรบิน 
2 อัน 119 238    

12 กระดาษบรูฟ 31x43 3 แผน 5 15    
13 กระดาษชารทสีใหญ 3 แผน 13 39    
14 กระดาษปกสีพื้น A4 

(สีน้ําเงิน,เหลือง,ชมพู) 
1 ริม 106 106    

15 ปกพลาสติก 1 หอ 69 69    
16 แฟมโชวเอกสารปกหนงั A4 

H332 
2 แฟม 139 278    

17 กรรไกร ตรามา 7.5 นิ้ว 2 อัน 75 150    
         

รวม  (สามพันหกรอยยี่สบิสามบาทถวน) 3,623  
 



ชื่อโครงการ    พัฒนาสํานกังานวิชาการ  
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่    1    จุดเนน สพฐ. ที่    9 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่    7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่   13 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่      2 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นางอนงค   ขีปนวัฒนา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหระบบการบริหารจัดการงานสํานักงานวิชาการมีความสะดวก  รวดเร็ว  และ 
มีประสิทธิภาพ  จงึมีความจําเปนดานปจจัยที่ใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  มสีื่อ  เอกสาร  วัสดุ
อุปกรณ  ครุภัณฑ  นวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่เอือ้ตอการเรยีนรูอยางเพียงพอ 
 
2.  วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกดานเอกสารแกฝายตางๆ 
          2. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณจําเปนในการบริหารจัดการงานวิชาการ 
 3. เพื่อปรับปรุงการจัดการและบรหิารงานวิชาการใหเหมาะสมมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

สํานักงานวิชาการมีอุปกรณการใชงานและสนับสนุนกจิกรรมตามความตองการจําเปนแก
บุคลากรในสถานศึกษา  นักเรียนจํานวน 750 คน  ครูจํานวน 52 คน 

 เชิงคุณภาพ 
   การ บรหิารจัดการงานวิชาการมีคุณภาพและมีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
4.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 

  
ก.ค.56 

 
ครูอนงค 

2. ขั้นดําเนินการ  
    2.1ดําเนินการจัดซือ้-จัดจาง 
    2.2ตรวจรับวัสดุ อปุกรณ 

 ต.ค.56 – ก.ย.57  
ครูอนงค 

3. ขั้นประเมินผล 
   3.1 ประเมินโครงการ 
   3.2 สรุปรายงานผูบรหิาร 

 ก.ย.57  
ครูอนงค 

 
 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ จํานวน  10,929 บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 การบริหารงานสํานักงานวิชาการ 
-  จัดทําโครงการ 
-  งานสารบรรณ 
-  ประสานงานกบักลุมสาระฯและ  
   ฝายตางๆที่เกี่ยวของ 
-  ประมาณการ การปรบัซอม  การจัดซือ้  
จัดหาวัสดุครุภัณฑ 
-  สรุป ประเมินผลและรายงานการ  
    ดําเนินงาน 
 

  10,929 10,929 

รวม    10,929 

 
6.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

-งานสํานักงานวิชาการมเีอกสาร  
วัสดุ  ครุภัณฑ และอุปกรณ
เพียงพอตอการดําเนินงานอยาง
ประหยัดและคุมคา 

นิเทศติดตาม 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
     1. นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน  ผูปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับการบริการ                     
อยางรวดเร็ว 
     2. เครื่องใชในสํานักงานมีประสิทธิภาพในการใชงาน  สะดวก  รวดเร็ว 
 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       (  นางอนงค   ขีปนวัฒนา  )                    (นายเอกชัย  ใจกองแกว ) 
ตําแหนง ครูชํานาญการ                                 รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
              ( นายนิคม   มะยาระ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษ Double A  5 ริม 150 750   ต.ค.56- 
2 กระดาษปก 4 ริม 130 520   ก.ย.57 
3 กระดาษเกียรติบัตร A4 3 ริม 150 450    
4 หมึกพิมพ HP 1 หลอด 1,500 1500    
5 หมึกพิมพ Cannon 4 ขวด 120 480    
6 เครื่องเย็บกระดาษ No 10 2 อัน 85 170    
7 เครื่องยิง TGA ตรา MAX 1 อัน 1,550 1550    
8 ลวดเย็บกระดาษ No 10 1 กลอง 192 192    
9 ลวดเย็บกระดาษ No 3 2 กลอง 19 38    
10 ลวดเย็บเครื่องยิง 2 กลอง 195 390    
11 ลวดเสียบ 2 กลอง 100 200    
12 สมุดทะเบียนรับ A4 1 เลม 70 70    
13 สมุดทะเบียนสง A4 1 เลม 70 70    
14 แผน DVD 1 กลอง 350 350    
15 แผน CD-R 1 กลอง 270 270    
16 Mouse 1 อัน 250 250    
17 กรรไกร 8” 1 อัน 87 87    
18 คัดเตอรใหญ 1 อัน 70 70    
19 ใบคัดเตอร 1 กลอง 40 40    
20 สก็อตเทป 1” 2 มวน 49 98    
21 กาวลาเท็กซ 16ออนซ 2 ขวด 42 84    
22 ลิขวิดเปเปอร Pentel 2 แทง 75 150    
23 ปากกาเคมี 2 หัว 5 ดาม 18 90    
24 ซองใส CD 1 หอ 150 150    
26 ผาสักหราด 1 เมตร 150 150    
27 แฟมสันกวาง  3 แฟม 120 360    
28 แผนรองตัดกระดาษ 1 แผน 600 600    
29 Flash drive 8GB 1 อัน 350 350    
30 เทปโฟม Scoth 1 มวน 250 250    
31 ซองเอกสารน้ําตาลขยายขาง 1 แพ็ค 200 200    
32 คาถายเอกสาร    1000    

รวม( หนึ่งหมื่นเการอยยี่สบิเกาบาทถวน ) 10,929  
 



ชื่อโครงการ          ปรับปรงุหองศูนยวัฒนธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 2                     จุดเนน สพฐ. ที่ 4  
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3     ตัวบงชี้ ที่  2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พงึประสงค 

สนองการประเมินภายใน                 มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ 

ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเตม็ศักยภาพ 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน  

ใหสถานศึกษาเปนสงัคมแหงการเรียนรู 

สนองกลยุทธโรงเรียน        ขอที่  1  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
     ขอที่  3  สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู 
ลักษณะของโครงการ         โครงการใหม              โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ        งานศูนยวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น 
ผูรับผิดชอบ                  นางบุณฑรกิา  ชยันตราคม 
ระยะเวลาดาํเนินการ        ปงบประมาณ  2557 

 
1. หลักการและเหตุผล 
           เนื่องจากแนวทางการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน  ไดเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยตองการใหผูเรียนไดรับ
ความรูและมีประสบการณตรงใหมากที่สุด ผูสอนจึงตองจัดหาแหลงการเรียนรูที่มีความพรอมของขอมูลและโอกาสที่
นักเรียนจะไดรับประสบการณตรงจากแหลงการเรียนรูนั้นเปนวิธีการที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระในหลักสูตรปจจุบัน 
อันจะเปนผลใหผูเรียนมีความสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และมีคุณลักษณะตามขอที่กําหนดไวในหลักสูตร   
           ดังนั้นทางกลุมสาระภาษาไทยและกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จึงไดรวมกันจัดทําโครงการ
เพื่อสรางแหลงการเรียนรูขึ้น โดยการพัฒนาปรับปรุงหองหองศูนยวัฒนธรรม ใหมีขีดความสามารถมากขึ้น ซึ่งผูสอนได
จัดหาเครื่องมือทางการศึกษาเพื่อจะทําการพัฒนาแหลงเรียนรู ใหเพียงพอที่จะรองรับการศึกษาในแนวใหม อีกทั้งยัง
ใชเปนศูนยกลางทํากิจกรรมดานการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นในรูปแบบตางๆ รวมกันตอไป 

 

2. วัตถุประสงค  
1. เพื่อพฒันาแหลงเรียนรูหองศูนยวัฒนธรรมโรงเรียน 
2. เพื่อเปนหองทีม่ีบรรยากาศทีเ่อื้อตอการเรียนรูทางดานภูมปิญญาทองถิ่นของนักเรียนและครผููสอน 
3. เพื่อสงเสรมิ เกื้อหนุนการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อใชแหลงการเรียนรูภูมปิญญาทองถิ่นเปนแหลงคนควาเพิ่มเติมสําหรับนกัเรียนกลุมสนใจ 
5. เพื่อใชแหลงการเรียนรูภูมปิญญาทองถิ่นเปนแหลงผลิตสื่อการสอนสําหรับการจัดการศึกษา 

ในยุคปจจบุัน 
 

3. เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
      1. หองศูนยวัฒนธรรม ไดรับการพฒันาปรับปรงุจํานวน 1 หอง 
3.2 เชิงคุณภาพ 

     1.  มีหองศูนยวัฒนธรรม ที่มบีรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น 
2. มี สื่อ ภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอ จังหวัดและภูมิภาคตางๆ ที่สงเสริม การเรียนภาษาไทย 
    และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



4.  วิธีดําเนินการ  
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรบัผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 

 
คณะครูกลุมสาระ

ภาษาไทยและ
สังคมศึกษา ฯ 

 
กันยายน 2556 

 

 
นางบุณฑรกิา ชยันตราคม 
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

2. ขั้นดําเนินการ 
    2.1 พัฒนาหองศูนยวัฒนธรรมโรงเรียน                  
วิไลเกียรติอปุถัมภ 
    2.2 จัดหาวัสดุ – อุปกรณ เพื่อดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงาน 

 
พัฒนาแหลง

เรียนรูหองศูนย
วัฒนธรรม
โรงเรียน 

 
ตุลาคม 2556 – 
กันยายน 2557 

 
นางบุณฑรกิา ชยันตราคม 
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมิน) 
     3.2 ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ 
          (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสมงาน) 

 
คณะครูและ

นักเรียนโรงเรียน
วิไลเกียรติอปุถัมภ

ทุกคน 

 
กันยายน 2557 

 
นางบุณฑรกิา ชยันตราคม 
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน   23,060 บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

6. การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

ผลผลิต (Outputs) 
1.หองศูนยวัฒนธรรม มี
สภาพแวดลอมและบริการสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

-การสังเกต/การสมัภาษณ/การ
ตรวจสถิติ เอกสาร 
-แบบประเมินผลโครงการ 

-แบบการสังเกต /แบบสัมภาษณ 
/ แบบบันทกึสถิติ 

ผลลัพธ (Outcomes) 
หองศูนยวัฒนธรรม มี สือ่ เปน
แหลงเรียนรูเพิ่มทกัษะภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การสํารวจความพึงพอใจ 
แบบประเมินผลโครงการ 

-แบบสัมภาษณ 
-แบบสํารวจความพึงพอใจ 
-รายการตรวจสอบ 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาหองศูนยวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
- 

 
- 

 
21,060 

 
21,060 

รวม   21,060 21,060 



7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 หองศูนยวัฒนธรรมไดรับการพฒันาปรับปรงุใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 

          7.2 นักเรียนมีแหลงเรียนรูสําหรับหาความรูเพิ่มเติมเพิ่มทกัษะทางภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นางบุณฑริกา ชยันตราคม)            (นายเอกชัย  ใจกองแกว) 
หัวหนางานศูนยวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น   รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน   

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                        ( นายนิคม   มะยาระ ) 
                                 ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 

 
ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 แผนยิบซมับอรด 10 แผน 140 1,400 ( )เงินงบประมาณ  ต.ค.56 – 
ก.ย.57 

2 กลอนและมือจับหนาตาง 40 อัน 20 800 ( )เงินอุดหนุน   
3 ประต ู 2 บาน 1,500 3,000 (√)เงินนอก งปม. 

