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คํานํา 
 
 แผนปฏิบัติการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ ปงบประมาณ 2558  จัดทําขึ้นสอดคลองกบั 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ พ.ศ. 2558 - 2561  เพื่อใชเปน 
เครื่องมือในการจัดบรหิารจัดการศึกษาใหบรรลุวิสัยทัศนทีก่าํหนดไว 
 แผนปฏิบัติการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ ปงบประมาณ 2558  ประกอบดวย โครงการที่
สอดคลองกบัแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา สอดคลองกับมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่  และโครงสรางบรหิารโรงเรียน 
 ความสําเรจ็ของแผนปฏิบัตกิารนี้อยูที่ผลผลิตทีส่อดคลองกบัวัตถุประสงคโครงการ และการ
ประเมินโครงการทีเ่ปนระบบจงึขอใหครู บุคลากร และผูเกี่ยวของใชเอกสารฉบับนีเ้ปนคูมือการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุความสําเร็จในปการศึกษานี้ตอไป 
 
 
 
 
 
               (นายนิคม    มะยาระ) 
     ผูอํานวยการ โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
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บทท่ี 1 
 

ขอมูลสภาพทัว่ไปของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
ปงบประมาณ  2558 

 
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     762   คน 
  จําแนกเปนนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน  จํานวน     375   คน 
        ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย     จํานวน     387   คน 
        ( ขอมูล ณ วันที่ 1 มถิุนายน  2557 ) 
ขอมลูครูและบุคลากร 

จํานวนขาราชการครูจาํแนกตามตําแหนง 
 

 
ตําแหนง 

 
ระดับ 

จํานวน 

ชาย หญิง รวม  

ผูอาํนวยการโรงเรียน ผูอาํนวยการชาํนาญการพิเศษ 1 -  1 

รองผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอาํนวยการชาํนาญการ 2  -  2 

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  2558 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  ตามวถิีประชาธิปไตย 
 
เอกลักษณของสถานศกึษา 
 โรงเรียนสงเสริมประชาธิปไตย 
 
คณุลักษณะนักเรียนที่พึงประสงค 

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

 
 



4 

 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานทั่วไป 
 

กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน กลุมบริหารงานบุคคล 

 คณะกรรมการเครอืขายผูปกครอง 
คณะกรรมการศิษยเกา 

 ผูอํานวยการโรงเรยีน 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รองผูอํานวยการ     รองผูอํานวยการ     

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
5. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
6. งานหองสมุดและการพัฒนาแหลง
เรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนว การศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแก
ชุมชน 
11. การประสานความรวมมือ ในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน      
12. การสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงานและสถาบันอื่น ที่จัด
การศึกษา 
13. การจัดสํามะโนผูเรียน 
14. การรับนักเรียน 
15. อ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย 

 

1. การดําเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. งานพัฒนาระบบและเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพัฒนา เครือขาย
การศึกษา 
5. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องคกร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม 
8. การสงเสริมและประสานงาน  
การศึกษาในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
9. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
10. การประชาสัมพันธการศึกษา 
11. การสงเสริมสนับสนนุ และ
ประสานงานการศึกษา ของบุคคล 
องคกร      หนวยงานและสถาบันอื่น 
ที่จัดการศึกษา 
12. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและ หนวยงานอื่น 
13. งานบริการสาธารณะ 
14. งานโรงอาหารและ โภชนาการ 
15. งานอนามัยโรงเรียนและสงเสริม
สุขภาพ 
16. อ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย 

1. การจัดทําและเสนอขอ 
    งบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบตดิตาม  
    ประเมินผลและรายงานผล 
    การใชเงินและผลการ 
    ดําเนินงาน 
4. การระดมทรัพยากรและ 
    การลงทุนเพื่อการศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบญัช ี
7. การบริหารพัสดแุละ 
    สินทรัพย 
8. การควบคุมภายใน 
    (การบริหารความเสีย่ง) 
9. อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
 

1. การวางแผนอัตรากําลัง 

และกําหนดตําแหนง 
2. การสรรหาและ 

การบรรจุแตงตั้ง 

3. การเสริมสราง   

    ประสิทธิภาพ 

ในการปฏบิตัิราชการ 
4. วินัยและการรักษาวินยั 

5. การออกจากราชการ 

6. งานสงเสริมกิจการ 

   นักเรียน 

7.งานระบบดูแลชวยเหลอื 

   นักเรียน 

8.งานปองกันอบุตัภิัยคร ู

   และบคุลากรในโรงเรียน 
9. อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
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ทําเนียบคณะกรรมการทําเนียบคณะกรรมการสถานสถานขั้นพ้ืนฐานขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนวิไลเกียรติอุโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภปถัมภ  

  
                                              11..    นายเกษม        นายเกษม          เหลาไทย                   ประธานกรรมการเหลาไทย                   ประธานกรรมการ  
                                              22. .   รร..ทท..ณปณัย      ณปณัย        พัดมีเทศ                   รองประธานกรรมการพัดมีเทศ                   รองประธานกรรมการ  
                                              33. .   นางปราณี        นางปราณี          ใจไว  ใจไว                                              กกรรมรรมการผูแทนผูปกครองการผูแทนผูปกครอง  
                                              44..    นายชูชาตินายชูชาติ    เดนถาวรเดนถาวร                    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                                          กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือกรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือ  
                                                                                                                                                                    ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่  
                                            1100..    นายสันติ           นายสันติ             ตัตันจันทรพงศ              นจันทรพงศ              กรรมการผูทรงคุณวุฒิกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
                                            1111. .   นายสรุวธุ         นายสรุวธุ           ทรทรงประยรู                 งประยรู                 กรรมการผูทรงคุณวุฒิกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
                                            1212. .   นายชาตชิาย      นายชาติชาย        กันกา                  กันกา                            กรรมการผูทรงคุณวุฒิกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
                                            1313..    นายนคร          นายนคร            ชุมใจ  ชุมใจ                                              กรรมการผูทรงคุณวฒุิกรรมการผูทรงคุณวฒุิ  
                                            1414. .   นายพิเชษฐ      นายพิเชษฐ        สีตะวัสีตะวัน                      น                      กรรมการผูทรงคุกรรมการผูทรงคุณวฒุิณวฒุิ  
                                            1515. .   นายนคิม           นายนคิม             มะยาระ                   มะยาระ                       กรรมการและเลขานุการกรรมการและเลขานุการ  
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บทท่ี บทที่ 22  
ทิศทางการบริหารโรงเรียนทิศทางการบริหารโรงเรียน  

 
วิสัยทศัน (VISION) โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 มุงพัฒนาโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวถิี
ประชาธปิไตย 
 
พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดการศึกษาใหผูเรียนมคีุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและการเปน 
พลโลกที่ดี 

2. สงเสริมผูเรียนใหมคีุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเปนไทย และปฏบิัติตนตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. สงเสริมใหผูเรียนมทีักษะความเปนพลเมืองตามวถิีประชาธปิไตย 
4. สงเสริมการจัดกจิกรรมใหผูเรียนมสีุขภาพกายสขุภาพจิตที่ดี 
5. สงเสริมใหผูเรียนมคีวามสามารถในการคิด ใฝเรียนใฝรู การปรับตวัเขากับสังคมและมีเจตคติที่ดี

ตอการทาํงาน 
6. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู และบคุลากรเปนมืออาชีพ 
7. พัฒนาระบบการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) 
 

เปาประสงค (GOAL) 
1. ผูเรียนมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากลและเปนพลโลกที่ดี 
2. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
3. ผูเรียนมีความสํานึกในความเปนไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ผูเรียนมีทักษะความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
6. ผูเรียนคิดเปน ทําเปนแกปญหาเปน ใฝเรียนใฝรูมีทักษะในการดํารงชีวิตและรักการทํางาน 
7. ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูและบุคลากรมีทักษะในการทํางานอยางมืออาชีพ 
8. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ (Strategy) 
 กลยุทธที่  1  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และสงเสรมิความสามารถดาน
เทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
 กลยุทธที่  2  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สํานกึในความเปนไทยและปฏิบัติตนตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธที่  3  สงเสริมความเปนพลเมืองตามวถิปีระชาธิปไตย 
 กลยุทธที่  4  สงเสริมใหผูเรียนมีสขุภาพกายสขุภาพจิตท่ีดแีละมสีุนทรียภาพ 
 กลยุทธที่  5  สงเสริมใหผูเรียนมคีวามสามารถในการคิด ใฝเรียนใฝรู มีทกัษะการดํารงชีวิตและรักการ
ทํางาน 
 กลยุทธที่  6  พัฒนาครูและบุคลากรทัง้ระบบใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมคีุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 กลยุทธที่  7  พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 
  
  จากการวิเคราะหสภาพบรบิทและสภาพแวดลอมของโรงเรยีนวิไลเกียรติอปุถัมภในสถานการณ
ปจจุบันพบวา 
 ปจจัยภายนอก  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภมีโอกาสมากกวาปญหาและอปุสรรค  
ในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา เพราะองคกรสวนทองถิ่น  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศกึษา  
ผูปกครอง ใหความรวมมือในการพฒันาคุณภาพการศกึษา และเอื้อเปนอยางยิ่งที่จะใหการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาํเร็จ 
 ปจจัยภายใน  ครูและบคุลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู  จึงเปนจุดแข็งมากกวา
จุดออนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ดังนั้นทิศทางในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภในสภาพปจจบุัน 
จึงไดมีกจิกรรมสงเสริมในกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนตอไป และสอดรบักบันโยบาย มาตรฐานการจดัการศกึษาของการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
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นโยบายการจัดการศกึษาของนโยบายการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร   
และและสาํนกังานสาํนกังานคณะกรรมการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

  
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประจาํปงบประมาณ 2558 
 "5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเรงดวน" 
 