 
  

4 ผามาน 1 มวน 1,500 1,500 ( )เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)   
5 หลอดไฟ 3 ชุด 120 360    
6 เครื่องฉายโปรเจคเตอร 1 ชุด 15,000 15,000    
7 วัสดุสิ้นเปลอืง 1 ชุด 1,000 1,000    

รวม (สองหมื่นสามพันหกสิบบาทถวน) 23,060  
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ    โครงการสงเสริมพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่    2 , 4          จุดเนน สพฐ. ที่    4 , 8 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่   1 , 2 , 4 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่  1 , 2 , 6 , 7 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่   1 ,  4 
ลักษณะของโครงการ       โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบ    นายประจักษ    วานเวียง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  สังคมในยุคปจจบุันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลกระทบตอเยาวชนไทย 
หลายดาน  ดานเศรษฐกจิ  การศึกษา  สิ่งแวดลอม  ความเปนอยู  โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภตระหนักถึงภารกิจที่
จะตองสงเสริมพฒันานักเรียนใหอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข  มีสุขภาพที่ดี  มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม  
และคานิยมที่พงึประสงค  ตามมาตรฐานการศึกษาโดยใชระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน  กิจกรรมการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  การปลกูฝงระเบียบวินัย  แกไขปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคทั้งนี้ตองไดรับความรวมมือจาก
คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน และความรวมมอืระหวางโรงเรียนกบัผูปกครอง เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึ
ประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 
2. วัตถุประสงค 

1.   เพื่อสงเสรมิใหบุคลากรมีความรูความสามารถมีจิตสํานกึในการปฏบิัติงานอยางมีประสทิธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

2.   เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพที่ดี  มีสุนทรียภาพ  มีมนุษยสมัพันธที่ดี   อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
      3.   เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  และพรอมเขาสูประชาคมอาเซี่ยน 

 4.   เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรไดรับการดูแลและคุมครองจากอุบัติภัย 
 5.  เพื่อใหนกัเรียนปองกันตนเองจากสิง่เสพติดใหโทษ  และหลีกเสี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยง 
 6.   เพื่อใหมีวัสดุ ครุภัณฑสํานักงานบุคลากรใชอยางพอเพยีง และมีประสิทธิภาพ 
 
3.    เปาหมาย 

     ดานปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภช้ัน ม.1 – ม.6 เปนผูมีคณุลักษณะที่พึงประสงคตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และมีการบริหารจัดการดานบุคลากรอยางมีประสทิธิภาพ 

ดานคณุภาพ 
       นักเรียนทุกคนในโรงเรียนผานเกณฑการประเมินคุณลกัษณะที่พึงประสงคของโรงเรียน 
 และคณะครูปฏิบัตหินาที่อยางมปีระสิทธิภาพ และมีความสขุ  
 
 
 
 



4 วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

งานบุคลากร 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 จัดซื้อแฟม กระดาษ กระดาษปก 
เครื่องเย็บกระดาษ  ตามระเบียบ 
2.2 ใหบริการแกบุคลากรที่เกี่ยวของ 
3. ขั้นประเมินผล 
3.1 ประเมินกิจกรรมพฒันาแฟม
บุคลากร  กิจกรรมบันทึกการมาเรียน 
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม 
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร 
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 ดําเนินการเยี่ยมบานและคัดกรอง
นักเรียน 
2.2 ดําเนินการประชุมผูปกครองภาค
เรียนที่ 1,2 
2.3 ดําเนินการตามกจิกรรม 5 รั้วลอมรกั 
กิจกรรม Y.C 
2.5 จัดทําเอกสารและคูมือนกัเรียน
กิจกรรมระเบียบวินัย 
 

 
บุคลากรในโรงเรียน 
 
 
 
บุคลากรในโรงเรียน 
 
 
บุคลากรในโรงเรียน 

 
ตุลาคม 2556 
 
 
 
 
ธันวาคม 2556 
 
 
 
กันยายน 2557 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2556 
พฤศจิกายน 2556 
พฤศจิกายน 2556 
 
 
ธันวาคม 56 – 
กรกฎาคม 57 
 
พฤศจิกายน 2556 - 
กันยายน 2557 
 
1 พ.ค.-31 ส.ค.57 

 
ครูอุษณีย 
 
 
 
 
ครูอุษณีย 
 
 
 
ครูอุษณีย 
 
 
 
 
 
 
ครูสุภาวดี 
ครูปภาวี 
 
 
 
ครูสุภาวดี 
ครูปภาวี 

 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
3. ขั้นประเมินผล 
3.1 ประเมินกิจกรรม เยี่ยมบาน 
กิจกรรม Y.C กิจกรรม 5 รั้วลอมรัก 
ประชุมผูปกครองภาคเรียนที่ 1,2 
กิจกรรมระเบียบวินัย 
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม 
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร  
งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 ดําเนินการพัฒนานกัเรียนดาน
คุณธรรมจริยธรรม 
2.2 ดําเนินกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2.3 ดําเนินการอบรมนักเรียนแกนนํา 
3. ขั้นประเมินผล 
3.1 ประเมินกิจกรรมพฒันานักเรียนดาน
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนํา 
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม 
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร  
 
 
 

  
 กันยายน 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตุลาคม 2556 
 ตุลาคม 2556 
 พฤศจิกายน 2556 
 
พ.ย. 56 – ก.ย. 57 
 
ม.ค.-ก.พ.57 
 
ธ.ค.56 - ก.ย. 57 
 
 
 กันยายน 57 
 

 
ครูสุภาวดี 
ครูปภาวี 
 
 
 
 
 
 
 
ครูนิมิตรา 
 
 
 
ครูนิมิตรา 
 
 
 
 
 
 
ครูนิมิตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
งานปองกันภัยครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 ดําเนินการอบรมใหความรูแก
บุคลากร 
3. ขั้นประเมินผล 
3.1 ประเมินกิจกรรมการอบรมใหความรู
แกบุคลากร 
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม 
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร  
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 ดําเนินกิจกรรมรณรงคตอตานสาร
เสพติด 
2.2 ดําเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุม
เสี่ยง 
 

  
 
 
ตุลาคม 2556 
ตุลาคม 2556 
 
 
ธ.ค. 56 -ส.ค.57 
 
 
กันยายน 2557 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2556 
ตุลาคม 2556 
 
 
มิ.ย.-ส.ค. 57 
 
มิ.ย.-ส.ค. 57 

 
 
 
ครูวารุณี 
กอบกํา 
 
 
ครูวารุณี 
กอบกํา 
 
ครูวารุณี 
กอบกํา 
 
 
 
 
 
ครูประจักษ 
 
 
 
ครูประจักษ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
3. ขั้นประเมินผล 
3.1 ประเมินกิจกรรมรณรงคตอตานสาร
เสพติด กจิกรรมพฒันานักเรียนกลุมเสี่ยง 
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม 
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร  
งานสํานักงาน 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 ดําเนินการจัดซื้อวัสดสุํานักงาน 
2.2 ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ กลอง
ถายรูป  โทรโขง 
3. ขั้นประเมินผล 
3.1 ประเมินกิจกรรมการอบรมใหความรู
แกบุคลากร 
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม 
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร  
 

  
 
กันยายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2556 
ตุลาคม 2556 
 
 
 
พ.ย. 56 – ส.ค. 57 
 
 
กันยายน 2557 
 

 
 
ครูประจักษ 
 
 
 
 
 
 
 
ครูอําภร 
 
 
 
ครูอําภร 
 
 
 
ครูอําภร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน   86,699   บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทกุรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 

งานบุคลากร 
- กิจกรรมพัฒนาแฟมบุคลากรในโรงเรียน 
- กิจกรรมบันทึกการมาเรียนของนกัเรียน 
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบาน 
- กิจกรรมคัดกรอง 
- กิจกรรมประชุมผูปกครอง(2เทอม) 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดย Y.C. 
- กิจกรรม5รั้วลอมรกั 
- กิจกรรมระเบียบวินัยนักเรียน 
งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมสงเสรมิและพัฒนานักเรียนดาน
คุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- อบรมนักเรียนแกน 

งานปองกันภัยครูและบุคลากรในโรงเรียน 
- กิจกรรมใหความรูแกบุคลากร 
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
- กิจกรรมรณรงคตอตานสารเสพติด 
- กิจกรรมพัฒนานกัเรียนกลุมเสี่ยง 
งานสํานักงาน 
- วัสดุสํานักงาน 
- โทรโขง 
 
 

   
1,767 
233 

 
32,000 กพร 

3,000 
9,000 
4,000 
5,000 
5,000 

 
2,000 

 
2,000 
2,000 

 
- 
 

2,770 
6,000 

 
11,135 
3,000 

 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 

55,794 
 
 
 
 

6,000 
 
- 

 
8,770 

 
 
 

14,135 

รวม   86,699 86,699 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. งานบุคลากร 
1 ทะเบียนบุคลากรรอยละ100 มีความเปน
ปจจุบันสามารถใชอางองิได 
2 บุคลากรในโรงเรียนรอยละ100ไดรับการพัฒนา 

สอบถามผูใชบริการ 
การประเมิน 
สอบถามบุคลากร 
 

แบบสอบถาม 
เอกสารทะเบียนบุคลากร 
แบบสอบถาม 
 

2. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1 นักเรียนรอยละ90มทีักษะชีวิตกระบวนการใช
ชีวิตอยางมีความสุขและมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีข้ึน 
2 นักเรียนรอยละ90เขารวมกจิกรรมตางๆของ
โรงเรียน 
และมีความพึงพอใจในโรงเรียนของตน 
3 นักเรียนรอยละ90ไดรบัการแกไขพฤติกรรมและ
มีพฤติกรรมอันพงึประสงคดีขึ้น 
4 ผูปกครองรอยละ90ใหความเชื่อมั่นในระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนของโรงเรียน 
5 ประสทิธิภาพการดูแลชวยเหลือนกัเรียนของครู
เพิ่มขึ้น 

 
การประเมิน 
ประเมินผลการเรียน 
สอบถาม 
สังเกต 
 
 
การประเมิน 
 
การประเมิน 
 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบสอบถาม 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกจากงาน
ปกครอง 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 

3. งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 
1 นักเรียนรอยละ90มีคุณธรรมนําความรู 
2 นักเรียนรอยละ100มสีวนรวมในกจิกรรม
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
การประเมิน 
การสรุปผลการประเมิน 
 

 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 
สรปุผลการประเมิน
โครงการ 

4. งานปองกันภัยครูและบุคลากรในโรงเรียน 
1 บุคลากรในโรงเรียนรอยละ100 มีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมของงานปองกันภัย 

สังเกต 
สอบถาม  
 

แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 
 

5. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
1 นักเรียนรอยละ100มีความรูเรื่องพิษภัยของสาร
เสพติด 
2 นักเรียนรอยละ100มสีวนรวมในกจิกรรม
รณรงคตอตานสารเสพติด 

 
สังเกต 
สอบถาม 
สังเกต 
สอบถาม 
 

 
แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 
แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 
6. งานสํานักงาน 
1. บุคลาการกลุมงานบริหารงานบุคคลใชบรกิาร 
กลองถายรูป  โทรโขง 
2. ความพึงพอใจของผูใชบรกิาร 
3. สถิติขอมูลการใชบรกิารของบุคลากร 
 

 
สอบถาม 
การประเมิน 
สอบถาม 
การประเมิน 

 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 
สรปุผลการประเมิน
โครงการ 

 
7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  โรงเรียนไดมกีารพฒันาระบบการจัดเก็บขอมลูประจําตัวของครูและบุคลากรทางการศกึษาใหมีคุณภาพ
เปนปจจบุัน และสะดวกตอการใชงาน 

2.  นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลอืตามระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
3.  นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิม่มากขึ้น นักเรียนไดฝกและเขาใจกระบวนการใชสทิธิ เสรีภาพ 

และหนาที่ในระบอบประชาธิปไตย 
 4.  นักเรียนและบุคลากรไดรบัการดูแลและคุมครองจากอบุตัิภัย 
 5.  นักเรียนทุกคนปลอดสารเสพติด และเปนผูนําเยาวชนได 
 6.  มีวัสดุครุภัณฑใชในกลุมบริหารงานบุคคลอยางเพียงพอ 
 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
        ( นายประจักษ    วานเวียง )                         ( นายเอกชัย  ใจกองแกว ) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารบุคคล              รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                          ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9    ทรัพยากร 
ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองใช ที่ รายการ 

จํา 
นวน 

หนวย 
ราคา
ตอ

หนวย 

จํา 
นวนเงิน 

แหลงงบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 
เงิน 

 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 

17 
18 
19 
20 
 
 
 
 

งานบุคลากร (2000) 
แฟมสันกวาง 
กระดาษถายเอกสารA4  DoubleA 
กระดาษปกสีชมพ ู
เครื่องเย็บกระดาษเบอร10 
เทปผาสีชมพู(1.5) 
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(55,794) 
กระดาษปกสี180แกรมA4 100 แผนAA 
อัดภาพส ี
กระดาษถายเอกสารA4  DoubleA 
แลคซีน 1.5 นิ้ว 
แลคซีน 2 น้ิว 
คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหาร และอาหารวางอบรมนักเรียน 
คาน้ําด่ืม อาหารวางประชุมผูปกครอง 
เอกสารคูมือนกัเรียน 
ปายไวนิว 
เยี่ยมบาน   
งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน(6000) 
คาตอบแทนวิทยากร 
แฟมสรุปรายงาน 
ปายรณรงคประชาธิปไตย 
คาน้ําด่ืม อาหารวางอบรมนกัเรียน 
 

 
15 
3 
1 
1 
2 
 
 
3 
47 
5 
5 
5 
1 
70 
900 
300 
4 

800 
 
2 
2 
5 
52 
 
 
 

 
แฟม 
ริม 
ริม 
อัน 
มวน 

 
 

ริม 
ภาพ 
ริม 
อัน 
อัน 
คน 
ชุด 
ชุด 
เลม 
แผน 
คน 
 

คน 
แฟม 
แผน 
ชุด 
 
 
 

 
90 
139 
120 
75 
19 
 
 

220 
5 

180 
40 
60 

1000 
50 
5 
20 
500 
40 
 

1000 
200 
200 
50 
 
 
 

 
1350 
417 
120 
75 
38 
 
 

660 
234 
900 
200 
300 
1000 
3500 
9000 
6000 
2000 
32000 

 
2000 
400 
1000 
2600 

 
 
 

 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
 

อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

กพร 
 

อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
 

 

 
1350 
417 
120 
75 
38 

 
 

660 
234 
900 
200 
300 
1000 
3500 
9000 
6000 
2000 
32000 

 
2000 
400 
1000 
2600 

 
 
 

 
ธ.ค.56 

 
 
 
 
 
 
ตลอดปงบ 
ประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส.ค. 57 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลาที่

ตองใช ที่ รายการ 
จํา 

นวน 
หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํา 
นวน
เงิน 

แหลงงบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 
เงิน 

 
 
21 
22 
23 
24 
25 
 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
 

งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
(8,770) 
ปายรณรงคตอตานสารเสพติด 
น้ํายาตรวจปสสาวะ 
คาน้ําด่ืม อาหารวางอบรมนกัเรียน 
คาตอบแทนวิทยากร 
แฟมสรุปรายงาน 
งานสํานักงาน(14,135) 
แลคซีน 1.5 นิ้ว 
แลคซีน 2 น้ิว 
ลวดเสียบกระดาษ 
ลวดเย็บกระดาษเบอร3 
ลวดเย็บกระดาษเบอร10 
กาวลาเทก็ซ 16 ออนซ 
ยาลบคําผิด 
กระดาษกาวยนส ี1.5 นิ้ว 
สมุดเบอร 2 
คัตเตอร 
กระดาษปกสี180แกรมA4 100 แผนAA 
กระดาษถายเอกสารA4  DoubleA 
โทรโขง 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรแบบแทงค 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรแบบตลับ 
คาซอมเคริ่องคอมพิวเตอรและเครื่อง 
ปริ้นเตอร 
 
 

 
 

10 
90 
50 
2 
2 
 
5 
5 
3 
5 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
3 
10 
1 
6 
1 
1 

 
 

แผน 
ชุด 
ชุด 
คน 
แฟม 

 
อัน 
อัน 

กลอง 
กลอง 
กลอง 
ขวด 
อัน 
อัน 
เลม 
อัน 
ริม 
ริม 

เครื่อง 

ขวด 
หลอด 
หนวย 

 
 

370 
30 
20 
500 
200 

 
40 
60 
95 
20 
230 
42 
80 
35 
40 
80 
220 
180 
3000 
200 
2000 
3853 

 
 

3700 
2670 
1000 
1000 
400 

 
200 
300 
285 
100 
230 
42 
160 
105 
200 
80 
660 
1800 
3000 
1200 
2000 
3853 

 
 

อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
 

 
 

3700 
2670 
1000 
1000 
400 

 
200 
300 
285 
100 
230 
42 
160 
105 
200 
80 
660 
1800 
3000 
1200 
2000 
3853 

 
 
มิ.ย.57 
 
 
 
 
 

ตลอดปงบ 
ประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม   86,699  บาท    
 

 



ชื่อโครงการ    พัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ   
สนองกลยุทธ  สพฐ.ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
    จุดเนน สพฐ.ที่ 8 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทกุคน  
                                          มีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 
                                          ในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Commuity) 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 6 และ ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน  มาตรฐานที่  7 
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่ 2 และขอที่ 5 
ลักษณะของโครงการ     โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กลุมบรหิารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบ   นายประจักษ   วานเวียง 
ระยะเวลาดาํเนินการ  ปงบประมาณ  2557 
 
 
1. หลักการและเหตุผล   

การปฎิรูปการเรียนรูจะบรรลุตามแนวการจัดการศึกษาหมวด  4  ของพ.ร.บการศึกษาแหงชาติ  

2542  และตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 นั้นปจจัยสําคัญคือ การพัฒนาครูใหมีความรูและ
ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู  การพัฒนางานตาง ๆ  ใหสอดคลองตามแนวการจัดการศึกษาใน พ.ร.บ  
การศึกษาแหงชาติและตามมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดไว  การดําเนินโครงการจะชวยใหครูไดรับการ

พัฒนาใหสามารถจัดการเรียนรู  การพัฒนางานดานตาง ๆ  ตรงตามความตองการของ พ.ร.บ  การศึกษา
แหงชาติ  2542  และตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551 

2. วัตถุประสงค   

     2.1  ผลลัพธ (Outcomes) 
ครูไดรับการพัฒนาดานความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู  การพัฒนางาน  ตามแนว   

พ.ร.บ การศึกษาแหงชาติ และตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     2.2  ผลผลิต (Outputs) 
           1.  ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

           2.  ครูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ   

3. เปาหมาย 
- เชิงปริมาณ  

      ครูทุกคน ไดรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอผลงาน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู  การพัฒนางานดานตางๆที่เกี่ยวของและรับผิดชอบอยางตอเนื่อง 
- เชิงคุณภาพ 

      ครูรอยละ 100  ไดรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอผลงาน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู  การพัฒนางานดานตางๆที่เกี่ยวของและรับผิดชอบอยางตอเนื่อง 

 

 



4. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 

คณะครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 

ร.ร.วิไลเกียรติอุปถมัภ 
 

ต.ค.56 นายประจักษ  วาน
เวียง 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 

2. ขั้นดําเนินการ 
      2.1 กําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ 
      2.2 ถาเปนเนือ้หา ใสสาระการอบรม
โดยสังเขป 

คณะครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 

ร.ร.วิไลเกียรติอุปถมัภ 
 

ต.ค.56 - ก.ย.57 นายประจักษ  วาน
เวียง 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 

3. การติดตามประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ) 
     3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวมกิจกรรม 
             (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสมงาน) 

คณะครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 

ร.ร.วิไลเกียรติอุปถมัภ 
 

ก.ย.2557 นายประจักษ  วาน
เวียง 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน 250,000 บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 

 

2 

 

3 

4 

สํารวจ รับขอมูลการ 
       อบรม สัมมนา  ประชุม 
       จากหนวยงานตางๆ 

แจงฝาย/งาน บุคลากรที่เกี่ยวของเขารวม
การอบรม สัมมนา  ประชุม   ตาม วัน 
เวลาที่กําหนด 
บุ คลากรที่ เ ข า ร วม   อบรม  สั มมนา  
ประชุม  สรุปและรายงานฝายบริหาร 
 
สรปุประเมินผลการดําเนินงาน 

- 249,000 1,000 250,000 

รวม  249,000 1,000 250,000 

 
 
 
 
 



6. การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

-  ครูรอยละ 100  ไดรับการพัฒนา

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

และนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู  การ

พัฒนางานดานตางๆที่เกี่ยวของและ

รับผิดชอบอยางตอเนื่อง 

 

การสอบถาม การสังเกต 
 

การประเมินความพึงพอใจ 
 
 

แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ครูรอยละ 100  ไดรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอผลงาน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู  การพัฒนางานดานตางๆที่เกี่ยวของและรับผิดชอบอยางตอเนื่อง 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นายประจักษ   วานเวียง)                           ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
      ผูชวย กลุมบรหิารงานบุคคล                        รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                               ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ  
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวล

าที่
ตองการ

ใช 

ที่ รายการ จํานวน หนวย 
ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 คาเบี้ยเลี้ยงบุคลากร    210,000     เงินงบประมาณ 210,000 ตลอดป 

2 คาพาหนะ    30,000   √  เงินอดุหนุน 30,000 งบประมาณ 

3 กระดาษถายเอกสารดับเบิ้ล a(500แผน) 4 รีม 110 440     เงินนอก งปม. 440 2557 

4 แฟมหวง 2 นิ้ว ตราชาง 1 อัน 50 50     เงินอื่น ๆ (ระบุ) 50  
5 แฟมหนีบ 2 นิ้วตราชาง 5 อัน 50 250  250  
6 กระดาษการดสีทําปก สีชมพู , ฟา 2 รีม 85 170  170  
7 สันรูดขนาด  15 มม. 6 อัน 15 90  90  
         
         
         

รวม  (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) 250,000  
 



ชื่อโครงการ    จัดจางบุคลากรชั่วคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ   
สนองกลยุทธ  สพฐ.ที ่  กลยุทธที่ 1 , 3  , 4 , 5 

จุดเนน สพฐ.ที่  1, 5, 6, 8 

สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 5, 6, 7, 9, 12 

สนองการประเมินภายใน  มาตรฐานที่  5, 7, 10, 11, 13, 14, 15 

สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่ 1, 2, 3, 4 และขอที่ 5 

ลักษณะของโครงการ     โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กลุมบรหิารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบ   นายประจักษ    วานเวียง 
ระยะเวลาดาํเนินการ  ปงบประมาณ  2557 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดประสทิธิผลนั้น นอกเหนอืจากการจัดเนื้อหาและหลักสูตร 

การเรียนการสอนใหเหมะสมและเกิดประสทิธิภาพนั้น บุคลากรทางการศึกษากเ็ปนอกีปจจัยหนึ่งที่สําคัญ 
ตอการจัดการศึกษาที่ดี ทีจ่ะชวยผลกัดันการจัดการศึกษาและพฒันาโรงเรียนในดานตางๆ  ซึ่งสภาพปจจบุัน  
จํานวนบุคลากรของโรงเรียนไมเพียงพอ ทําใหสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียน 
การสอนมีประสิทธิภาพ บรรลผุลตามจุดมุงหมายของหลกัสตูร และการปฏิรปูการศึกษาที่มุงเนนนักเรียนเปน
สําคัญประกอบกบัการจัดภูมิทัศนในโรงเรียนใหเหมาะสมกบัแหลงเรียนรูของนักเรียน  ตลอดจนทําใหชุมชน
ยอมรบัระบบบรกิารของโรงเรียนที่มปีระสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนทีจ่ะตองจัดทําโครงการดังกลาวขึ้นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
              1. การเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และนกัเรียนไดรับความรู 
อยางทั่วถึงถูกตอง 
             2.  เพื่อใหโรงเรียนมรีะบบบริการที่มปีระสทิธิภาพ 
              3.  เพื่องานดานการพัฒนา  ปรบัปรุงอาคาร  สถานที่ ที่มีประสทิธิภาพ 
       
3. เปาหมาย 

1.เชิงปริมาณ 
       โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา เพิ่มขึ้น จาํนวน 5 คน 
2.เชิงคุณภาพ 

                1.  การเรียนการสอนบรรลผุลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และนักเรียนไดรับความรู 
อยางทั่วถึงถูกตอง 
               2. โรงเรียนมรีะบบบริการที่มปีระสิทธิภาพ 
               3. เพื่องานดานการพัฒนา  ปรบัปรุงอาคาร  สถานที่ ที่มีประสทิธิภาพ 
 
 
 
 



4. วิธีดําเนินการ 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน 440,952 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
2 
3 
4 
5 

โครงการจางครูอัตราจางวิทยาศาสตร 
โครงการจางเจาหนาที่ธรุการวิชาการ 
โครงการจางเจาหนาที่ธรุการการเงิน 
โครงการจางเจาหนาที่คอมพิวเตอร 
โครงการจางคนสวน 

114,072 
96,000 
81,120 

81,120 

68,640 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

114,072 
96,000 
81,120 

81,120 

68,640 

 

รวม 440,952 - - 440,952 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน เปาหมาย      ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกบุคลากรที่ตองการ 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
จํานวน 5 คน 

       ต.ค.56 นายประจักษ  วานเวียง 

คณะทํางาน 

กลุมบริหารงานบุคคล 

 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1  ประกาศรบัสมัครบุคลากร   
2.2  ทดสอบการตามความถนัด 
2.3  ประกาศผลการคัดเลือก 
2.4  ทําสัญญาจางบคุลากรที่มีคุณสมบัต ิ
 ที่โรงเรียนตองการ 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
จํานวน 5 คน 

  ต.ค.56 - ก.ย.57 นายประจักษ  วานเวียง 

คณะทํางาน 

กลุมบริหารงานบุคคล 

 

3. ขั้นประเมินผล 
- ประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
จํานวน 5 คน 

         ก.ย.2557 นายประจักษ  วานเวียง 

คณะทํางาน 

กลุมบริหารงานบุคคล 

 



6. การประเมินโครงการ 

 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. การเรียนการสอนบรรลผุลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และนักเรียนไดรบัความรูอยางทั่วถึงถูกตอง 
2. โรงเรียนมรีะบบบริการที่มปีระสิทธิภาพ 
3. งานดานการพัฒนา ปรับปรงุอาคาร สถานที่ มีประสทิธิภาพ 

 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นายประจักษ   วานเวียง)                   ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
   ผูชวย ผอ. กลุมบรหิารงานบุคคล           รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน            

 

 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                  ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรตอิปุถัมภ 
 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

-  ผูเรียนไดรับการพฒันาความรู ความสามารถ

อยางเต็มความรู   

เต็มความสามารถและตรงตามศักยภาพของ

ผูเรียน ตลอดจนโรงเรียนมีระบบบริการที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