          5 นโยบายท่ัวไป 
          1. การพัฒนาและปฏิรปูการศึกษา จะตองยึดหลักการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ และความตองการ
ของทุกภาคสวนในสงัคม มีความสอดคลองกบัทศิทางการพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ รวมทัง้
เปนไปตามกระบวนการของสภาปฏริูปแหงชาตแิละสภานิติบัญญัตแิหงชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
เพื่อใหการดาํเนินงานเปนที่ยอมรบัและเกิดความมั่นคงยัง่ยืนในระบบการศึกษาของไทย 
          2. การสรางโอกาสทางการศกึษาในสังคมไทย จะตองใหความสาํคญักับการสรางความเทาเทียมและเปน
ธรรม โดยการนอมนาํแนวทางการพฒันาระบบการจัดการศกึษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหมเขามาประยุกตใช เพื่อเปนการสงเสรมิใหประชาชนทุกกลุมไดมีโอกาสเขาถึงองค
ความรูไดโดยสะดวก และสามารถพฒันาและประยุกตใชองคความรูในการดาํเนินชีวิตไดอยางตอเน่ือง รวมทัง้เปน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเทาเทียม 
          3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพฒันาหลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสาํคัญกับการ
ยกระดับความรูใหมคีุณภาพและไดมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมปิญญาทองถิ่น และ
ปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลกูฝงอุดมการณความยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย การมี
จิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน และเสรมิสรางความรูความเขาใจที่
ถูกตองในหลักการประชาธปิไตย เคารพความคิดเห็นของผูอืน่ ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด 
อุดมการณ และความเชื่อ รวมทั้งรูคุณคาและสบืสานวฒันธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 
          4. การสงเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเปนบคุลากรหลักในระบบการศึกษา จะตองใหความสาํคญักบัการ
สรางเสริมใหวิชาชีพครูเปนวชิาชีพชั้นสูงในสังคม เปนบคุลากรที่ไดรบัการยกยองวาเปนแบบอยางที่ดีในเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม มีภูมคิวามรูและทักษะในการสือ่สารถายทอดความรูที่เหมาะสม มทีัศนคติที่ดีตอวชิาชพีครู 
ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมไทยในปจจบุัน 
          5. การบรหิารและการปฏบิัติราชการกระทรวงในทกุระดับ จะตองใหความสาํคัญกบัการบรูณาการการ
ปฏิบัติของทกุหนวยงานในสังกัดใหเปนไปในทศิทางเดียวกันและประสานสอดคลองกบัหนวยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนไปตามหลกัธรรมาภบิาล ปราศจากการทุจริตคอรปัชั่น 
ตลอดจนใหความสาํคัญกบัการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบังานดานการศกึษาที่ถกูตอง รวดเร็ว และตรงกบั
ความตองการของสังคม 
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          7 นโยบายเฉพาะ    (ดําเนินการใหเห็นผลใน 1 ป) 
           1. การพฒันาการศกึษาในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใตและสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
            1.1 การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจดัการศกึษามคีวามเหมาะสมกบัพื้นที ่
            1.2 สามารถยกระดับคุณภาพการศกึษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหมเขา
มาประยกุตใช และแกไขปญหาการอานภาษาไทยไมออกและเขียนไมไดของนักเรียนในพื้นทีอ่ยางจริงจัง 
            1.3 สามารถพฒันาระบบการใหคาตอบแทน สิง่จงูใจและสวัสดกิาร สาํหรบับคุลากรทางการศึกษาใน
พื้นที่เสี่ยงภัยไดอยางเหมาะสม 
            1.4 มีมาตรการดานความปลอดภัยทีช่ัดเจนสาํหรบันักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย และสถานศกึษาโดย
การบรูณาการแผนและการปฏบิัติรวมกับหนวยงานความมัน่คงในพื้นที ่
            1.5 มีกจิกรรมสนบัสนุนการพฒันาการศกึษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
รวมทั้งกิจกรรมสงเสรมิการเรียนรู เพิ่มพูนประสบการณ เปดโลกทัศนและสรางความหวงั การยึดมั่นในหลกั
คุณธรรมและสถาบันหลกัของชาติ ใหกับนกัเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเน่ือง 
            1.6 สามารถเสริมสรางความเขาใจทีถู่กตองใหกบัองคการระหวางประเทศโดยเฉพาะองคการ
สหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุมประชาชาติมสุลมิ ประเทศเพื่อนบาน และสื่อมวลชน อยางตอเนื่อง 
          2. การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 และการดาํรงความตอเนื่องภายหลังการ
กาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
            2.1 โครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบคุลากร
ทางการศกึษา มคีวามพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซยีนในป พ.ศ.2558 
            2.2 มีกจิกรรมการเรียนรู ขยายความสัมพันธและพัฒนาความรวมมอืทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยน
ทางการศกึษา กบัประเทศสมาชิกอาเซียนอยางตอเน่ือง 
            2.3 สามารถพฒันาและเสริมทักษะดานภาษาองักฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน สรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกบัอาเซียน การยอมรับในความแตกตางหลากหลายในลกัษณะพหสุังคมวฒันธรรม และใหความ
เคารพในอุดมการณความเชื่อบนพื้นฐานของหลกัสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรขีองความเปนมนุษย ใหกบันักเรียน 
นักศึกษา ครูอาจารย และบคุลากรทางการศกึษาทุกระดับ ใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 
          3. การพัฒนาศักยภาพการแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
            3.1 มแีนวทางการสงเสริมและดาํเนินการเพื่อปรบัสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให
เหมาะสมกับความตองการกาํลังคนในตลาดแรงงานรองรบัการพัฒนาประเทศ 
            3.2 มแีนวทางการพฒันาหลักสูตร ระบบการจัดการศกึษา และบคุลากรทางศึกษา รองรับทศิทางการ
พัฒนาประเทศโดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนฐานการพฒันา 
            3.3 มีกจิกรรมที่เปนการสงเสรมิการวิจัย พัฒนา และการสรางนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษา เพื่อ
การนาํไปใชประโยชนและสรางมลูคาสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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            3.4 มแีผนงานและโครงการเพื่อสงเสริมการผลิตกาํลังคนดานการอาชวีศึกษาตอบสนองตอภาคการผลิต
สินคาและอาหาร ภาคการทองเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนสง บคุลากรทางการแพทยและพยาบาล และอื่น 
ๆ ในสาขาที่มคีวามขาดแคลน ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยให
ความสาํคัญกับการสงเสริมการมสีวนรวมและการจัดทําความตกลงรวมระหวางภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน
การผลิต การพฒันาระบบการจัดการ และการพัฒนากาํลงัคน ทั้งระบบ 
            3.5 มีกจิกรรมเพ่ือสนบัสนุนและสงเสรมิการเผยแพรความรูและการพัฒนาตอยอดความรูเพ่ือใช
ประโยชนในเชงิพาณิชย วสิาหกิจ การประกอบอาชีพและดําเนินธรุกิจ ควบคูไปกบัการเผยแพรองคความรูและ
แนวทางการประยุกตใชหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใชกับการดาํเนินชีวิตประจาํวันในการศึกษาทัง้ในระบบ
และนอกระบบอยางเปนรูปธรรม 
          4. การมุงเนนการผลิตและพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
            4.1 มแีนวทางการพฒันาระบบการผลิตครูใหเพียงพอตอความตองการและเหมาะสมกบัอัตรากาํลงั
ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรบัรองมาตรฐานวชิาชพีครูใหเอื้อตอการเพิ่มโอกาส
ใหมีบคุลากรที่มคีวามรูและประสบการณที่เหมาะสมเขามาในระบบการศกึษา 
            4.2 ระบบการบรหิารงานบคุคล การยายบรรจุ และการประเมินวทิยฐานะของครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษา มีมาตรฐานระดบัสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการใหการศึกษาและลดภาระงานที่ไมจาํเปนรวมทั้งไม
สงผลกระทบตอการปฏบิัติงานตามภารกจิหลัก 
            4.3 ครแูละบคุลากรทางการศึกษามจีิตวญิญาณของความเปนครู การเปนครมูืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวชิาชีพ 
            4.4 สามารถกาํหนดแนวทางการพัฒนาตามเสนทางวชิาชีพและความกาวหนาในหนาที่การงานไดอยาง
เปนระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมเขามาประยุกตใชในการระบบคลงัความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการประเมินผล อยาง
เปนรูปธรรม 
            4.5 มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตครู อาจารย และบคุลากรทางการศึกษา โดยการ
พัฒนาระบบสวัสดิการทีมุ่งการแกไขปญหาและใหการชวยเหลือที่ยั่งยืน และใหความสาํคัญกับการแกไขปญหา
หนี้สินอยางเปนระบบ 
          5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษาใหทันสมัย 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
            5.1 นอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักในการ
ดําเนินแผนงานและโครงการในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
            5.2 การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จะตอง
พิจารณาถึงความพรอมและความเหมาะสมกบัหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน ความคุมคา ความจาํเปนใน
การลดอปุสรรคและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทัง้ความเทาเทียมและ
ครอบคลมุพื้นที ่
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            5.3 มีแผนงานและโครงการในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนอยาง
เต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนนาํรองในการจัดทาํหองเรียน Smart Classroom ออกสูสวนภูมภิาคมากขึ้น 
            5.4 สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการเครือขายคอมพวิเตอร 
เครือขายตาง ๆ เชื่อมโยงกบัสถิตขิอมลูทางการศึกษา และประมวลผลขอมลูที่จาํเปนสาํหรับใชประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารทรพัยากรทางการศึกษาไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
          6. การเพิ่มประสทิธภิาพการปฏิบัตริาชการตามแผนปฏบิัติราชการประจาํปงบประมาณ 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
            6.1 สามารถถายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกบัดาน
การศึกษาลงสูแผนปฏิบัตริาชการประจาํป เพื่อใหการนาํสูการปฏิบัตสิามารถดาํเนินการไดอยางชัดเจนและติดตาม
ความกาวหนาในการดาํเนินการไดอยางตอเนื่อง 
            6.2 สามารถสื่อสารถายทอดใหทุกหนวยงานและบุคลากรทุกระดับมคีวามรูและความเขาใจใน
สาระสาํคัญของแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 และพฒันาตัวชีว้ัดท่ีชัดเจนเพื่อประสทิธภิาพในการ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ภายในชวงเดือนแรกของปงบประมาณ เพื่อใหการปฏิบัตริาชการในภาพรวมเปนไปอยาง
มีประสิทธภิาพและเปนไปในทศิทางเดียวกัน 
           6.3 หนวยงานสวนกลางสามารถใหการสนบัสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอในการปฏบิัติราชการตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจาํปงบประมาณ 2558 ของหนวยปฏิบัติในระดับพ้ืนที ่
           6.4 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานใหมีประสทิธภิาพ เพื่อใหการไดขอมูล
สารสนเทศที่ถูกตองและรวดเรว็ เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการดาํเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดทันตอเหตุการณ 
           6.5 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัตริาชการและผลการเบิกจายงบประมาณเปน
รายไตรมาสไดอยางตอเนื่อง และสามารถกําหนดมาตรการเพื่อปรบัปรุงกระบวนการปฏบิัติงานและแกไขปญหา
อยางทันตอสถานการณ มีระบบวิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและจัดทาํแผนเพิ่มประสิทธภิาพ 
รวมทั้งมีระบบการกาํกับดแูลเพื่อใหเกิดความโปรงใส และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณที่มปีระสิทธภิาพเพื่อให
การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กาํหนด 
          7. การดาํเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาตแิละการปฏิรปูการศึกษา 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
            7.1 มคีวามกาวหนาในการดาํเนินการตามแผนการศกึษาแหงชาตฉิบบัปรับปรุง ครัง้ที่ 2 และเปนไปตาม
เปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ป พ.ศ. 2559 และสามารถดาํเนินการจัดทาํรางแผนการศกึษาแหงชาติในหวง
ระยะเวลาตอไป 
            7.2 มแีผนงานและโครงการในการจัดและสงเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการดาํเนินการตอเน่ืองของการ
ปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหเชือ่มโยงกันทัง้การปฏริูปหลักสตูรและการปฏริูปการเรียนการสอนกับการเรียนรูยคุ
ใหม ปฏริปูระบบการผลิตและพัฒนาครู การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาํหรับการปฏริูปการ
เรียนรู การยกระดับคุณภาพการศกึษาสูมาตรฐานสากล และการสงเสริมใหเอกชนมสีวนรวมในการจัดและ
สนับสนุนการศกึษา 
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            7.3 สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏริปูการศึกษาของสภาปฏิรปูแหงชาติ สภานิติบญัญัติ
แหงชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ไดอยางตอเน่ือง และสามารถรายงานสรุปความกาวหนาเปนรายไตร
มาส รวมทัง้สามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทัง้ในเชิงโครงสราง ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบรหิาร
จัดการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดอยางเปนระบบ 
 