การสอบถาม การสังเกต 
 

การประเมินความพึงพอใจ 
 
 

แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 



ชื่อโครงการ          สงเสริมการพัฒนากลุมบริหารงบประมาณและแผน  
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 5                     จุดเนน สพฐ. ที่ 6  
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3     ตัวบงชี้ ที่  7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา  

สถานศึกษา 
สนองการประเมินภายใน                 มาตรฐานที่ 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมาย วิสัยทัศนฯ 
สนองกลยุทธโรงเรียน        ขอที่  5  การสงเสริมและพฒันาสถานศึกษา 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ        กลุมบรหิารงานงบประมาณและแผนงาน 
ผูรับผิดชอบ                  นายสถาพร  พันธุประยรู 
ระยะเวลาดาํเนินการ        ปงบประมาณ  2557 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดระบบการบรหิารงานงบประมาณใหสอดคลองกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ 
พ.ศ. 2542  ฉบับปรับปรุงแกไข (พ.ศ. 2545) ยอมทําใหการบรหิารงานแผนงานและงบประมาณเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ  ทําใหอํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติในการบรหิารจัดการดานการจัดสรรงบประมาณ  
การตรวจสอบติดตามผลการใชเงิน  การระดมทรัพยากร การลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน  บัญชี 
การบริหารพสัดุและสินทรัพยเงิน  ซึ่งเกี่ยวของกับบุคคลในสถานศึกษาทุกคน สอดคลองกบัโครงการพัฒนาเชิง
ระบบเพือ่ปฏิรปูการเรียนและคุณภาพในโรงเรียน(System Development for Reform and School 
Quality) โครงการโรงเรียนดีใกลบาน โครงการ EIS กลุมบรหิารงานงบประมาณมีความตั้งใจที่จะสงเสริมเปน
กําลังใจในการบรหิารการศึกษาโรงเรียนทีม่ี อัตลักษณ คุณภาพ 3 ดีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
กับผูเรียน กลุมบรหิารงานงบประมาณจงึจัดวางระบบการบริหารงบประมาณและแผนงาน โดยใชระบบ  
P D C A คือ การบรหิารงานแบบมุงเนนผลงาน   
 
2. วัตถุประสงค 

 1. สงเสริมการพฒันางานบรหิารงานงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ  
   2. สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองกบัโครงการพัฒนาเชิงระบบ เพื่อปฏริูปการ
เรียนและคุณภาพในโรงเรียน  โครงการโรงเรียนดีใกลบาน โครงการ EIS อยางเปนระบบและเกิดคุณภาพ  

  3. สนับสนุน สงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนคุณภาพ 3 ดี 

   4. สนับสนุนใหมีวัสดุอปุกรณใหพอเพียงกับความตองการที่ใชในการปฏิบัติงาน  เพื่อเปนการสงเสริม 
คุณภาพการจัดการศึกษาอยางเพียงพอ 

 

3. เปาหมาย    
             ดานปริมาณ  

                      นักเรียน ชั้น ม. 1 – ม. 6 ไดรับบรกิารจากระบบการบริหารจัดการดานแผนงานงบประมาณ 
       อยางมีระบบสามารถตรวจสอบได 



             ดานคุณภาพ   
                       การบริหารจัดการดานงานแผนงาน งบประมาณ พัสดุ งานการเงิน ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได เกิดประสิทธิผลในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 
 

4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมปรกึษาบุคลากรในกลุม  
- สํารวจวัสดุอุปกรณที่ตองการใช 
- เสนอโครงการ 

 
-กําหนดหนาที่
รับผิดชอบ 
-ความตองการ
จําเปนในการใช
ทรัพยากร 

 
1-9 ต.ค. 56 

 
นายสถาพร 
นางสุชาดา 
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
 -  ดําเนินการจัดซือ้ จัดจาง  
ตามระเบียบ  
-ใหบริการ 

 
วัสดุอุปกรณในการ
ปฏิบัติงาน 
-นักเรียนและ
บุคลากรฯ 

 
10 ต.ค. 56 – 
20 ก.ย.57 

 
นายสถาพร 
นางสาววรรณิศา 
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
 

3. ขั้นประเมินผล 
 - สรุป  ประเมินผล  รายงาน 
 

 
ความสําเรจ็ของ
โครงการตามตัว
บงชี ้

 
25-30 ก.ย.57 

  
นายสถาพร 
นางสุชาดา 
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน   22,410 บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ  (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
 1.1 งานแผนงานและงบประมาณ 
 

 
- 

 
- 

 
11,000 

 
11,000 

2 กิจกรรมที่ 2 
  2.1 งานการเงิน 
 

 
- 
 

 
- 

 
11,410 

 
11,4000 

รวม   22,410 22,410 



6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.รอยละ95 ของผูมาใชบริการมี
ความพึงพอใจระบบการจัดการ
ดานการเงนิ เปนระบบสามารถ
ตรวจสอบไดเอือ้ตอการพัฒนา
คุณภาพ 
 
 

การประเมินความพึงพอใจ 
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ตามโครงการ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
รายงานโครงการ 
 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

       การบรหิารจัดการดานการบริหารจัดการดานการจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบติดตามผลการใช
เงิน  การระดมทรัพยากร การลงทุนเพื่อการศึกษา การบรหิารการเงิน  บัญชี การบรหิารพสัดุและสินทรัพย 
มีการพฒันาอยางมีประสทิธิภาพเปนระบบสอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนปฏบิัติการของโรงเรียนสามารถ
ตรวจสอบได และผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจในระบบการบรหิารจัดการ มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
เอื้ออํานวย และสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรยีนใหดียิ่งขึ้น 

 
 
 
ลงชื่อ                                     ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ                                  ผูเห็นชอบโครงการ 
         (นายสถาพร  พันธุประยรู)                     ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
        ตําแหนงหัวหนางานแผนงาน       รอง ผอ.กลุมบรหิารงานงบประมาณและแผนงาน            

 
 

      ลงชื่อ                                  ผูอนุมัติโครงการ 
                           ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                 ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 
 ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  

ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

งานแผนงาน 
1. กระดาษถายเอกสาร 80 g 
2. กระดาษทําปก 120 g 
3. แฟมสันกวาง 3 น้ิว 
4. หมึกเตมิเครือ่งปริ้นท  
5. ถายเอกสารเขาเลม 
   แผนปฏิบัติการ ฯ 
6. เกาอี้สํานักงาน 
7. เครื่อง Printer 
 
งานการเงิน 
1. สมุดทะเบียนการเงิน  
2. น้ํายาลบคําผิด 
3. หมึกเตมิเครือ่งปริ้นท 2 เครื่อง 
4. ตลับหมึกเครื่องปริ้น 2 เครื่อง 
5. แรคซีนขนาด2 นิ้ว 
6. กระดาษทําปก 
7. ลวดเสียบกระดาษ  
8. ลวดเย็บกระดาษNo.35(26/6) 
9. แฟมเอกสารปกออน  
10. แฟมสันกวาง 3 นิ้ว 
11. กระดาษถายเอกสาร 80 g 
12.กาวลาเท็กซ ขวดใหญ  
   32 ออนซ 

 
 10  
2 
6 
5 
16 
 
1 
1  
 
 

10   
    5 

10 
    2 

6 
6 
12 
4 
20 
6 
36 
1 

 
รีม 
รีม 

แฟม 
ขวด 
เลม 

 
ตัว 

เครื่อง 
 
 

เลม 
ขวด 
ขวด 
ตลับ 
มวน 
รีม 

กลอง 
กลอง 
อัน 
แฟม 
รีม 
ขวด 

 
140 
120 
100 
120 
160 

 
3000 
2600 

 
 

50 
60 
140 
850 
60 
120 
10 
30 
30 
80 
140 
70 

 
1400 
240 
600 
600 
2560 

 
3000 
2600 

 
 

500 
300 

1,400 
1,700 
360 
720 
120 
120 
600 
480 

5,040 
70 

 
(√)เงินอุดหนุน 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
(√)เงินอุดหนุน 
 
 
 

 
  1400 

240 
600 
600 
2560 

 
3000 
2600 

 
 

  500 
300 

1,400 
1,700 
360 
720 
120 
120 
600 
480 

5,040 
70 

 

 
ป งปม.57 

           รวม 22,410  

 



ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบงานพสัดุโรงเรียน 
สนองกลยุทธ     สพฐ.ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ 

กระจายอํานาจ เนนการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 
     จุดเนน สพฐ. ที่ ……..  
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันา

สถานศึกษา 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมายตาม 
       วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 5  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ลักษณะของโครงการ       โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานแผนงานและงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ    นางสุชาดา    เรือนคํา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
1.  หลักการและเหตุผล             

การบริหารองคกรจะสามารถดําเนินงานตางๆ ไดอยางมปีระสิทธิภาพตอเนื่อง องคกรนั้นๆ จะตองมี
ความพรอมในดานการจัดซือ้จัดจาง ไมวาจะเปนความรวดเร็ว ความคลองตัวและถูกตองตามระเบียบวิธีการพสัดุ  
เพื่อใหการดําเนินงานดานนโยบายและแผนเปนไปดวยความเรียบรอยสําเร็จสมบูรณ  จึงสมควรไดดําเนินการ
สรางความพรอมในปจจัยการบริหารงาน  โดยจัดใหมีวัสดุอปุกรณทีเ่อื้ออํานวยใหการดําเนินงานของครูและ
ผูบริหาร เพื่อใหสามารถปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักการและเกิด
ประสิทธิผลภายใตการกระจายอํานาจของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนั้น งานพสัดุจึง
จําเปนตองจัดวางระบบการบริหารแผนงาน โดยใชระบบ P D C A ใหครบวงจร    ซึ่งเปนระบบการบรหิารงาน
แบบมุงเนนผลงาน จึงไดจัดทําโครงการพฒันาระบบงานพสัดุโรงเรียน เพือ่ใหการปฏิบัตงิานพัสดโุรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแกทางราชการ 

 
2.  วัตถุประสงค  

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานพสัดุใหคลองตัวเกดิประสิทธิภาพสงูขึ้น 
2. เพื่อใหผูรบับริการเกิดความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการงานพัสดโุรงเรียน 
 

3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ แฟมและตูเก็บเอกสารงานพสัดุเพียงพอตอการใชงานและการใหบรกิาร 
2. โรงเรียนสามารถใหบริการเกี่ยวกบัเอกสารดานการจัดซื้อ-จดัจางแกคณะครูไดครบและทั่วถึง 

  



เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมรีะบบการบริหารจัดการงานพัสดทุี่มีประสิทธิภาพ 
2. ผูรบับริการไมต่ํากวารอยละ 80 ขึ้นไป เกิดความพึงพอใจตอระบบการบรหิารจัดการงานพสัดุ

โรงเรียนในระดับมากขึ้นไป 
 
4.  วิธีดําเนินการ 

 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 
 

 
-โครงการพัสด ุ
-คําสั่งแตงตั้ง 
 

 
ตุลาคม  2556  - 
กันยายน 2557 

 

 
นางสุชาดา  เรือนคํา 

2. ขั้นดําเนินการ 
    2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบเอกสารการจัดซือ้- 
จัดจางโดยใชโปรแกรม School MAM 
    2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบจัดเกบ็เอกสาร 
งานพัสด ุ
 

 
-เอกสารงาน
จัดซื้อ-จัดจาง 
-แฟมเอกสาร 

 
ตุลาคม  2556  - 
กันยายน 2557 
ตุลาคม  2556  - 
กันยายน 2557 

 

 
นางสุชาดา  เรือนคํา 

3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ) 
     3.2 ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ 
          (แบบประเมินความพงึพอใจ) 
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสมงาน) 
 

 
-รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 

 
กันยายน  2557 

 
นางสุชาดา  เรือนคํา 

 



 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน 12,000 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
4 

กิจกรรมที่ 1  
พัฒนาระบบเอกสารการจัดซื้อ- 
จัดจาง โดยใชโปรแกรม School MAM 
- เสนอโครงการเพื่ออนมุัต ิ
- ประชุมวางแผนปฏบิัติงาน 
- ดําเนินงานตามแผน 
- จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณสํานักงานตามที่กําหนด 
- ตรวจรับวัสด-ุอุปกรณ 
กิจกรรมที่ 2 
พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารงานพัสดุ 
- เสนอโครงการเพื่ออนมุัต ิ
- ประชุมวางแผนปฏบิัติงาน 
- ดําเนินงานตามแผน 
- จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณสํานักงานตามที่กําหนด 
- ตรวจรับวัสด-ุอุปกรณ 
ติดตามประเมินผล 
- ประเมินโครงการ 
- ประเมินความพงึพอใจ 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

4,682 
 
 
 
 
 
 

2,761 

 
 
 
 
 
 

4,682 
 
 
 
 
 
 

2,761 

รวม   7,443 7,443 

 
6. การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. ระบบการบรหิารจัดการงานพสัดุมี
ประสิทธิภาพในระดบัดีขึ้นไป 
2. ผูรับบรกิารไมต่ํากวารอยละ 80  มีความ
พึงพอใจตอระบบการบรหิารจัดการงานพัสดุ
โรงเรียนในระดับมากขึ้นไป  
 

ประเมินโครงการ 
 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินโครงการ 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
7.1 โรงเรียนมีการพฒันาระบบการบริหารจัดการงานพัสดทุีค่ลองตัวและมีประสทิธิภาพ 
7.2 ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจตอระบบการบรหิารจัดการงานพสัดุโรงเรียน 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ       ลงชื่อ..............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางสุชาดา    เรือนคํา)                                 (นายเอกชัย  ใจกองแกว) 
ตําแหนง  ครู วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ         รอง ผอ.กลุมบรหิารงานแผนงานและงบประมาณ         

 
 

    ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          (นายนิคม   มะยาระ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

 กิจกรรมพัฒนาระบบเอกสารการ
จัดซื้อ-จัดจาง โดยใชโปรแกรม  
School MAM 

       

1 กระดาษถายเอกสาร A4 Quality 10 รีม 140 1400 เงินงบประมาณ   
2 กระดาษชารทสีฟา ชมพู เขียว ทําปก 

A4 120 แกรม 
1 รีม 150 150 เงินอุดหนุน 7443 ต.ค.56 –

ก.ย.57 
3 หมึกพมิพ Canon สีดํา แดง ฟา เหลือง 8 ขวด 120 960 เงินนอก งปม.   

4 น้ํายาลบคําผิด Pentel 72 W 2 แทง 75 150 เงินอื่น ๆ(ระบ)ุ   
5 กระดาษกาวยนสี  ขนาด 1.5 นิ้ว  2 มวน 40 80    
6 ซอมแซม/บํารุง/ตรวจสภาพอปุกรณ 

และเครือ่งใชสํานักงาน Printer 
   1000    

7 คาถายเอกสารงานพสัด ุ    942    
 รวม    4682    
 กิจกรรมพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร 

งานพัสด ุ
       

1 กระดาษชารทสีฟา ชมพู เขียว ทําปก 
A4 120 แกรม 

2 รีม 150 300    

2 กระดาษกาวแลคซีน ขนาด 1 นิ้ว 4 มวน 65 260    
3 แฟมดําหนีบสันกวาง 1 นิ้ว 20 แฟม 65 1300    
4 ตัวหนีบดํา ตราสงิห NO. 111 4 กลอง 25 100    
5 ตัวหนีบดํา ตราสงิห NO. 109 4 กลอง 65 260    
6 ซองน้ําตาล A4 ขยายขาง 36 ซอง 10 360    
7 คาถายเอกสารงานพสัด ุ    181    
 รวม    2761    
         
         
         
         
         
         

รวม (  หน่ึงหมื่นบาทถวน  ) 7443  
 
 



ชื่อโครงการ    พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 
ใหเอื้อเหมาะสมกับการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูของผูเรียน 

สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 5                      จุดเนนสพฐ. ที่  9 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐาน  11 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  5 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   งานอาคารสถานที ่
ผูรับผิดชอบ    นายพิภพ  จันทรคํา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
                    โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ไดจัด
สภาพแวดลอม บรรยากาศทีเ่อื้อตอการจัดการศึกษา  โดยมอีาคาร  สถานที่สวยงาม  สะอาด รมรื่นนาอยูเปน
แหลงเรียนรูในสถานศึกษาสนองนโยบายของโรงเรียนและสอดคลองกบันโยบายโรงเรียน ในฝนรุน 2  (โรงเรียน
ดีใกลบาน) โครงการสรางสถาบันพฒันาอัจฉริยภาพผูนําที่สอดคลองกบัศักยภาพอาชีพของจังหวัดและโครงการ 
EIS  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรักโรงเรียน  มีสวนรวมในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ มีความปลอดภัย  
การสงเสรมิสุขภาพพลานามัยของผูเรียนใหมีสุขภาพกาย  สขุภาพจิตที่ดี  การประชาสัมพันธงาน 
ของโรงเรียน  การใหบริการชุมชนในการใชอาคารสถานที่ในโอกาสอันควร  สมาคมศิษยเกา  ผูปกครอง องคกร
ภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพือ่เสรมิสรางความสมัพันธที่ดีระหวางบานกับชุมชนจงึไดจัด
ใหมีโครงการ พฒันาอาคารสถานที ่ ขึ้นในโรงเรียน ใหพฒันาตอเนื่องและยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค 
             1. เพื่อจัดสภาพสิง่แวดลอมใหเอือ้ตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเรียน 
             2. เพื่อใหอาคารเรียน อาคารประกอบ มีความสะอาด สวยงาม มีบรรยากาศทางวิชาการ  

       3. เพื่อบริการงานสาธารณูปโภคใหเพียงพอ มรีะบบสขุาภิบาล การรกัษาสภาพแวดลอมที่ถูก 
          สุขอนามัยและมีความปลอดภัย 

             4. เพื่อสงเสรมิใหนักเรียนมีนิสัยใฝเรียน ศึกษาหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูในสถานศึกษา
และมจีิตอาสาในการดูแลรักษาสถาบันของตนเอง 
             5.  เพื่อใหชุมชนมสีวนรวมในการจัดการศึกษา 
 
3.   เปาหมาย 

   3.1  ดานปริมาณ 
               3.1.1   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการทีส่งเสริมใหผูเรียนพฒันาตามธรรมชาติเตม็
ศักยภาพ 

3.1.2 การบริหารงานอาคารสถานที่ครบวงจร  P D C A    
 
 



  3.2  คุณภาพ 
                สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสรมิใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพตามเกณฑ   รอยละ  80 ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
                3.2.1   มีสภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานทีเ่หมาะสม   ตามเกณฑ   รอยละ  80    
                3.2.2    มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเรียน  ตามเกณฑ   รอยละ  80    
                3.2.3   มีอํานวยความสะดวกพอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี  ตามเกณฑ   รอยละ  80    
                3.2.4   มีบริเวณหองเรียนและรอบอาคารสถานที่สะอาด  ตามเกณฑ  รอยละ  80    
 
4 วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
      1.1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
       1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
      1.3 ประชุมวางแผน

ปฏิบัติงาน 

   
    พ.ค. 2557 

 
นายพิภพ  จันทรคํา 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
    2.1  ปรับภูมิทัศน 
    2.2  ปรับปรุงซอมแซม
หองเรียนและอาคารประกอบการ       
    2.3  การซอมแซมและ
จัดระบบสาธารณูปโภค น้ํา  ไฟฟา 
    2.4  ประกวดหองเรียน 
    2.5  ประกวดเขตรบัผิดชอบ 

 
-รอบบริเวณโรงเรียน 
-ทุกอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการ 
-ทุกอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการ 
-ทุกช้ันเรียน 
-ทุกช้ันเรียน 

 
ต.ค.2556 - 
ก.ย.2557 

 
นายพิภพ  จันทรคํา 
นายพิภพ  จันทรคํา 
 
นายพิภพ  จันทรคํา 
 
นางลําดวน  ปานปาก 
นายมนตรี  เปยงงาม 

3. ขั้นประเมินผล 
3.1   สอบถาม 
3.2   สํารวจ 

ผลการจัดทําโครงการ 
เพื่อนําไปพฒันาป
ตอไป 

ก.ย.  2557 นายพิภพ  จันทรคํา 
นางลําดวน  ปานปาก 
นายมนตรี  เปยงงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 รายละเอียดการใชงบประมาณ1 
งบประมาณ  จํานวน   57,478 บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
ปรับปรงุซอมแซมหองเรียนและอาคาร
ประกอบการ        

- - 28,034 28,034 

2 กิจกรรมที่ 2 
การซอมแซมและจัดระบบสาธารณูปโภค 
น้ํา  ไฟฟา 

- - 25,230 25,230 

3 กิจกรรมที่ 3 
ประกวดหองเรียน 

- - 1,214 1,214 

4 กิจกรรมที่ 4 
ประกวดเขตรับผิดชอบ 

- - 3,000 3,000 

รวม - - 57,478 57,478 
 
6.   การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. โรงเรียนมสีภาพสิง่แวดลอมให
เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและปลอดภัยของผูเรียน 
 2.โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ มีความสะอาด สวยงาม 
มีบรรยากาศทางวิชาการ  
3. โรงเรียนมสีาธารณูปโภคให
เพียงพอ มรีะบบสุขาภิบาล การ
รักษาสภาพแวดลอมที่ถูก  
สุขอนามัยและมีความปลอดภัย 
 4 โรงเรียนได สงเสริมใหนักเรียน
มีนิสัยใฝเรียน ศึกษาหาความรู
ดวยตนเองจากแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษาและมจีิตอาสาในการ
ดูแลรักษาสถาบันของตนเอง 
  5.  โรงเรียนและชุมชนไดมสีวน
รวมในการจัดการศึกษาใหกับ
นักเรียน 

สอบถาม 
  
 
-สํารวจ 
  
 
- สํารวจ 
 
 
 
-สอบถาม 
 
 
 
 
- สํารวจ 
 

-  แบบสอบถาม 
 
 
-  แบบสํารวจ 
 
 
- แบบสํารวจ 
 
 
 
-  แบบสอบถาม 
 
 
 
 

- แบบสํารวจ 



7.   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
                   7.1   มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มอีาคารสถานทีเ่หมาะสม  ตามเกณฑ รอยละ  80    
                   7.2    มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเรียน   ตามเกณฑ รอยละ  80    
                   7.3   มีอํานวยความสะดวกพอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี   ตามเกณฑ   รอยละ  80    
                   7.4   มีบริเวณหองเรียนและรอบอาคารสถานที่สะอาด    ตามเกณฑ   รอยละ  80    
 
 
 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
          ( นายพิภพ   จันทรคํา)                     ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
       ผูชวย ผอ.กลุมบรหิารทั่วไป                                 รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ  
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  

ระยะเวลาท่ี

ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 
ราคา 

ตอหนวย 

จํานวน 

เงิน 

แหลง                       

งบประมาณ 

จํานวน 

เงิน 

1 พัดลมติดผนัง  มิซูมิช ิ

W 16 CR 

6 

 

ตัว 1,500 9,000 เงินอุดหนุน   

2 สายไฟฟา VAF 2×1.5  200 เมตร 1,400 2,800 เงินอุดหนุน   

3 ประตู PVC บานเรียบ 

ขนาด0.60×1.80ม. 

8 บาน 1,500 12,000 เงินอุดหนุน   

4 ปูนซีเมนต 30 ถุง 150 5,250 เงินอุดหนุน   

5 ปล๊ักไฟ 3 ชอง  20 ตัว 125 2,500 เงินอุดหนุน   

6 กิ๊บตอกสายไฟฟา 20 ถุง 10 200 เงินอุดหนุน   

7 ทอพีวีซีแข็งชนิดธรรมดา 25 ทอน 56 1,400 เงินอุดหนุน   

8 ปล๊ักไฟฟา   3 ตา 5 ตัว  125 625 เงินอุดหนุน   

9 สายไฟฟาขนาดออนขนาด

2×1.0 ตร.มม. 

1 มวน 900 900 เงินอุดหนุน   

10 กอกน้ํา 10 อัน 50 500 เงินอุดหนุน   

11 กุญแจ 20 ชุด 100 2,000 เงินอุดหนุน   

12 ทอพีวีซี ฉาก 50 ตัว 8 400 เงินอุดหนุน   

13 ทอพีวีซี ตอตรง 50 ตัว 8 400 เงินอุดหนุน   

14 สวิทย ไฟฟา ปด-เปด 20 ตัว 30 600 เงินอุดหนุน   

15 ใบมีดตดัหญา 5 ใบ 120 600 เงินอุดหนุน   

16  แกสโซฮอล 95 E20 100 ลิตร 34 3,400 เงินอุดหนุน   

17 ตะปู 10 กลอง 100 1,000 เงินอุดหนุน   

18 น้ํายาลางหองน้ํา 9 แกลลอน 600 5,400 เงินอุดหนุน   

19 เกียรติบัตร 200 แผน 10 2,000 เงินอุดหนุน   

20 ปมน้ํา 1 เครื่อง 6,000 6,000 เงินอุดหนุน   

21 กาวทาทอPVC 7 กระปอง 50 350 เงินอุดหนุน   

22 เทปพันสายไฟฟา 5 มวน 30 150 เงินอุดหนุน   

รวม 57,475    

 



ชื่อโครงการ    สงเสริมพฒันาระบบงานธุรการ 
สนองกลยุทธ     สพฐ.ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ 

กระจายอํานาจ เนนการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 
จุดเนน สพฐ. ที่ 9 สถานศึกษาทุกแหงไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งและไดรับการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)  

สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันา
สถานศึกษา 

สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมายตาม 
       วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 5  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ลักษณะของโครงการ       โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานทั่วไป 
ผูรับผิดชอบ    นางสาววารุณี   กอบกํา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล                  
รัฐบาลมีนโยบายการบรหิารงานแบบมุงเนนผลงาน  กระทรวงศึกษาจึงกําหนดเปนมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ใหสถานศึกษามีการบริหารงานเชิงกลยุทธ สงเสรมิการมีสวนรวมในการบรหิาร และใหมี
การตรวจสอบถวงดุล  งานธุรการจงึจัดวางระบบการบริหารแผนงาน โดยใชระบบ P D C A ใหครบวงจร    
ซึ่งก็คือระบบการบริหารงานแบบมุงเนนผลงาน จึงจัดทําปรบัปรงุงานธุรการ 

 
2.  วัตถุประสงค  

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณใหครบวงจรเดรมมิ่ง 
2. เพื่อปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานธุรการใหคลองตัวเกิดประสิทธิภาพสงูขึ้น 
3. เพื่อใหสถานศึกษามีการบรหิารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
 

3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ครอบคลมุการบริหารงบประมาณ 7 ดาน 
2. การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐานครบ 5 องคประกอบ 

 เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมกีารบรหิารงานตามระบบเดรมมิง่ รอยละ 80  
2. โรงเรียนมกีารบรหิารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ตามเกณฑ สพฐ. รอยละ 80  

 
 
 
 
 
 



4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตัง้คณะกรรมการดาํเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏบิัตงิาน 

  
กันยายน – ตุลาคม 2556 

 

 
น.ส.วารุณี  กอบกํา 

2. ขั้นดําเนินการ 
      กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
       

  

ตุลาคม 2556 –  
กันยายน 2557 

 
น.ส.วารุณี  กอบกํา 

3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ) 
     3.2 ประเมินความคิดเห็นผูรวมกิจกรรม 
             (แบบสอบถามความคิดเห็น) 
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสมงาน) 

  
กันยายน 2557 

 
น.ส.วารุณี  กอบกํา 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน 39,341 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
2 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 

เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 
ดําเนินงานตามแผน 
- จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณสํานักงานตามที่   
  กําหนด 
- ตรวจรับวัสด-ุอุปกรณ 
ติดตามประเมินผล 
- วิเคราะหขอมูลจากการใชวัสด-ุ 
  อุปกรณ 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

   

 

39,341 

 

 

 

39,341 

รวม    39,344 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

ผูใชบริการงานธุรการรอยละ 80 มีความพึง
พอใจในการใหบริการ 
 

การประเมิน/การสงัเกต แบบสอบถาม 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 1. การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของ สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
 2. โรงเรียนมีการพฒันาการศึกษาเปนที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน ในทองถิ่น 
 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ..............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นางสาววารุณี    กอบกํา)                       ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
ตําแหนง  ครู วิทยฐานะชํานาญการ                     รอง ผอ.กลุมบรหิารงานทั่วไป            

 
 

    ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                 ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 พัสดุสํานักงาน        
 กระดาษถายเอกสาร A4 Quality 70 รีม 140 9,800    
 กระดาษแฟกซ 6 มวน 45 270 เงินงบประมาณ   
 กระดาษชารทสีฟา ชมพู เขยีว ทําปก A4  

120 แกรม 
4 รีม 150 600 เงินอุดหนุน 39,344 ต.ค.56 –

ม.ีค.57 
 กระดาษโฟโต 180 แกรม A4 1 หอ 420 420 เงินนอก งปม.   
 สมุดหมายเหตุรายวัน 2 เลม 90 180 เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)   
 สมุดเบอร 2 6 เลม 53 318    
 ซองขาว ครุฑ 555 1 กลอง 500 500    
 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 1 กลองใหญ 192 192    
 ลวดเสยีบกระดาษ ตรามา 6 แพ็ค 95 570    
 ทะเบียนหนังสือสง A4 3 เลม 67 201    
 แลคซีน ขนาด 1 นิ้ว  6 มวน 28 168    
 หมึก HP LaserJet 12 A 27 กลอง 800 21,600    
 หมึกพิมพ Canon สีดํา แดง ฟา เหลือง 8 ขวด 120 960    
 หมึกเติมปากกาไวบอรด ตรามา สีน้ําเงิน 3 ขวด 85 255    
 ทะเบียนหนังสือสง A5 เลมเล็ก 2 เลม 47 94    
 กระดาษการดขาว 120 แกรม A4  2 หอ 69 138    
 ปากกาไวทบอรดสีน้ําเงิน แดง pilot 4 แทง 23 92    
 ปากกาเนนขอความ 4 แทง 29 116    
 กาวกาเท็กซ ขนาด 40 cc. 4 ขวด 16 64    
         
  รวม   36,538    
2 ซอมแซม/บํารุง/ตรวจสภาพอุปกรณ 

และเครื่องใชสํานักงาน 
       

 เครื่องปริ้นเตอร    2,803    
รวม (  สามหมื่นเกาพันสามรอยสี่สิบเอ็ดบาทถวน  ) 39,341  

 
 



ชื่อโครงการ    สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่  1   จุดเนน สพฐ. ที่ 6 , 10 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่  7 , 9 , 12 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่ 13 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  3 
ลักษณะของโครงการ       โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานทั่วไป    โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
ผูรับผิดชอบ    งานประชาสัมพันธ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
งานประชาสัมพันธจัดเปนแหลงเรียนรูที่มหีนาที่เผยแพรความรู  ขอมูล  ขาวสาร   

และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ  ใหบุคลากรในสถานศึกษา  ชุมชน  

ผูปกครอง  และผูที่มสีวนเกี่ยวของเกิดการเรียนรูโดยผานสือ่ประชาสัมพันธตางๆ เชน  การจัดรายการ

เสียงตามสาย  การจัดทําวารสารโรงเรียน  เอกสารและหนังสือเผยแพรขอมูลขาวสาร ฯลฯ   จน

สามารถสรางความรู  ทักษะ  มีระบบการจัดการความรู  มกีารถายทอดความรู  แลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันทัง้บุคลกรในสถานศึกษา  ชุมชน  ผูปกครองและผูมสีวนเกี่ยวของ (ตัวบงชี้ 13.1 และ 13.2) 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1.  เพื่อสงเสริมงานประชาสัมพันธเปนแหลงเรียนรูในการเผยแพรความรู  ขอมูล  ขาวสาร   

และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ  ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา   

ชุมชน  ผูปกครอง  และผูมสีวนเกี่ยวของ (ตัวบงชี้ 13.1) 

2.2.  เพื่อใหมีการจัดทําและจัดหาสื่อประชาสมัพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน

สถานศึกษา  ระหวางสถานศึกษากบัครอบครัว  ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ(ตัวบงชี้ 13.2) 

 
3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
1.  มีการจัดรายการเสียงตามสายทุกวันจันทร – ศุกรในชวงเชา  และพักเที่ยง        

 (ยกเวนวันหยุด,วันปดภาคเรียน) 
 2.    มีหนังสอืพิมพบรกิารขาวสารวันละ 1 ฉบับ (ยกเวนวันหยุด,วันปดภาคเรียน) 

3.    มีวารสารโรงเรียน  ปละ 1 ฉบับ  จํานวน  1,000 เลม 
4.    มีเอกสารและหนังสือเผยแพรความรู ขอมลูขาวสารใหกับบุคลากรในสถานศึกษา  ชุมชน 
      ผูปกครอง และผูมสีวนเกี่ยวของ 
 
 
 



3.2 ดานคุณภาพ 
1. พัฒนางานประชาสมัพันธเปนแหลงเรียนรูในการเผยแพรความรู  ขอมูล  ขาวสาร  

และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ  ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา   
ชุมชน  ผูปกครอง  และผูมสีวนเกี่ยวของ 

2.    มีการจัดทําและจัดหาสื่อประชาสมัพันธ  เชน   การจัดรายการเสียงตามสาย  วารสาร
โรงเรียน   เอกสารและหนงัสือเผยแพรขอมลูขาวสาร  ในการ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

 
4. วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปที่ปฏิบัติ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 

-  
26 – 30  กย. 56 

 
 

2. ขั้นดําเนินการ 
      2.1 กําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ 
      2.2 พัฒนางานประชาสัมพันธ 
      2.3 จัดรายการเสียงตามสาย 
      2.4 จัดทําวารสารโรงเรียน 

 
 

-10,000  บาท 
- 

- 50,000  บาท 

 
 

1 ต.ค. 56 -  30 ก.ย. 57 
1 ต.ค. 56 -  30 ก.ย. 57 
1 ก.พ. 57 – 31 มี.ค. 57 

3. การติด ตามประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ) 
     3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวมกิจกรรม 
             (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสมงาน) 
 

- 1-30 ก.ย. 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน  60,000   บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียด             
การใชงบประมาณ 

ผลที่ไดรับจากกิจกรร ม/
โครงการ 

งบประมาณ จํานวนตามหมวดจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 พัฒนางานประชาสัมพันธ 
- วัสดุสํานักงาน 
- หนังสือพิมพเดลินิวส 
1.ขั้นเตรียมการ 
-ประชุมครูเพื่อทราบความตองการ
ใชวัสดุอุปกรณ/สื่อ 
-มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 
 
 
2.ขั้นดําเนินการ 
- จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ/สื่อ 
-ตรวจรับ ลงทะเบียน 
-ใหบริการ เก็บสถิติขอมูล 
 
3.ขั้นประเมินผล 
-วิเคราะหขอมูลจากการใชบริการ 
-สรุปผลการดําเนินการ 
-จัดทํารายงานเสนอฝายบริหาร 
 

 
 
 
-วัสดุอุปกรณที่ตองการใชใน
ปงบประมาณ 2557 
- บัญชีวัสดุอุปกรณ 
- การเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ 
 
-มีวัสดุอุปกรณตามที่กําหนด 
-จัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
-ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
-ทราบผลดําเนินงานเปน
แนวทางในการพัฒนางาน
ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

2 กิจกรรมการจัดรายการเสียงตาม
สาย 

1.ขั้นเตรียมการ 

-ประชุมวางแผนการจัดรายการเสียง
ตามสาย 

-มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 

2.ขั้นดําเนินการ 

- ดําเนินการจัดรายการเสียงตามสาย
ทุกวันจันทร – ศุกร ชวงเวลาเชา
กอนโรงเรียนเขาและพักเที่ยง 

-เก็บรวบรวมสถิติการใหบริการ 
 
 
 

3.ขั้นประเมินผล 

-วิเคราะหขอมูลจากการใชบริการ 
-สรุปผลการดําเนินการ 
-จัดทํารายงานเสนอฝายบริหาร 
 
 

 

 
 
 

- คณะกรรมการดําเนินการจัด
รายการเสียงตามสาย 
 
 
 

- คณะกรรมการดําเนินการจัด
รายการเสียงตามสายที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

-ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

-ทราบผลดําเนินงานเปน
แนวทางในการพัฒนางาน
ตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



3 กิจกรรมการจัดทําวารสารโรงเรียน 

1.ขั้นเตรียมการ 

-ประชุมวางแผนการจัดทําวารสาร
โรงเรียน 

-มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 

2.ขั้นดําเนินการ 

- ดําเนินการรวบรวมขอมูล  
ออกแบบ  และจัดทําวารสาร
โรงเรียน 

-เก็บสถิติขอมูล 

3.ขั้นประเมินผล 

-วิเคราะหขอมูลจากการใชบริการ 
-สรุปผลการดําเนินการ 
-จัดทํารายงานเสนอฝายบริหาร 

 
 
 

- คณะกรรมการดําเนินการ
จัดทําวารสารโรงเรียน 
 
 

- คณะกรรมการดําเนินการ
จัดทําวารสารโรงเรียน 
 
 
 

 

-ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

-ทราบผลดําเนินงานเปน
แนวทางในการพัฒนางานตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
50,000 

 
6. การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 

-  ผูใชบริการงานประชาสัมพันธรอยละ 85                

มีความพึงพอใจในการใหบริการของงาน

ประชาสัมพันธ 

- บุคลากรในสถานศึกษา   ชุมชน  ผูปกครอง  

และผูมีสวนเก่ียวของรอยละ 85 ไดรับความรู 

ขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 

- สอบถามความพึงพอใจผูใชบริการ

งานประชาสัมพันธ 

-  ตดิตามประเมินผลการจัดกิจกรรม

งานประชาสัมพันธ 

- สรุปผลการดําเนินงาน 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมินผลการจัด

กิจกรรม 

- แบบบันทึกสรุปการดําเนินงาน 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. งานประชาสัมพันธเปนแหลงเรียนรูในการเผยแพรความรู  ขอมูล  ขาวสาร  
และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ  ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา        
ชุมชน  ผูปกครอง  และผูมสีวนเกี่ยวของ 

2. มีสื่อประชาสัมพันธ  เชน   การจัดรายการเสียงตามสาย  จัดทําวารสารโรงเรียน   
 เอกสารและหนังสือเผยแพรขอมลูขาวสารฯลฯ  ในการ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 



 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวดวงเนตร  อองละออ)            ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
           ตําแหนง  ครูชํานาญการ              รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน  
            หัวหนางานประชาสมัพันธ           

 
   

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ที่ รายการ จํานวน 
หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