10 นโยบายเรงดวน     (ดําเนินการใหเห็นผลใน 3 เดอืน) 
          1. เรงสาํรวจและใหความชวยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟนฟูโรงเรียน สถานศกึษา นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย และบคุลากรทางการศกึษา ที่ไดรบัผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย โดยเร็ว 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
          โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครอูาจารย และบคุลากรทางการศึกษา ไดรับการชวยเหลือ
เยียวยาและฟนฟู ใหสามารถทาํการเรียนการสอนไดตามปกติอยางรวดเร็ว 
          2. เรงแกไขปญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะววิาทของนักศึกษาอาชีวะศกึษาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
            2.1 มีการดาํเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือกาํหนดมาตรการในการแกไขปญหาที่ชัดเจนและมี
การปฏิบัตอิยางจริงจัง 
            2.2 ไมมีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชวีะศึกษาจนสงผลกระทบตอชวีิตและทรพัยสินของประชาชน
ทั่วไป/จาํนวนเหตทุะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชวีะศึกษาในชวง 3 เดือนลดลงอยางชัดเจน 
          3. เรงสรางคานิยมอาชวีศึกษา ปรับภาพลกัษณ และกําหนดมาตรการเพื่อจูงใจใหนักเรียนนกัศกึษา พอ
แมและผูปกครอง มคีวามยินดแีละสงเสริมใหบุตรหลานเขารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศกึษาเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะวิชาชีพทีข่าดแคลนและเปนความตองการของตลาดแรงงาน 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
            3.1  มีกิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของการศกึษาในสายอาชีพอาชวีศึกษาอยางตอเนื่อง 
            3.2  มีการกาํหนดแผนงานหรือมาตรการเพื่อจงูใจในการเขารับการศึกษาสายอาชพีอาชวีศึกษา 
โดยเฉพาะวิชาชีพทีข่าดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อยางเปนระบบและชัดเจน 
          4.  ทบทวนหลกัสูตร การเรียนการสอน เพื่อใหผูเรยีนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห มีเวลาทาํกจิกรรม
เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ รวมทั้งปลกูฝงในเรื่องคานิยมหลกั มีคุณธรรม 
จริยธรรม สรางวินัย จิตสาํนึกความรบัผิดชอบตอสงัคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
ความภาคภูมิใจในการเปนคนไทย 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
            4.1  มีแนวทางปรับปรงุหลักสูตรใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถ
อยางรอบดานทั้งรางกาย อารมณ สงัคมสตปิญญา การปลูกฝงคานิยม ๑๒ ประการ การเรียนรูประสบการณจาก
การทาํกจิกรรม ฝกปฏบิัติอยางเหมาะสม แตละชวงวัย และการวางพื้นฐานเพื่อการทาํงาน การศกึษาเพื่ออาชีพ 
            4.2  นํารองรูปแบบการบรหิารจัดการสถานศกึษาที่ดี และผลักดันกฎหมายทีจ่ะเปนรากฐานและกลไก
การขับเคลื่อนการปฏริูปการศึกษาระยะยาว 
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          5.  เรงพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหวัแกนักเรยีนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของภาครัฐและ
เอกชน การชวยเหลือคาอปุกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชวีศึกษา และการชวยเหลือเด็กยากจน พิการ 
และดอยโอกาส 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
            5.1  มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กาํหนด 
            5.2  สามารถใหการอุดหนุนและการชวยเหลือมคีวามเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ปจจุบัน 
          6.  เรงขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมสีวนรวมในระบบการศกึษา โดยเฉพาะการจัดทาํขอตกลง
ระหวางผูประกอบการธรุกจิเอกชนในการใหการสนับสนุนและการรบันักเรียนนักศึกษาเขาทาํงานหลังสาํเร็จ
การศึกษา และการสนบัสนุนอ่ืน ๆ ใหเพิ่มมากขึ้น 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
            6.1  มแีนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนใหเขามามสีวนรวมในระบบการศกึษา 
            6.2  มีการจัดทาํขอตกลงกับผูประกอบการธรุกจิเอกชนในการใหการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น 
          7. เรงปรบัระบบการบรรจคุรแูละการรบัรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอื้อตอการเพิ่มโอกาสใหมีบคุลากรที่มี
ความรูและประสบการณที่เหมาะสมเขามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนบัสนุนการแกไขปญหาการขาด
แคลนครูและบคุลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
            7.1 มีกระบวนการพจิารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กาํหนด รวมถึงปรับแกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของซึ่งเปนอปุสรรคตอการ
ดําเนินงานที่มปีระสทิธภิาพ 
            7.2  สามารถปรับระบบการบรรจุครแูละการรับรองมาตรฐานวชิาชพีครูใหเอื้อตอการเพิ่มโอกาสใหมี
บุคลากรที่มคีวามรูและประสบการณเขามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
          8.  เรงทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรบันองของนักเรียนนักศกึษาในสถาบันการศึกษาตาง ๆ และ
มาตรการติดตาม ควบคุม การลกัลอบการจัดกจิกรรมรบันองทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ใหเปนไป
ในแนวทางทีส่รางสรรค ปลอดภัย ปราศจากการใชความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมทัง้ไมขัดตอ
หลักศลีธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเปนไปตามหลกัสทิธิมนุษยชน โดยใหมผีลบังคับใชใหทุกสถาบัน 
การศึกษายึดถอืเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
            8.1  มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กาํหนด 
            8.2  มีมาตรการและแนวทางทีช่ัดเจนและมผีลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
          9.  เรงทบทวนมาตรการความปลอดภัยสาํหรบัสถาบันการศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทศัน
ศึกษานอกสถานศกึษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงเปนหมูคณะของนักเรียน 
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นักศึกษา ครูอาจารย และบคุลากรทางการศกึษา โดยใหมีผลบังคบัใชใหทุกสถาบันการศึกษายึดถอืเปนแนวทาง
ปฏิบัติอยางเครงครัด 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
            9.1  มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กาํหนด 
            9.2  มีมาตรการและแนวทางทีช่ัดเจนและมผีลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
          10.  เรงดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกบัดานการศึกษาทั้งที่เปนหนวย
รับผิดชอบหลักและหนวยสนับสนุน ใหเห็นผลในทางปฏิบัตอิยางเปนรปูธรรม และเปนไปตามเปาหมายและกรอบ
ระยะเวลาที่กาํหนด 
          เปาหมายในการดาํเนินนโยบาย : 
            10.1 มีการกาํหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายเรงดวนทีช่ัดเจน 
            10.2 มีการกาํหนดตวัชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน โครงการ และกจิกรรม รองรับอยางเปนรปูธรรม 
            10.3 มรีะบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มปีระสิทธภิาพ โดยสามารถ
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 
            10.4 มรีะบบการวิเคราะหและประมวลผล เพื่อกาํหนดมาตรการในการแกไขปญหาและลดผลกระทบ
ทางลบไดอยางรวดเรว็ และสามารถดาํเนินการไดตามเปาหมายที่กาํหนด 
            10.5 สามารถใหขอมูลที่ถกูตองและทันสมัยตอคณะรัฐมนตรีและสังคมไดอยางรวดเร็ว 
 