งบประมาณ ระยะเวลาที่
ตองการใช แหลง

งบประมาณ 
จํานวนเงนิ 

1 คาจัดจางทําวารสารโรงเรียน 1,000 
เลม 

50 50,000 เงินอุดหนุน 50,000 มี.ค. 57 

2 คาหนังสือพิมพ  176 ฉบับ 10 1,760 เงินอุดหนุน 1,760 ทุกสิ้นเดือน 
3 ไวนิลประชาสัมพันธ  1x3 เมตร 16 ผืน 300 4,800 เงินอุดหนุน 4,800 ตลอด

ปงบประมาณ 
4 กระดาษถายเอกสาร A4 (Double A) 10 รีม 130 1,300  1,300 ธ.ค.56,ก.ย.57 
5 ลวดเย็บกระดาษ No.10 -1M  

MAX 
 (ขนาดกลองละ  1000 steples) 

10 กลอง 9 90  90 ธ.ค.56,ก.ย.57 

6 ลวดเย็บกระดาษ No.3-1M  MAX 
(ขนาดกลองละ 1000 steples) 

15 กลอง 17 255  255 ธ.ค.56,ก.ย.57 

7 คลิปเสียบกระดาษตราสมอ  
(ขนาดกลองละ 50 pcs) 

10 กลอง 7 70  70 ธ.ค.56,ก.ย.57 

8 แผน CD-R 80 (princo)  
กลองละ 50 แผน 
2 x – 56x 80 min 700 mb 

2 กลอง 270 540  540 ธ.ค.56,ก.ย.57 

9 กระดาษชารทสีใหญ 31*43 24 แผน 14 336  336 ธ.ค.56,ก.ย.57 
10 กระดาษสีทําปก A4 (100 แผน) 3 รีม 75 225  225 ธ.ค.56,ก.ย.57 
11 กาว latex ขนาด 16 ออนซ 2 ขวด 40 80  80 ธ.ค.56,ก.ย.57 
12 เทปใส ขนาด  1.5 นิ้ว 2 มวน 45 90  90 ธ.ค.56,ก.ย.57 
13 กระดาษกาว ยนขนาด  2 นิ้ว 2 มวน 52 104  104 ธ.ค.56,ก.ย.57 
14 น้ํายาลบคําผิด 72w 4.2 มล. 2 หลอด 75 150  150 ธ.ค.56,ก.ย.57 
15 ฟวเจอรบอรด 49x65 cm 10 แผน 20 200  200 ธ.ค.56,ก.ย.57 

รวม (หกหมืน่บาทถวน) 60,000 

 
 



ชื่อโครงการ    สงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที ่ 9   จุดเนน สพฐ. ที่ 9 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่  1 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่  1 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  1 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   งานอนามัยโรงเรียน /กลุมบริหารงานทั่วไป 
ผูรับผิดชอบ    นางวาสนา    รัตนกรจินดา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
1.  หลักการและเหตุผล               
    จากพระราชบญัญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการ
จัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทัง้รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังนั้นงาน
อนามัยโรงเรียนและสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภจึงเห็นความสําคัญในการพฒันาผูเรียนใหเปนผู
ที่มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ โดยไดจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป เชนการวัดน้ําหนักและสวนสูง 
ในแตละปการศึกษา เทียบเคียงกบัเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงการ
เจริญเตบิโตดานความสงูตามอายุ และน้ําหนัก แสดงความอวน-ผอม เปนการสงเสรมิความเจริญเติบโตของ
ผูเรียนตามชวงอายุวัยตลอดจนเปนการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพของผูเรียน 
 
2.  วัตถุประสงค(ระบุตัวชี้วัด) 
 1.   นักเรียนมีสุขนสิัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
          2.  นักเรียนมีน้ําหนกั สวนสงูและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
    
3. เปาหมาย 
 ดานปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภช้ัน ม. 1  - ม. 6   
 ดานคุณภาพ 
    นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภมสีุขนิสัยในการดูแลสขุภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ มี
น้ําหนัก สวนสงูและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
 
4.  วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปที่ปฏิบัติ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 

-  
ต.ค. 56 

2. ขั้นดําเนินการ/กิจกรรม 
      2.1  กําหนดขั้นตอนกิจกรรม 
      2.2 จัดซื้อเวชภัณฑยาและอุปกรณตางๆ 
     2.3  ใหบริการบุคลากรและนักเรียน 

10,000 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 



กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปที่ปฏิบัติ 
3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ) 
     3.2 ประเมินความคิดเห็นผูรวมกิจกรรม 
             (แบบสอบถามความคิดเห็น) 
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร(แฟมสะสมงาน) 

- ก.ย. 57 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน…10,000…..บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 

  1.1  จัดซื้อเวชภัณฑยา 

  1.2   จัดซื้อชุดเครื่องนอน ประกอบดวย 

หมอน ปลอกหมอนและผาปูที่นอน จํานวน 12 

ชุด 

 

 

 

  

4,000 

6,000 

 

4,000 

6,000 

2 กิจกรรมที่ 2 

    2.1  ตรวจรับ ลงทะเบียน 

    2.2 ใหการใหบริการ  
    2.3  เก็บสถิติขอมูล 
  2.1  ใหบริการแกบุคลากรและนักเรียน 

  2.2  สรปุและประเมินผลการดําเนินกจิกรรม 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

รวม    10,000 

 
 
 
 
 
 
 



6.  การประเมินผล 
  

ตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
1.   นักเรียนมีสุขนสิัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลงักายสม่ําเสมอ 
 2.  นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
 

การประเมิน/การสงัเกต 
 

การสอบถาม การสังเกต 
 การประเมินความพงึพอใจ 
 
 

แบบสอบถาม/แบบทดสอบ
สมรรถภาพ 
แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ (สอดคลองกบัวัตถุประสงค) 
 1.   นักเรียนมีสุขนสิัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
           2.  นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงและมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
         (นางวาสนา    รัตนกรจินดา)         ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
      หัวหนางานอนามัยโรงเรียน                   รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 เจลลดไข 2  ถุง 150 300  เงินอุดหนุน 300 ตลอดป 
2 ถุงน้ํารอน 2 ถุง 100 200  200 งบประมาณ 
3 สําล ี 2 ถุง 100 200  200  
4 พลาสเตอรปดแผล 2 กลอง 100 200  200  
5 น้ําเกลือ 12 ขวด 20 240  240  
6 ยาใสแผลสด 12 ขวด 25 300  300  
7 ยาลดกรด 1000 เม็ด - 250  250  
8 ยาแกปวด ลดไข 3 ขวด 200 600  600  
9 หมอน 12 ใบ 100 1,200  1,000  
10 ผาพันแผล 5 กลอง 100 500  500  
11 สกอตเทปปดแผล 1 กลอง 210 210  210  
12 ผาปูที่นอนพรอมปลอกหมอน 12 ชุด 400 4,800  4,800  

รวม (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 10,000  
 
 
 
 



ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการทีส่งเสริม 
ใหผูเรียนพฒันาเต็มศกัยภาพ 

สนองกลยุทธ สพฐ.ที่  1   จุดเนน สพฐ. ที่  5 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่   7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่  11 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่   5 
ลักษณะของโครงการ       โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ    นายสุวัฒนชัย  สมนึก 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาดานการบริการแกครูและนักเรียนที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพจําเปนตองจัด

สื่ออุปกรณเพื่อบริการและจัดหาเครื่องมือในการบริการทีร่วดเร็วและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสะดวกตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทีเ่กี่ยวของ 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อจัดหาสือ่และอุปกรณสําหรบับริการการใชสือ่เทคโนโลยทีี่เหมาะสม 
2.2 เพื่อจัดหาอปุกรณและเครื่องมือสําหรบัอํานวยความสะดวกในการปรับซอมแซมสือ่อุปกรณเทคโนโลยี  

ใหสามารถใชไดตามปกติอยางรวดเร็ว 
2.3  เพื่อบรกิารซอมแซมสือ่อุปกรณเทคโนโลยีที่มีการชํารุดเสียหายใหใชงานไดตามปกต ิ

 
3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
นักเรียน  จํานวน 750 คน  ครู  จํานวน 60 คน 

3.2 ดานคุณภาพ 
สื่อ อุปกรณทางเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและพอเพียง 
มีเครื่องมือสําหรับบรกิารและซอมแซมสื่อ  
สื่ออุปกรณเทคโนโลยีที่มกีารชํารุดเสียหายสามารถใชงานไดตามปกต ิ
 

4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผน
ปฏิบัติงาน 

นักเรียน  จํานวน 
750 คน  ครู  

จํานวน 60 คน มี
สื่อ อุปกรณทาง

เทคโนโลยีที่
เหมาะสมและ

พอเพียง 

ต.ค.56 นายสุวัฒนชัย  สมนึก 



2. ขั้นดําเนินการ 
      2.1 สํารวจอุปกรณที่ชํารุด
และตองเพิ่มเติม 
      2.2 ขออนุมัติจัดซื้อ 
      2.3 ติดตั้งและปรบัปรุง
อุปกรณ 
      2.4 บริการแกผูที่ขอใชอยาง
มีประสิทธิภาพ 

นักเรียน  จํานวน 
750 คน  ครู  

จํานวน 60 คน มี
สื่อ อุปกรณทาง

เทคโนโลยีที่
เหมาะสมและ

พอเพียง 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นายสุวัฒนชัย  สมนึก 

3. การติดตามประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ (แบบ
ประเมินโครงการ) 
     3.2 ประเมินความพึงพอใจ 
ผูรวมกจิกรรม (แบบประเมิน
ความพึงพอใจ) 
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร 
(แฟมสะสมงาน) 

นักเรียน  จํานวน 
750 คน  ครู  

จํานวน 60 คน มี
สื่อ อุปกรณทาง

เทคโนโลยีที่
เหมาะสมและ

พอเพียง 

ก.ย. 2556 นายสุวัฒนชัย  สมนึก 

 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน 24,685 บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  1.1 ปรับปรงุระบบเสียงหนาเสาธง 
  1.2 ปรับปรงุระบบเสียงในหอประชุม 
  1.3 ปรับปรงุระบบเสียงเสียงตามสาย 

  21,500 21,500 

2 กิจกรรมที่ 2 
  2.1 บริการระบบเสียงเสียงตามสายและในช้ัน
เรียน 
  2.2 บริการปรับซอมแนะนําการใชสื่อ
โสตทัศนูปกรณ 
 

  3,185 3,185 

รวม   24,685 24,685 
 

6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. การจัดหาสือ่ที่เหมาะสม การสํารวจและสอบถาม แบบสํารวจและสอบถาม 
2. การจัดหาอุปกรณทีเ่หมาะสม การสํารวจและสอบถาม แบบสํารวจและสอบถาม 
3. การบริการที่รวดเร็ว การสํารวจและสอบถาม แบบสํารวจและสอบถาม 

 
 



7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
นักเรียนไดรับความรูจากความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลยตีามที่การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จาก

การที่ครมูีสือ่ อุปกรณทางเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและพอเพียง โดยที่งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีมเีครื่องมือ
สําหรับบริการและซอมแซมสื่อ สื่ออุปกรณเทคโนโลยทีี่มีการชํารุดเสียหายสามารถใชงานไดตามปกติและทัน
เหตุการณ 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       ( นายสุวัฒนชัย  สมนึก )                   ( นายเอกชัย  ใจกองแกว ) 
หัวหนางานเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา                     รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                        (นายนิคม   มะยาระ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 ชุดลําโพง 100 w 3 เครื่อง 3,700 11,100 (√) เงินอุดหนุน 11,100 ตลอด
ปงบประมาณ 

2 ไมโครโฟนไรสาย 2 ชุด 4,000 8,000 (√) เงินอุดหนุน 8,000  
3 voiceลําโพง 6 อัน 400 2,400 (√) เงินอุดหนุน 2,400  
4 เครื่องมือ-อุปกรณซอม ถัวเฉลี่ย    3,185 (√) เงินอุดหนุน 3,185  
 รวม    24,685  24,685  

 



ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 5               จุดเนน สพฐ. ที่ 9 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 14 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 5 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   งานสารสนเทศ 
ผูรับผิดชอบ    นายอิทธิกร  อินโองการ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ขอมูลและสารสนเทศเปนปจจัยหลักของการทํางานในปจจบุัน ทั้งงานดานการบริหารและผูบรหิารในระดับ
ตาง ๆ หรืองานดานการปฏิบัติการผูปฏิบัติการในทุกระดับตองมีขอมลูและสารสนเทศ ไมวาหนวยงานทั้งภาครฐั
และเอกชน ลวนตองการขอมูลสารสนเทศที่ ถูกตอง แมนยํา ครบถวน ครอบคลุม รวดเร็ว เช่ือถือได ซึ่งจะทําให
องคกรนั้น ๆ ไดเปรียบทั้งในเชิงการบรหิารจัดการและเชิงการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน และองคกรในระดบั
ลางจะสามารถเปนฐานขอมลูสารสนเทศ ทีเ่ปนประโยชนกบัองคกรในระดบัทีเ่หนือกวาข้ึนไป ยิ่งโดยเฉพาะใน
องคกรการจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยขอมลูสาระสนเทศ ภายในสถานศึกษาในการบริหารจัดการการศึกษา
เพื่อสอดคลองกับ พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งขอมูลและสารสนเทศนั้น จะทําใหการจัด
การศึกษาใหเกิดประสทิธิภาพ ฉะนั้น จึงจําเปนตองมีระบบขอมูลสารสนเทศที่ ถูกตอง เปนปจจุบันและสมบรูณ
อยูเสมอ ซึ่งจะสามารถนําขอมลูสารสนเทศมาวิเคราะหหาจดุเดนจุดดอยเพื่อปรับปรงุและแกไขประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษาใหเกิดการพัฒนาในปจจุบันและ ในอนาคตอยางตอเนื่อง ซึ่งจากหลักการและเหตุผลดังกลาวจะ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานดังตอไปนี ้

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางและพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศของโรงเรียนใหถูกตอง สมบรูณและเปนปจจุบัน 
2. เพื่อเปนแหลงใหบรกิารและเผยแพรขอมูลสารสนเทศแกบุคลากร ผูสนใจ และผูเกี่ยวของในทุกระดับ 
3. เพื่อรวบรวมขอมลูสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ในการวิเคราะหหาประสทิธิภาพของ เปาหมาย 

 
3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
1. โรงเรียนมีศูนยขอมลูสารสนเทศ ถูกตอง สมบรูณ รวดเรว็ ทันสมัย และครอบคลมุในทุกดาน 
2. โรงเรียนมีอปุกรณเครื่องมือที่จําเปนในการจัดเก็บ รวบรวม ใหบรกิารและเผยแพรดานขอมูล 

สารสนเทศแกบุคลากร ผูสนใจ และหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
3.2 ดานคุณภาพ 

1. ครูมีความรูดานสาระสนเทศที่ถูกตอง สมบรูณ และรวดเร็วเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 
2. มีบุคลากรทีร่ับผิดชอบในการบริหารจัดการและใหบริการสารสนเทศ ของโรงเรียน 
3. ระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ถูกตอง สมบรูณและเปนปจจุบัน 
4. ประสทิธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น 



5. โรงเรียนสามารถนําขอมลูสารสนเทศมาใชในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ 
     สูงสุด 
 

4 วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ งบประมาณ 
วัน เดือน ปที่

ปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน กําหนดรปูแบบ
ขอบเขตขอมลูและขอบเขตการทํางาน 

 กันยายน 2556 นายอิทธิกร  
อินโองการ 

2. ขั้นดําเนินการ 
      2.1 กําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ 
          - จัดหาวัสด ุ– ครุภัณฑเพื่อการทํางาน 
(OBEC – SMIS, DATA ON WEB, DATA Center, 
โรงเรียนในฝน เปนตน ) 
          - เก็บรวบรวมขอมลู วิเคราะห ประมวลผล 
          - จัดทําเอกสารรูปเลม นําเสนอขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนใหมีความ
ทันสมัยและมีขอมูลที่เปนปจจบุันเพื่อเผยแพร 
          - จัดทํา Web site นําเสนอขอมลู
สารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนใหมีความ
ทันสมัยและมีขอมูลที่เปนปจจบุันเพื่อเผยแพร 
          - ทําปรับปรุงขอมูล สารสนเทศ ดาน ๆ ใหมี
ความถูกตอง สมบรูณ ครอบคลุมและมีความเปน
ปจจุบันมากอยูเสมอ 
      2.2 ถาเปนเนือ้หา ใสสาระการอบรมโดยสงัเขป 

16,000 ตุลาคม 2556 – 
กันยายน 2557 

นายอิทธิกร  
อินโองการ 

3. การติดตามประเมินผล 
     3.1 ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินการ 
ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ) 
     3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวมกิจกรรม 
             (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
     3.3 สรุปผลการดําเนินการดโครงการ 
     3.4 สรุปรายงานผลการดําเนินการดโครงการ 
เสนอผูบริหาร (แฟมสะสมงาน)    

 กันยายน 2557 นายอิทธิกร  
อินโองการ 

 
 
 



5 รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน 16,000 บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
1. จัดหาวัสด ุ– ครุภัณฑเพื่อการทํางาน (OBEC 
– SMIS, DATA ON WEB, DATA Center, 
โรงเรียนในฝน เปนตน ) 
 2. เก็บรวบรวมขอมลู วิเคราะห ประมวลผล 
 3. จัดทําเอกสารรูปเลม นําเสนอขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนใหมี
ความทันสมัยและมีขอมลูทีเ่ปนปจจุบันเพื่อ
เผยแพร 
 3. จัดทํา Web site นําเสนอขอมลูสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของโรงเรียนใหมีความทันสมัย
และมีขอมลูทีเ่ปนปจจุบันเพื่อเผยแพร 
4. ทําปรับปรงุขอมลู สารสนเทศ ดาน ๆ ใหมี
ความถูกตอง สมบรูณ ครอบคลุมและมีความ
เปนปจจบุันมากอยูเสมอ 

 16,000  16,000 

รวม    16,000 
 

6 การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

ระบบขอมลูสารสนเทศของ
โรงเรียนใหถูกตอง สมบรูณและ
เปนปจจบุัน 

การสํารวจและสอบถาม แบบสํารวจและสอบถาม 

ใหบรกิารและเผยแพรขอมูล
สารสนเทศแกบุคลากร ผูสนใจ 
และผูเกี่ยวของในทกุระดบั 

การสํารวจและสอบถาม แบบสํารวจและสอบถาม 

 
7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. โรงเรียนมีศูนยขอมูลสารสนเทศ 
2. มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลสารสนเทศ 
3. มีอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนในการจัดเก็บ รวบรวม ใหบริการและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ แก
บุคลากร นักเรียน ผูสนใจ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4. ระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนถูกตอง สมบูรณ ครอบคลุมและเปนปจจุบัน 
5. ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น 



6. โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน เปนปจจุบันครอบคลุมงานทั้ง 4 ดาน สามารถนําขอมูลสารสนเทศ
มาใชในการบริหารจัดการโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       ( นายอิทธิกร อินโองการ )                   ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
       หัวหนางานสารสนเทศ    รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน            

 
 

    ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 Len Tamron 18-20 เมตร 1 อัน 7,990 7,990 (  )เงินงบประมาณ   

2 External Hard Disk 1 ตัว 2,200 2,200 ( / )เงินอุดหนุน   

3 เชาพื้นที่เกบ็เว็บไซต 1 หนวย 2,500 2,500 ( )เงินนอก งปม. 
 

  

4 ลําโพง 2 ตู 1,000 2,000 ( )เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)   

5 กระดาษ A4 6 รีม 135 810    

6 กระดาษปก สี A4 5 รีม 100 500    

รวม (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) 16,000  
 



ชื่อโครงการ    สงเสริมพฒันาระบบบรหิารจัดการกลุมบริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ     สพฐ.ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ 

กระจายอํานาจ เนนการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 
จุดเนน สพฐ. ที่ 9 สถานศึกษาทุกแหงไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งและไดรับการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)  

สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันา
สถานศึกษา 

สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมายตาม 
       วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 5  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ลักษณะของโครงการ       โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานทั่วไป 
ผูรับผิดชอบ    นายเอกชัย   ใจกองแกว 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2557 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล                  
ดวยระบบบริหารจัดการกลุมบริหารทั่วไป เปนงานอีกงานหนึ่งที่ตองใหบริการ สื่อสาร  ประสาน

สัมพันธในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเปนประโยชนสําหรับโรงเรียนและชุมชน เปนงานที่สงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรโรงเรียนวิไลเกียรติ-
อุปถัมภ เปนโรงเรียนดีใกลบาน เปดโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลที่มี
คุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหการทํางานเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ    
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การกระจายการบริหารงานภายในองคกรเปนการจดั
การศึกษาที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง การอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูรับบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค  
1) เพื่อใหบุคลากร นักเรียนและผูปกครองไดรับการบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมม ี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
2) เพื่อพฒันาระบบบรหิารจัดการ กลุมบรหิารทั่วไปใหมรีะเบียบเรียบรอยเปนสัดสวนไดอยางเปน 

ขั้นตอนและมรีะบบแบบแผน 
3) เพื่ออํานวยความสะดวก สนบัสนุน สงเสริมใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนดําเนินไปอยางม ี

ประสิทธิภาพ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ   

                 นักเรียน  ผูปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใชบรกิารไดดีอยางนอย 80 % 
       3.2  ดานคุณภาพ   
                 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางดีและมปีระสทิธิภาพสงผลถงึนักเรียนทุกคน 
 



4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตัง้คณะกรรมการดาํเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏบิัตงิาน 

  
กันยายน – ตุลาคม 2556 

 

 
นายเอกชัย ใจกองแกว 

2. ขั้นดําเนินการ 
      กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
       

  

ตุลาคม 2556 –  
กันยายน 2557 

 
นายเอกชัย  ใจกองแกว 

3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ) 
     3.2 ประเมินความคิดเห็นผูรวมกิจกรรม 
             (แบบสอบถามความคิดเห็น) 
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสมงาน) 

  
กันยายน  2557 

 
นายเอกชัย ใจกองแกว 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน 12,887 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
2 
3 
 
 
 
4 
5 

เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 
ดําเนินงานตามแผน 
- จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณสํานักงานตามที่กําหนด 
- ตรวจรับวัสด-ุอุปกรณ 
ติดตามประเมินผล 
- วิเคราะหขอมูลจากการใชวัสดุ - อุปกรณ 
- รายงานสรปุผลการดําเนินงาน 

   

 

12,887  

 

 

12,887  

รวม    12,887 

6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

นักเรียน  ผูปกครอง  บุคลากรภายใน
โรงเรียน  ปฏิบัติงานและใชบรกิารไดดีอยาง
นอย 80 % 

การประเมิน/การสงัเกต แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
1) บุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภไดใชประโยชนมากขึ้น 

2) มีการบรหิารจัดการและจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อใหบุคลากรทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองนักเรียน รอยละ 85 มีความพึงพอใจตอการ

ใหบรกิาร 

 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ..............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       ( นายเอกชัย  ใจกองแกว )                       ( นายเอกชัย  ใจกองแกว  ) 
      รอง ผอ.กลุมบริหารงานทั่วไป                                  รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน 

 
 

    ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 
                          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                 ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1. พัสดุสํานักงาน        

 หมึกปร้ินเตอร Hp Laser Jet pro 1102 2 กลอง 980 1,960 เงินงบประมาณ 12,888 ต.ค.56 – 
 กระดาษ A4 10 รีม 130 1,300 เงินอุดหนุน  มี.ค.57 
 แฟมโชวเอกสาร 3 หวง  12 แฟม 120 1,440 เงินนอก งปม.   
 กระดาษชารทสีฟา ชมพู เขยีว ทําปก A4  

120 แกรม 
4 รีม 150 600 เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)   

 สมุดเบอร 2 6 เลม 53 318    

 ตูเอกสาร 1 หลัง 7,269 7,269    

รวม ( หนึ่งหมื่นสองพันแปดรอยแปดสิบแปดบาทถวน  ) 12,887  

 



บันทกึขอความ 
 

สวนราชการ โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ  อําเภอเดนชัย  จังหวัดแพร 
ที่            -  วันที่  26  กันยายน  2556  
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ   2557 
 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

ตามที่โรงเรียนไดมอบหมายใหงานแผนงานไดจัดทําแผนปฏบิัติการประจําป 
งบประมาณ 2557  ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาหมายของโรงเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา   

บัดนี้ การดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัตกิารดังกลาวไดรับความรวมมือจากทุกฝาย  
ทุกกลุมสาระการเรียนรูและแตละกลุมงานของโรงเรียนเปนอยางดียิ่ง ซึ่งไดดําเนินงานเสรจ็เรียบรอย 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 
(ลงชื่อ) 

  (นายสถาพร พันธุประยรู) 
              หัวหนางานแผนงาน 

 
 
  อนุมัติ 

  ไมอนุมัติ 

 
(ลงชื่อ) 

                                                                              (นายนิคม  มะยาระ) 
                                                                   ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

บันทกึขอความ 
 

สวนราชการ โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ  อําเภอเดนชัย  จังหวัดแพร 
ที่ -   วันที่   27  กันยายน  2556 
เรื่อง           ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2557 
 
เรียน   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
                      ดวยงานแผนงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ  2557 เรียบรอยแลว จึงขอความอนเุคราะหทานประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ลงนามอนมุัติแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ 2557 
                      

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพจิารณา 
 
                                                                           
      
                                                             (ลงชื่อ) 
                                                                        (นายนิคม  มะยาระ) 
                                                              ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

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

 

  อนุมัติ 

  ไมอนุมัติ 
 

(ลงชื่อ) 
                                 (นายเกษม   เหลาไทย) 

                                  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน 
                                    โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 

 
 
 
 

 