การขับเคลือ่นและกาํกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย 
          1. นโยบายทั่วไปเปนกรอบแนวทางการดาํเนินงานทั้งปวงของทุกหนวยงานและบคุลากรในสังกัดของ ศธ. 
          2. สป. ดําเนินการทบทวนตัวชี้วัด กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ในแผนปฏิบัตริาชการ
ประจาํป ๒๕๕๘ รองรบัการดําเนินงานและการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏบิัตินโยบายของ
คณะรัฐมนตรแีละนโยบายรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการประจาํป (นโยบายเฉพาะและนโยบายเรงดวน) 
ออกแบบกระบวนการ กลไก และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทัง้สื่อสารถายทอดใหหนวย
ปฏิบัติไดรับทราบทศิทางและเปาหมายทีช่ัดเจน เพื่อใหการนําสูการปฏบิัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหแลวเสรจ็
ภายในเดือนแรกของปงบประมาณ 2558 
          3. หนวยปฏบิัติที่เกี่ยวของใหการสนบัสนุนและดาํเนินการใหเปนไปตามแนวทางที่กาํหนด 
          4. สป. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานสรปุนาํเรียนรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
กรุณาทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งปญหาอุปสรรค ขอขัดของ และขอเสนอแนะ ดังนี ้
            4.1 จัดทาํรายงานและสรปุผลการปฏิบัติตามนโยบายเฉพาะ ในเดือนสุดทายทกุไตรมาสของ
ปงบประมาณ 2558 (กอนวันจันทรสัปดาหสุดทายของเดือน ธ.ค.57 และ มี.ค. มิ.ย. ก.ย.58) 
            4.2 จัดทาํรายงานและสรปุผลการปฏิบัติตามนโยบายเรงดวน ทกุเดือนตลอด 3 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ 2558 (กอนวันจันทรสัปดาหสุดทายของเดือน ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค.57) 
            4.3 การจัดทาํรายงานและสรุปผลการปฏบิัติ ตามขอ 4.1 และ 4.2 อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีการสั่ง
การใหทราบเพื่อใหการดาํเนินการเกิดความเหมาะสมตอไป 
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นโยบาย วสิัยทัศน พันธกิจ สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 2558 
 วิสัยทัศน 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มคีุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความ
เปนไทย 
 พันธกิจ 
 1.สงเสริมและสนบัสนุนใหประชากรวัยเรียนทกุคน ไดรับการศกึษาอยางทัว่ถึง และมคีุณภาพ  
 2.สงเสริมใหผูเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม มคีุณลักษณะอันพงึประสงคตามหลักสูตร  
 3.พฒันาระบบบรหิารจัดการที่เนนการมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความรบัผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษา 
 ยุทธศาสตร 
 1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท 
 2. ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศกึษา ทีม่ีคุณภาพและ เสมอภาค 
 3. พัฒนาคุณภาพครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
 4. พัฒนาระบบการสนบัสนุนการจัดการศกึษา 
 เปาประสงค 
 1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพฒันาการที่เหมาะสมตามชวงวัยและไดสมดุล และนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมคีุณภาพ 
 2. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพฒันาการที่เหมาะสมตามชวงวัยและไดสมดุล และนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมคีุณภาพ 
 3. ครู ผูบรหิารสถานศกึษา และบคุลากรทางการศึกษาอื่นมทีักษะที่เหมาะสม และ   มีวัฒนธรรม          
การทาํงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ ์
 4. สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามปีระสทิธภิาพ และเปนกลไกขบัเคลือ่นการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานสูคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  
 5. สพฐ.บรูณาการการทาํงาน เนนการบริหารแบบมีสวนรวม กระจายอาํนาจและความรับผิดชอบ        
สูสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 6. พื้นที่พิเศษไดรับการพฒันาคุณภาพการศึกษาเปนพิเศษ 
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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.  ผูเรียนมคีุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากลและเปนพลโลกที่ดี (มฐ. 4,5) 

ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1. รอยละของผูเรียนสรปุความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง ดู และสื่อสารโดยการพูด เขียนตามความ
คิดเห็นของตน  
2. รอยละของผูเรียนนาํเสนอวธิคีิด วธิีแกปญหาดวยภาษาหรือวธิีการของตนเอง 
3. รอยละของผูเรียนกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตผุลประกอบ  
4. รอยละของผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภมูิใจ 
5. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศกึษากาํหนด  
6. ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑของสถานศึกษากาํหนด 
7. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากาํหนด  
8. ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 

2.  ผูเรียนมคีุณธรรมจริยธรรม มคีุณลกัษณะที่พึงประสงค (มฐ.2 ) 
ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 

 1. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสตูร 
 2. รอยละของผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที  
 3. รอยละของผูเรียนยอมรบัความคิดเห็นและวัฒนธรรมทีแ่ตกตาง 
 4. รอยละของผูเรียนตระหนกั เห็นคุณคา รวมอนรุักษและพฒันาสิ่งแวดลอม  
3.  ผูเรียนมคีวามสาํนึกในความเปนไทย และมวีถิีชวีิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง(มฐ.2 ) 

ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1.  รอยละของนักเรียนสนใจกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและของไทย 
2.  รอยละของนักเรียนเขารวมกิจกรรมศิลปวฒันธรรมและประเพณีเปนประจาํอยางนอย 1 

ประเภท 
3.  รอยละของนักเรียนมีผลงานศลิปวฒันธรรมและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและประเทศ 
4.  รอยละของนักเรียนสามารถนาํศลิปวฒันธรรมและประเพณีมาพฒันาเอกลักษณความเปนไทยได 
5. รอยละของผูเรียนที่มผีลงาน / ชิ้นงาน ที่เกิดจากการประยุกตใชปรชัญา เศรษฐกิจพอเพียง 
6. รอยละของผูเรียนมคีวามประหยัด  รูจักใชทรพัยสิง่ของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา 

 
4.  ผูเรียนมีทักษะความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย(มฐ.2,6) 

ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1. รอยละของผูเรียนที่รูจักใชเหตผุล ในการตัดสินใจมากกวาทีจ่ะใชความรูสกึหรืออารมณสวนตวั 
2. รอยละของผูเรียนใชหลักความสมคัรใจ การยอมรบัในความมีเหตุผลและสิทธสิวนบคุคลดวย

ความเต็มใจ 
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3. รอยละของผูเรียนมีนํ้าใจนักกฬีาการรูแพรูชนะรูอภัย 
4. รอยละของผูเรียนปฏบิัติตามกฏหมาย ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
5. รอยละของผูเรียนแสดงออกโดยปฏบิัติตอทุกคนอยางเสมอภาคกัน ใหความสาํคัญตอทุกคน 

5.  ผูเรียนมสีขุภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ(มฐ.1) 
ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1. รอยละของผูเรียนมีสขุนสิัยในการดแูลสขุภาพและออกกาํลังกายสม่าํเสมอ 
2. รอยละของผูเรียนมีนํ้าหนักสวนสงู และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
3. รอยละของผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลกีเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอ 

ความรุนแรง โรค อบุัติเหตุและปญหาทางเพศ  
4.  รอยละของผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มคีวามมั่นใจ กลาแสดงอออกอยางเหมาะสม  
5.  รอยละของผูเรียนมมีนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น  
6.  รอยละของผูเรียนสรางผลงานจากการเขารวมกจิกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศลิป/กฬีา 

นันทนาการ ตามจินตนาการ 
6.  ผูเรียนคิดเปน ทําเปนแกปญหาเปน ใฝเรียนใฝรูมทีักษะในการดํารงชวีิตและรักการทาํงาน (มฐ.3,6 ) 

ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1. รอยละของผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู

และสื่อตางๆรอบตัว 
2. รอยละของผูเรียนมีทกัษะในการอาน ฟง พูด ดู เขียน และตัง้คําถามเพื่อคนหาความรูเพิ่มเติม 
3. รอยละของผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคดิเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน  
4. รอยละของผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 
5. รอยละของผูเรียนวางแผนการทาํงานและดําเนินการจนสาํเร็จ 
6. รอยละของผูเรียนทาํงานอยางมคีวามสขุ มุงพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน 
7. รอยละของผูเรียนทาํงานรวมกับผูอื่นได 
8. รอยละของผูเรียนมคีวามรูสึกที่ดีตออาชพีสจุริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

7.  ครูมคีุณภาพในการจัดการเรียนรูและบคุลากรมทีักษะในการทาํงานอยางมืออาชีพ (มฐ.7 ) 
ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
1.ครมูีการกาํหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทัง้ดานความรู ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. ครูมกีารวิเคราะหผูเรียนเปนรายบคุคล และใชขอมลูในการวางแผนจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน 
3.ครอูอกแบบและจัดกจิกรรมที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบคุคลและพฒันาการดาน
สติปญญา 
4.ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกบันาํบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบรูณาการใน
การจัดการเรียนรู 
5.ครมูีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 
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6.ครูใหคาํแนะนาํ ใหคาํปรกึษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน และคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค 
7.ครมูีการศกึษาวจิัยและพฒันาการจัดการเรียนรูในวชิาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการ
สอน 
8.ครปูระพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
9.ครจูัดการเรียนการสอนตามวชิาชพีที่ไดรบัมอบหมายเต็มเวลา และเต็มความสามารถ 

8.  โรงเรียนบรหิารจัดการศกึษาดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวมอยางมปีระสิทธภิาพ (มฐ.8 - 15 ) 
ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 

 1.  ผูบริหารมวีสิัยทศัน ภาวะผูนาํและมคีวามคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน 
 2.  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมลูผลการประเมินหรอืผลการวจิัยเปนฐาน
คิดทั้งดานวชิาการและการจัดการ 
 3.  ผูบริหารสามารถบรหิารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กาํหนดไวในแผนปฏบิัติการ 
 4.  ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรบัการกระจายอํานาจ  
 5.  รอยละนักเรียน ผูปกครองชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา  
 6.  ผูบริหารใหคาํแนะนํา คาํปรกึษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศกึษาเต็มศักยภาพ และ
เต็มเวลา 
 7.  คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏบิัติหนาที่ตามระเบียบที่กาํหนด 
 8.  คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบั ติดตาม ดแูลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลผุลสาํเร็จตามเปาหมาย 
 9.   ผูปกครองและชุมชนเขามามสีวนรวมในการพฒันาสถานศึกษา  
 10. สถานศึกษามหีลักสูตรเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิน่ 
 11. สถานศึกษาจัดรายวชิาเพิ่มเติมทีห่ลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 
และความสนใจ  
 12. สถานศึกษาจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนทีส่งเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน  
 13. สถานศึกษาสนบัสนุนใหครจูัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัตจิรงิจนสรปุความรูได
ดวยตนเอง 
 14. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไปปรบัปรุงการเรียนการสอน  
 15. หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มสีิ่งอาํนวยความสะดวก 
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมแีหลงเรียนรูสาํหรับผูเรียน 
 16. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรม ทีส่งเสริมสขุภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
 17. สถานศึกษาจัดหองสมุดที่ใหบริการสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 18. สถานศึกษามีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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 19. สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 20. สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบรหิารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  
 21. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา 
 22. สถานศึกษานาํผลการประเมินคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง   
 23. สถานศึกษาจัดทํารายงานประจาํปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   
 24. สถานศึกษามีการสรางและพฒันาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนบคุลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที่
เกี่ยวของ  
 25. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบคุคลภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครวัและองคกรที่เกี่ยวของ 
 26. สถานศึกษาจัดโครงการ/กจิกรรมที่สงเสรมิใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรชัญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา 
 27. สถานศึกษามผีลการดาํเนินงานสงเสรมิใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วสิัยทศัน ปรัชญาและ
จุดเนนของสถานศึกษา 
 28. สถานศึกษาจัดโครงการกจิกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเนน  ตามแนวทางการปฏริูป
การศึกษา 

29. สถานศึกษามผีลการดาํเนินงานบรรลุเปาหมาย 
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1,260,000      บาท

1,216,000      บาท

รวม 680 คน รวมท้ังสิ้น 2,476,000     บาท

1. คาสาธารณูปโภค

~ คาไฟฟา 550,000        บาท

~ คาน้ําประปา   220,000        บาท

~ คาโทรศัพท / Internet / website 160,000        บาท

รวมท้ังสิ้น 930,000       บาท

2. คาไปราชการ

~ คาเบิกจายไปราชการ 250,000        บาท

~ คาน้ํามันรถโรงเรียน / ซอมบํารุง 120,000        บาท

รวมท้ังสิ้น 370,000       บาท

3. งบบุคลากร
~ โครงการจางครูอัตราจางวิชาเอกวิทยาศาสตร (11000 x12 )+(550x12) 138,600        บาท

~ โครงการจางเจาหนาที่ธุรการวิชาการ ( 9000 x12 ) +(450x12) 113,400        บาท

~ โครงการจางเจาหนาที่ธุรการการเงิน  ( 7500 x12 ) + (375x12) 94,500          บาท

~ โครงการจางเจาหนาที่คอมพิวเตอร  ( 7500 x12 ) + (375x12) 94,500          บาท

รวมท้ังสิ้น 441,000       บาท

สรุป : งบประมาณที่เหลือในการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2559 735,000 บาท

หมายเหตุ : (2,476,000-930,000-370,000-441,000=735,000)

การจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ  2559

งบดานวิชาการ  60% คิดเปนเงิน 441,000.00     บาท * ( โครงการดานวิชาการ )

งบบริหารทั่วไป   30% คิดเปนเงิน 220,500.00     บาท * ( บริหารบุคคล,งบประมาณ,ทั่วไป )

งบสํารองจาย   10% คิดเปนเงิน 73,500.00       บาท * ( สํารองบริหาร )

รวมท้ังสิ้น 735,000.00   บาท

ประมาณการงบประมาณที่จะไดรับจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปงบประมาณ 2559

 ( ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 )
เงินอุดหนุนรายหัว  ม.1-3 จํานวน 360  คน คนละ 3,500  บาท / ป  เปนเงิน

เงินอุดหนุนรายหัว  ม.4-6 จํานวน 320 คน คนละ 3,800  บาท / ป   เปนเงิน

  ( ประมาณการ  1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

รายจาย ( งบกลาง )



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

กลุมบริหารงาน 1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา 10 1.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ต.ค.57 - มี.ค.58 20,000
วิชาการ 2.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 5 1.อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทบทวนระบบการบริหารต.ค.57 - มี.ค.58 10,000

3.พัฒนาสํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 1.จัดหาสื่ออุปกรณ ต.ค.57 - ก.ย.58 15,000

4.โรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย สงเสริมอัตลักษณ 14,15 1.การอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตย ฯต.ค.57 - ก.ย.58 4,000

5.การบริหารจัดการงานวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณงานวัดผล ต.ค.57 - ก.ย.58 44,000

6.พัฒนางานเอกสารการพิมพ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 1.พัฒนาเอกสารการพิมพ ต.ค.57 - ก.ย.58 140,060

7.งานทะเบียนนักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,5 1.จัดหาวัสดุอุปกรณงานทะเบียนนักเรียน ต.ค.57 - ก.ย.58 3,600

8.พัฒนาสํานักงานวิชาการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 1.จัดหาวัสดุอุปกรณสํานักงานวิชาการ ต.ค.57 - ก.ย.58 15,000

9.จัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 1.จัดหาวัสดุอุปกรณ ต.ค.57 - มี.ค.58 8,100

259,760

ภาษาไทย 1.โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,4,5,6,7 1.กิจกรรมรําลึกคุณสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติมิ.ย.58 - ก.ค.58 2,500

กลุมสาระภาษาไทย 2.กิจกรรมสงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ต.ค.57 - ก.ย.58 7,000

3.กิจกรรมผลิต จัดทํา จัดหาสื่อ นวัตกรรม ต.ค.57 - ก.ย.58 6,000

15,500

วิทยาศาสตร 1.สงเสริมพัฒนาการการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3,4,5,6 1.กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในดานวิทยาศาสตรต.ค.57 - ก.ย.58 50,000

2.สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษเพื่อ     

การศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) โดยครูไทยเพื่อเด็กไทยสูสากล
55,000

คณิตศาสตร 1.สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและ 1.หองเรียนคุณภาพ ต.ค.57 - ก.ย.58 7,000

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.อบรมการใชโปรแกรม (GSP) ต.ค.57 - ก.ย.58 5,000

3.สงเสริมนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะคณิตศาสตรต.ค.57 - ก.ย.58 5,000

4.จัดหาสื่ออุปกรณ ต.ค.57 - ก.ย.58 3,000

2.สงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ

เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS)เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

23,000

1,2,3,4,5,6พัฒนาคุณภาพการศึกษา

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 ต.ค.57 - ก.ย.58

งบประมาณรายจายของ งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปงบประมาณ 2557

รวม

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5

รวม

รวม

1.กิจกรรมการจัดหาสื่อ ต.ค.57 - ก.ย.58

รวม

3,0001.จัดหาสื่ออุปกรณ

5,000



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

สังคมศึกษา 1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3,4,5,7,10 1.นิเทศ ต.ค.57 - เม.ย.58 0

ศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 13และ14 2.ผลิตสื่อ ต.ค.57 - เม.ย.58 6,240

และวัฒนธรรม 3.จัดทําคลังขอสอบ ต.ค.57 - เม.ย.58 620

4.จัดทําคูมือการสอนเสริม ต.ค.57 - เม.ย.58 0

5.จัดนิทรรศการ ต.ค.57 - เม.ย.58 3,140

2.พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3, 7, 13, 14 1.พัฒนาสื่อ ต.ค.57 - เม.ย.58 1,950

2.ปรับปรุงหอง ต.ค.57 - เม.ย.58 1,500

3.สัปดาหอาเซียน ต.ค.57 - ก.ย.58 6,550

3.ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู 4,8 1.พัมนาและบริหารจัดการศูนยการเรียนรู ต.ค.57 - ก.ย.58 35,000(สสส.)

20,000

สุขศึกษา 1.สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีสุนทรียภาพ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,2,4,6 1.จัดหาและพัฒนาสื่อการสอน ต.ค.57 - ก.ย.58 28,000

และพลศึกษา และทักษะทางดานกีฬา 2.เขารวมแขงขันกีฬา ต.ค.57 - ก.ย.58 73,300(อื่นๆ)

3.กีฬาสี ต.ค.57 - ธ.ค.57 58,803(กพร.)

28,000

ศิลปะ 1.สงเสริมผูเรียนใหมีสุนทรียภาพ และทักษะ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1 1.พัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ สื่อการจัดการเรียนรู ต.ค.57 - ก.ย.58 14,000

ดานศิลปะดนตรี  นาฏศิลป 2.ซอมแซมเครื่องดนตรี ต.ค.57 - ก.ย.58 4,000

18,000

การงานอาชีพและ 1.สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในการทํางานรักการทํางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,4,5,6 1.ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต.ค.57 - ก.ย.58 14,000

เทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 2.ศึกษาแหลงเรียนรู ต.ค.57 - ก.ย.58 6,000

2.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน สังคมแหงการเรียนรู 2,14 1.พัฒนาแหลงเรียนรู ต.ค.57 - ก.ย.58 5,000

ในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 2.ปลูกพืชไรดิน ต.ค.57 - ก.ย.58 7,000

3.ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ค.57 - ก.ย.58 3,000

35,000

รวม

รวม

รวม

รวม



1.เงินอุดหนุนรายหัว
ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณ
ภาษาตางประเทศ 1.สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 1.ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันสูอาเซียน ต.ค.57 - มี.ค.58 1,000

ทางการเรียนรุกลุมสาระภาษาตางประเทศ 2.แขงขันทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน ต.ค.57 - มี.ค58 1,000

3.วันคริสตมาส / สัปดาหภาษาอังกฤษ ต.ค.57 - ธ.ค.57 5,000

4.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ต.ค.57 - มี.ค58 2,000

5.จัดหาสื่ออุปกรณ ต.ค.57 - ก.ย.58 3,000

2.สงเสริมทักษะการเรียนรูภาษาจีน พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 1.พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาจีน ต.ค.57 - ก.ย.58 5,000

17,000

การศึกษาพิเศษ 1.การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม พัฒนาคุณภาพผูเรียน 11 1.ศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ ต.ค.57 - ก.ย.58 1,000

2.พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ต.ค.57 - ก.ย.58 2,000

3,000

งานแนะแนว 1.พัฒนาระบบงานแนะแนว พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,2,3,4,6 1.พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว ต.ค.57 - มี.ค.58 7,780

2.สงเสริมการจัดกิจกรรมแนวแนวในชั้นเรียน ต.ค.57 - ก.ย.58 1,120

3.พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว ต.ค.57 - ก.ย.58 21,100

2.ขยายโอกาศทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผูเรียน 8 1.การแนะแนวนักเรียนในพื้นที่บริการ ต.ค.57 - ก.ย.58 10,000(กพร.)

30,000

งานหองสมุด 1.สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 1.พัฒนา สื่อวัสดุอุปกรณ การจัดการเรียนรู ต.ค.57 - ก.ย.58 10,000

2.กิจกรรมสงเสริมการอาน ต.ค.57 - ก.ย.58 10,000

3.จัดหาหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร ต.ค.57 - ก.ย.58 15,000

4.ยุวบรรณารักษ ต.ค.57 - ก.ย.58 3,000

5.ICT เพื่อชุมชน ต.ค.57 - ก.ย.58 2,000

40,000

รวม

รวม

รวม

รวม



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

กลุมบริหารงาน 1.โครงการสงเสริมพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,2,6,7 1.พัฒนาแฟมบุคลากร ต.ค.57 - ก.ย.58 1,000

บุคคล 2.การเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน ต.ค.57 - ก.ย.58 *32,900(กพร)

3.กิจกรรมคัดกรอง ต.ค.57 - ก.ย.58 5,000

4.ประชุมผูปกครอง ต.ค.57 - ก.ย.58 10,000

5.พัฒนาผูเรียนโดย Y.C. ต.ค.57 - ก.ย.58 4,000

6.กิจกรรมระเบียบวินัยนักเรียน ต.ค.57 - ก.ย.58 3,000

7.สงเสริมพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม ต.ค.57 - ก.ย.58 1,000

8.สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ต.ค.57 - ก.ย.58 1,000

9.อบรมนักเรียนแกนนํา ต.ค.57 - ก.ย.58 1,000

10.รณรงคตอตานยาเสพติด ต.ค.57 - ก.ย.58 5,000

11.พัฒนานักเรียนกลุมเส่ียง ต.ค.57 - ก.ย.58 4,000

12.พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน ต.ค.57 - ก.ย.58 15,000

2.พัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 1.สงเสริมครูและบุคลากรทางศึกษาเขารับการพัฒนาต.ค.57 - ก.ย.58 *240,000(งบกลาง)

3.จัดจางลูกจางชั่วคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5,7,10,11,13 2.จางครูอัตราจางวิชาวิทยาศาสตร ต.ค.57 - ก.ย.58 *138,600(งบกลาง)

3.จางเจาหนาที่ธุรการวิชาการ ต.ค.57 - ก.ย.58 *113,400(งบกลาง)

4.จางเจาหนาที่ธุรการการเงิน ต.ค.57 - ก.ย.58 *94,500(งบกลาง)

5.จางเจาหนาที่คอมพิวเตอร ต.ค.57 - ก.ย.58 *94,500งบกลาง)

4.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5,7,10,11,13 1.อบรมพัฒนาครู ต.ค.57 - ก.ย.58 *10,000งบกลาง)

50,000รวม



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

กลุมบริหาร 1.สงเสริมการพัฒนากลุมบริหารงบประมาณและแผน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.พัฒนาการบริหารงานแผนงาน ต.ค.57 - ก.ย.58 8,200

2.พัฒนาการบริหารการเงิน ต.ค.57 - ก.ย.58 11,800

งบประมาณ 2.พัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.พัฒนาการบริหารงานพัสดุ ต.ค.57 - ก.ย.58 9,000

29,000

กลุมบริหาร 1.พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 11 1.การซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่ ต.ค.57 - ก.ย.58 71,000

ท่ัวไป 2.การซอมแซมและจัดระบบสาธารณูปโภค ต.ค.57 - ก.ย.58 30,130

3.ประกวดหองเรียนคุณภาพ ต.ค.57 - ก.ย.58 2,000

4.ประกวดเขตรับผิดชอบ ต.ค.57 - ก.ย.58 3,000

2.สงเสริมพัฒนาระบบงานธุรการ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.พัฒนาระบบงานธุรการ ต.ค.57 - ก.ย.58 30,000

3.สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงการเรียนรู 13 1.พัฒนางานประชาสัมพันธ ต.ค.57 - ก.ย.58 5,000

2.จัดทําวารสารโรงเรียน พ.ค.58 - ก.ย.58 55,000(เงินรายได)

4.สงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1 1.จัดหาเวชภัณฑ ต.ค.57 - ก.ย.58 2,000

5.พัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน ฯ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 11 1.ปรับปรุงระบบเครืองเสียงหนาเสาธง/หอประชุม ฯต.ค.57 - ก.ย.58 29,200

2.ปรับซอมสื่อทัศนูปกรณ ต.ค.57 - ก.ย.58 800

6.พัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.พัฒนาระบบงานสารสนเทศ ต.ค.57 - ก.ย.58 10,000

7.สงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุมบริหารงานทั่วไป พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑกลุมบริหารงานทั่วไป ต.ค.57 - ก.ย.58 10,000

193,130

544,260

รายการ งบประมาณ 29,000

2. กิจกรรม 626,400             193,130

1.กิจกรรมวิชาการ 297,900               50,000

2.กิจกรรมคุณธรรม 118,500               816,390

3.กิจกรรมทัศนศึกษา 140,000               
4.กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 70,000                

กลุมบริหารงานบุคคล

รวมงบประมาณทุกกลุมงาน

กลุมบริหารงานท่ัวไป

กลุมบริหารงานวิชาการ

กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

รวม

รวม



บทท่ี 4 
 

รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 

4.1  แผนงานกลุมบริหารงานวิชาการ 
4.2  แผนงานกลุมบริหารงานบุคคล 
4.3  แผนงานกลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
4.4  แผนงานกลุมบริหารงานทั่วไป 

 



30 
 

แผนงานกลุมบริหารวิชาการ 
4.1.1  โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระภาษาไทย 
4.1.2  โครงการสงเสริมพฒันาการเรียนรูของผูเรียนในดานวิทยาศาสตร 
4.1.3  โครงการสงเสริมพฒันาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) โดย
ครูไทยเพื่อเด็กไทยสูสากล 
4.1.4  โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรและพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
4.1.5  โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบรูณาการ(EIS) 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4.1.6  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1.7  พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  
4.1.8  ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม 
4.1.9  สงเสริมผูเรียนใหมีสุนทรียภาพ และทกัษะดานศิลปะดนตรี  นาฏศิลป 
4.1.10  สงเสริมและพัฒนานกัเรียนใหมสีุนทรียภาพและทักษะทางดานกีฬา 
4.1.11  สงเสริมผูเรียนใหมทีักษะในการทํางานรักการทํางาน สามารถทํางานรวมกบัผูอื่นได และมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต 
4.1.12  ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงชุมชนในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ 
4.1.13  สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
4.1.14  สงเสริมทกัษะการเรียนรูภาษาจีน 
4.1.15  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
4.1.16  พัฒนาระบบงานแนะแนว 
4.1.17  ขยายโอกาสทางการศกึษา 
4.1.18  สงเสริมใหผูเรียนมทีักษะในการ แสวงหาความรูดวยตนเอง  
4.1.19  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4.1.20  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
4.1.21  โครงการสงเสรมิสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาผูเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
4.1.22  โรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย 
4.1.23 การบรหิารจัดการงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
4.1.24  พัฒนางานเอกสารการพิมพ 
4.1.25  งานทะเบียนนักเรียน 
4.1.26  พัฒนาสํานักงานวิชาการ  
4.1.27  จัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
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ชื่อโครงการ      โครงการสงเสรมิการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระภาษาไทย 
สนองยุทธศาสตรสพฐ.   ขอที่  1   3 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 1  2  3  4  5  6  7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐาน ที่ 1  2  3  4  5  6  7 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่1  2  3  4  5  6   
ลักษณะของโครงการ    โครงการใหม   โครงการตอเนือ่ง 
กลุม/ฝายงานที่รับผิดชอบ  ฝายบริหารงานวิชาการ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (นางวิภารัตน  ตาวิยะ) 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ตุลาคม   2557  -  30  กันยายน  2558 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสภาพปจจุบันมีนักเรียนจํานวนไมนอยที่ประสบปญหาดานการอาน การเขียนภาษาไทย  
ไมสนใจการอานซึง่มีทัง้ที่อานไมคลอง เขียนไมคลอง  อานจับใจความไมได อานตีความไมเปน ซึ่งทุกฝายควร
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการอาน การเขียนภาษาไทยเพราะถือเปนพื้นฐานทีจ่ะสงผลกระทบไปถึงการ
เรียนรูวิชาอื่น ๆ เปนอยางมาก  ถาหากนักเรียนอานไมออกเขียนไมได จับใจความไมได และตีความไมเปนจะ
ทําใหผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอื่น ๆตกต่ําตามไปดวย  ดังนั้นเพื่อพฒันาผูเรียนใหมีศักยภาพสูงขึ้นมีความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถแขงขันในระดับ
นานาชาติไดเทียบเคียงกบัโรงเรียนมาตรฐานสากลกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จึงจัดทําโครงการสงเสริม
การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระภาษาไทยข้ึน 
2.  วัตถุประสงค   
 1.  เพื่อสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคัญใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
 2.  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานภาษาไทยไดมาตรฐานตามทีห่ลกัสูตรกําหนด มีนิสัย
รักการอาน 
 3.  เพื่อสงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยใหสงูขึ้นรอยละ 5 
 4.  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมิปญญาทองถิ่น 
 5.  เพื่อสงเสริมการผลิตการจัดทํา จัดหาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆประกอบการเรียนการสอน
 6.  เพื่อสงเสริมความสามารถของนกัเรียนใหเปน คนดี คนเกงดานทักษะการใชภาษาไทย 
 7.  เพื่อสงเสริมการพฒันาบุคลากรใหมีความสามารถดานการออกแบบการจัดการเรียนรู การวัด
ประเมินผลอยางมปีระสิทธิภาพ 
3.  เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1.   นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําให 
นักเรียนไดเรียนรูและพฒันาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
2.   นักเรียนทุกคนมีความรูและทกัษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนและมาตรฐาน
ตามที่หลักสูตรกําหนด มีนิสัยรักการอานมากขึ้น 
3.   นักเรียนทุกระดับชั้นมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 5 
4.   นักเรียนทุกคนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมิปญญาทองถิ่น 
5.   นักเรียนทุกคนมสีื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆประกอบการศึกษาคนควา 
6.   นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมความสามารถของนกัเรยีน ใหเปน คนดี คนเกงดานทักษะการ      
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ใชภาษาไทยอยางตอเนื่อง 
7.  บุคลากรครูในกลุมสาระภาษาไทยทุกคนไดรับการพฒันาความสามารถดานการออกแบบการ
จัดการเรียนรู การวัดประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 

 เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนรอยละ100 ไดรับการสงเสริมการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญทําใหนักเรียนได

เรียนรูและพฒันาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
2. นักเรียนรอยละ  100  มีความรูและทักษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน และ 

มาตรฐานตามทีห่ลักสูตรกําหนด มีนิสัยรักการอานมากขึ้นรอยละ 50 
 3. นักเรียนทกุระดบัชั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 5 
 4.   นักเรียนรอยละ 100  สามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมิปญญาทองถิ่น 
 5.   นักเรียนรอยละ  100  มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆใชประกอบการศกึษาคนควา 
 6.  นักเรียนรอยละ  100 ไดรับการสงเสริมดานความสามารถของนักเรียน ใหเปน คนดี คนเกง 
ดานทักษะการใชภาษาไทยอยางตอเนือ่ง 
 7.  บุคลากรครูในกลุมสาระภาษาไทยรอยละ 100  ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถดานการ 
ออกแบบการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผลอยางมปีระสทิธิภาพ 
4.  วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
 

 
ครูทุกคนใน
กลุมสาระ
ภาษาไทย 

 
ต.ค.57 

 

นางวิภารัตน 

ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย 

2. ขั้นดําเนินการ 
      2.1  กิจกรรมรําลึกคุณสุนทรภูและวัน
ภาษาไทยแหงชาต ิ

 
      2.2  กิจกรรมสงเสรมิการยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 

           - การพัฒนาทักษะการอานการเขียน 

ไมคลอง(ม.1,ม.4) 

- การพฒันาทักษะการอาน แนวPISA 

- การพฒันาทักษะการอาน การคิด 

วิเคราะหเขียนทุกระดับชั้น 

 

2.3   กิจกรรมผลิต จัดทํา จัดหาสื่อ 

นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 

- การผลิตชุดการสอนแบบหมุนเวียน เรียนรู

 
ครูทุกคนใน
กลุมสาระ
ภาษาไทย 
นักเรียน 
ทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูทุกคนใน
กลุมสาระ
ภาษาไทย 
นักเรียน 

 
มิ.ย.58 
- ก.ค.58 

 
 
 
ต.ค.57- 
มี.ค.58 

ต.ค.57- 
มี.ค.58 

ต.ค.57- 
มี.ค.58 

 

 

พ.ค.58- 

 
ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย 
 
ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 

ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย 
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ตามศักยภาพ (การใชภาษาไทย) 

6  เรื่อง 

- การจัดทําชุดเอกสารประกอบการสอน ,แบบ

ฝก 

ทุกคน 
 

ส.ค.58 
 

ต.ค.57- 
มี.ค.58 

 
 
 

3. ขั้นการติดตามประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ  

          (แบบประเมินโครงการ) 

     3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวมกิจกรรม 

             (แบบประเมินความพึงพอใจ) 

     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร 

 
นักเรียนและ
ครูทุกคน 

 
ส.ค.58 

 

ส.ค.58 

 

ส.ค.-ก.ย.58 

ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย 
 
 
 
นางวิภารัตน 

5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 งบประมาณ  จํานวน    15,500  บาทจําแนกเปน 
 ( / )เงิน อุดหนุนรายหัว   13,000  บาท 
 ( /  )เงิน  กิจกรรมพฒันาผูเรียน  2,500  บาท 

(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….………………..บาท 
 กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ(ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมรําลึกคุณสุนทรภูและวันภาษาไทย
แหงชาต ิ

  2,500 2,500 

2 กิจกรรมสงเสริมการยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 

- การพัฒนาทักษะการอานการเขียน 

ไมคลอง(ม.1,ม.4) 

   
 

2,000 

 
 

2,000 

 - การพัฒนาทักษะการอาน แนวPISA   2,000 2,000 
 - การพฒันาทักษะการอาน การคิด 

วิเคราะหเขียนทุกระดับชั้น 

  3,000 3,000 

3 กิจกรรมผลิต จัดทํา จัดหาสื่อ นวัตกรรม

ประกอบการเรียนการสอน 

  6,000 6,000 

 รวม   15,500 15,500 
 
6.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
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1.  นักเรียนรอยละ100 ไดรับการ
สงเสริมพฒันาการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญนักเรียนได
เรียนรูและพฒันาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ 
2.  นักเรียนรอยละ 100 มีความรู
และทักษะดานภาษาไทยได
มาตรฐานตามทีห่ลักสูตรกําหนด  
มีนิสัยรกัการอาน 
3.   ผลสัมฤทธ์ิดานการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนผานเกณฑ
มาตรฐานของโรงเรียนและสูงขึ้น
รอยละ5 
 4.   นักเรียนรอยละ 100 
สามารถแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูในโรงเรียนและภูมปิญญา
ทองถิ่น 
5.  นักเรียนรอยละ 100 มีสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ ใน
การศึกษาคนควา 
6.  นักเรียนรอยละ100ไดรับการ
สงเสริมพฒันาใหเปน คนดี คนเกง
ดานทักษะการใชภาษาไทยอยาง
ตอเนื่อง 
7.  บุคลากรกลุมสาระภาษาไทย
รอยละ 100 ไดรับการพฒันาใหมี
ความสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู การวัดประเมินผลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การสอบถาม การสังเกต 
การประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
การสอบถาม การสังเกต 
การประเมินความพึงพอใจ 
 
 
การสอบถาม การสังเกต 
การประเมินความพึงพอใจ 
 
 
การสอบถาม การสังเกต 
การประเมินความพึงพอใจ 
 
การสอบถาม การสังเกต 
การประเมินความพึงพอใจ 
 
การสอบถาม การสังเกต 
การประเมินความพึงพอใจ 
 
 
การสอบถาม การสังเกต 
การรายงานการพัฒนาฯ 
 

แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 

แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
แบบสรุปรายงานการพฒันาฯ 
 
 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญทําให 
นักเรียนไดเรียนรูและพฒันาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

2. นักเรียนทุกคนมีความรูและทกัษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนและ 

มาตรฐานตามทีห่ลักสูตรกําหนด มีนิสัยรักการอานมากขึ้น 

3.   นักเรียนทุกระดับชั้นมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 5 
4.   นักเรียนทุกคน สามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมิปญญาทองถิ่น 
5.   นักเรียนทุกคนมสีื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆประกอบการเรียนการสอนการศึกษาคนควา 
6.   นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมความสามารถของนกัเรยีน ใหเปน คนดี คนเกงดานทักษะ 
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การใชภาษาไทยอยางตอเนื่อง 
7.  บุคลากรครทูุกคนในกลุมสาระภาษาไทยไดรับการสงเสรมิ พัฒนาใหมีความสามารถดาน 

การออกแบบการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
      (นางวิภารัตน      ตาวิยะ)         (นายธนวัฒน     คําลือ) 
ตําแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
                 
            รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ(ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
กิจกรรมสงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสารดับเบ้ิล

เอ 

11 รีม 130 1,430 (/ ) เงินอุดหนุน 1,430  
ต.ค.57- 
มี.ค.58 2 กระดาษการดสีทําปก A4 10 รีม 75 750 ( ) เงิน กพร. 750 

3 ลวดเย็บกระดาษ NO.10-
1m 

12 กลอง 10 120 ( ) เงินอื่นๆ.
(ระบุ).. 

120 

4 ลวดเสียบกระดาษเบอร 1 12 กลอง 10 120  120 
5 กระดาษกาวยน 1.5 นิ้ว 10 มวน 45 450  450 
6 หมึกปริ้นเตอรcannon 6 ขวด 150 900  900 
 MP 287 สีดํา       
7 หมึกปริ้นเตอรcannon 1 ขวด 150 150  150 
 MP 287 สีแดง       
8 หมึกปริ้นเตอรcannon 1 ขวด 150 150  150 
 MP 287 สีเหลอืง       
9 หมึกปริ้นเตอรcannon 1 ขวด 150 150  150 
 MP 287 สีน้ําเงิน       
10 กลองใสเอกสาร 1  ชอง 10 อัน 80 800  800 
11 แผนใส A4 6 หอ 200 1,200  1,200 
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12 เทปใส 1.5 นิ้ว 4 มวน 45 180  180 
13 ปากกาไวทบอรดคละส ี 20 ดาม 25 500  500 
14 กระดาษกาวยน 2 นิ้ว 2 มวน 50 100  100 
        
        

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( เจ็ดพันบาท ) 7,000  7,000  
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ(ไตรมาสที่  1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
กิจกรรมผลิต จัดทํา จัดหาสื่อ นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 จางถายเอกสารเขาเลม 60 เลม 50 3,000 ( / ) เงินอุดหนุน 3,000 ต.ค.57- 
มี.ค.58 

 ชุดเอกสารประกอบการสอน     ( ) เงิน กพร.   
 แบบฝก(ใชหมุนเวียน)     ( ) เงินอื่นๆ.

(ระบุ).. 
  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (  สามพันบาท ) 3,000  3,000  
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ(ไตรมาสที่  3-4 ภาคเรียนที่ 1/2558) 
กิจกรรมผลิต จัดทํา จัดหาสื่อ นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 จางถายเอกสารเขาเลม 60 เลม 50 3,000 ( / ) เงินอุดหนุน 3,000 พ.ค.58- 
ส.ค.58 

 ชุดการเรียนรูหมุนเวียน     ( ) เงิน กพร.   
 เรียนรูตามศักยภาพ 

6 เรือ่ง ๆละ 10 เลม 
    ( ) เงินอื่นๆ.

(ระบุ).. 
  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (  สามพันบาท ) 3,000  3,000  
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รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ(ไตรมาสที่  3-4 ภาคเรียนที่ 1/2558) 
กิจกรรมรําลึกคุณสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาต ิ
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 ปายไวนิลขนาด 1X3 เมตร 1 ผืน 500 500 ( ) เงินอุดหนุน 500 มิ.ย.58 
- ก.ค.58 2 กระดาษการดสีทําปก A4 2 รีม 75 150 ( / ) เงิน กพร. 150 

      ( ) เงินอื่นๆ.
(ระบุ).. 

 

3 ฟวเจอรบอรด130X245cm 6 แผน 200 1,200  1,200 
4 กระดาษเกียรติบัตร 4 หอ 120 480  480 
5 กระดาษถายเอกสารดบัเบิ้ล 

เอ 
1 รีม 130 130  130 

6 กระดาษกาวยน 1.5 นิ้ว 1 มวน 40 40  40 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (  สองพันหารอยบาท ) 2,500  2,500  
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โครงการ    โครงการสงเสรมิพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในดานวิทยาศาสตร 
สนองยุทธศาสตร สพฐ.   ขอที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 5 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐาน ที่  5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่1 
ลักษณะของโครงการ   โครงการตอเนือ่ง 
กลุม/ฝายงานที่รับผิดชอบ  ฝายวิชาการ  / กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ผูรับผิดชอบ    คณะครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ระยะเวลาดาํเนินการ   เดือนตุลาคม 2557  -  เดือนกันยายน 2558 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญจําเปนตองมกีารจัดกิจกรรมอยาง
หลากหลายจัดสื่อวัสดุอปุกรณประกอบการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนและลงมอืปฏิบัติ เพือ่ใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและจัดกิจกรรมการเรียนรูมปีระสทิธิภาพ สงเสรมิใหผูเรียนไดศึกษา
คนควาทดลองปฏิบัติใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแลว ทั้งครูและนักเรียนจะตองมีการพฒันา
ตนเองตลอดเวลาเพื่อใหทันตอสภาพปจจบุัน กลุมสาระวิทยาศาสตรจงึไดดําเนินการจัดกจิกรรม พฒันาแหลง
เรียนรูและบรกิารแกนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูสนใจทั่วไป ใหไดเขามาใชบริการ 
 
2. วัตถุประสงค   

2.1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา 
อยางมีสตสิมเหตผุล 
2.2.นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตรมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกบั 
ผูอื่นได  
2.3. นักเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร  
2.4. นักเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักเรยีนรูและพฒันาอยางตอเนื่อง 

  
3. เปาหมาย 

- เชิงปริมาณ  
- นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภจํานวน 750 คน มีสื่อวัสดุอุปกรณไดฝกปฏิบัติการ 
ทําใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร    

 -     เชิงคุณภาพ  
 - นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางม ี
สติสมเหตผุล 

- นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตรมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ 
ผูอื่นได  
- นักเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  
- นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา 
อยางมีสตสิมเหตผุล 



40 
 

 
4.  วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 ประชุมคณะครูในกลุมสาระเพือ่จัดทํา 
โครงการ 
1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.3ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 

  
20 - 31ต.ค. 57 

 
คณะครูในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 

2. ขั้นดําเนินการ 
2.1 สํารวจวัสดุอปุกรณ /สื่อการเรียนรูที่ใช 
           ในการจัดการเรียนการสอน 
2.2 ตรวจสอบราคา และดําเนินการจัดซื้อ 
2.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

  
3 - 15 พ.ย. 57  

 
คณะครูในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 

3. การติดตามประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ  
     3.2สรปุรายงานผูบรหิาร 

  
ม.ค. - ก.ย. 58 

 
คณะครูในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 งบประมาณ    เงิน อุดหนุนรายหัว  49,989 บาท บาท  
 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนในดานวิทยาศาสตร 

- - 49,989บาท 49,989บาท 

 รวม   49,989บาท 49,989บาท 
 
 

6.  การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. นักเรียนมทีักษะวิทยาศาสตรสามารถสรางองค
ความรูได 
2. มีวัสดุอุปกรณ สื่อการสอน ทีม่ีคุณภาพตามที่
กําหนด 
3. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ
คิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาอยางมสีติสมเหตผุล 
4. นักเรียนมทีักษะวิทยาศาสตรมีทกัษะในการทํางาน 
รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกบัผูอื่นได  

1. การประเมินผลการจัด
กิจกรรม 
2. การนิเทศ ติดตามและ 
การประเมินผลโครงการ 
 
3.สรปุผลการดําเนินงาน
(SAR) 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบนิเทศ 
3. แบบบันทกึสรุป 
การดําเนินงาน ( SAR) 
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5. นักเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตาม  
6. นักเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
รักเรียนรูและ    พัฒนาอยางตอเนือ่ง 
 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 7.1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา 
อยางมีสตสิมเหตผุล 
 7.2.นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตรมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน 
รวมกับผูอื่นได  
 7.3. นักเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร  
 7.4. นักเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักเรยีนรูและพฒันาอยางตอเนื่อง  

 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ..............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นายชูชาติ  เดนถาวร)                       ( นายธนวัฒน   คําลือ) 
        ครู ชํานาญการพิเศษ                              รอง ผอ.กลุมบริหารวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผูเห็นชอบโครงการ ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 
       ( นายสันติ     อวรรณา)             ( นายนิคม      มะยาระ  ) 
รอง ผอ.กลุมบรหิารงงบประมาณและแผนงาน                   ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ 
 

 
        

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ(ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
  ทรัพยากรที่ใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที่ 

รหสั 
รายการ จํานวน 

หนว
ย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมา

ณ 

จํานวน
เงิน 

1 23088 เอทานอล  3.5 ลิตร 2 610 610 1220 (/ ) เงิน
อุดหนุน 

40,161 
บาท 

พ.ย. 57 
ก.พ. 58 

2 22025 ขวดรูปชมพู 100 CC 20 60 60 1200    
3 21233 ถังโครมาโตรกราฟฟ 10 140 140 1400    
4 24291 ลวดทองแดงเบอร 16 1 50 50 50    
5 24296 ลวดแมกนีเซียม 2 100 100 200    
6 24219 แผนสังกะส ี 2 50 50 100    
7 24477 กระดาษลิตพเีอช 1-14 4 175 175 700    
8 21030 คาลอรีมเิตอร  2 ชุด 575 575 1150    
9 24318 สายพลาสติก 6 มม  10 8 8 80    
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10 24210 แปรงลางหลอดทดลอง 10 27 27 270    
11 23094 ฟอรมาดีไฮด 3 82 82 246    
12 23117 สารละลายไอโอดีน 20 47 47 940    
13 23144 เมทลิีนบล ู 1 150 150 150    
14 23213 สารละลาย NaOH 4 60 60 240    
15 24222 Color Blind test 1 110 110 110    
16 24241 Eyes Test 2 15 15 30    
17 24009 กระดาษเช็ดเลนส 3 65 65 195    
18 22157 กระจกปดสไลด 1 69 69 69    
19 24018 กระดาษลิตมัสแดง 10 129 129 1290    
20 24020 กระดาษลิตมัสน้ําเงิน 10 129 129 1290    
21 24123 ชอนพลาสติก 1 โหล 52 52 52    
22 22067 แทงแกวคนสาร 6 22 22 132    
23 24303 แวนขยาย 6 115 115 690    
24 23063 คอปเปอร(ll) ซัลเฟต 2 190 190 380    
25 22247 บีกเกอร  250 CC  50 65 65 3250    
26 21047 ชุดไดโอด 1 1270 1270 1270    
27 22079 บีกเกอร  600  ซีซ ี 10 325 325 3250    
28 24461 สายไฟพรอมแจคและคลบิปาก

จระเข 
4 230 230 920    

29 24462 สายไฟดําแดง พรอมแจค 4 215 215 860    
30 23112 กรดไฮโดรคลอริคเขมขน12โมล 6 45 45 270    
31 23111 กรดไฮโดรคลอริคเขมขน 6 โมล 6 44 44 264    
32 23116 ไอโอดีนคริสตอล 2 375 375 750    
33 23110 เฮกเซน 2 120 120 240    
34 23128 เลด(ll) ไนเตรด 2 135 135 270    
35 23167 ฟลนอลทาลีน 0.1 % 6 45 45 270    
36 23168 โปแตสเซียมโบรไมด 2 245 245 490    
37 23176 โปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต 2 65 65 130    
38 23172 โปแตสเซียมไฮดรอกไซค 4 155 155 620    
39 23174 โปแตสเซียมไอโอไดด 2 640 640 1280    
40 23175 โปแตสเซียมไนเตรด 1 105 105 105    
41 23204 ซิลเวอรไนเตรด 1 676 676 676    
42 23212 โซเดียมไฮดรอกไซค เม็ด 2 60 60 120    
43 23213 โซเดียมไฮดรอกไซค  50 % 2 69 69 138    
44 24008 กระดาษโครมาโตรกราฟฟ 1 220 220 220    
45 22072 บีกเกอร  100  ซีซ ี 40 69 69 2760    
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46 23220 โซเดียมซัลไฟต 1 80 80 80    
47 23221 โซเดียมไทโอซลัเฟต 1 66 66 66    
48 23235 กรดซลัฟูริค  2 โมล 2 45 45 90    
49 23252 ยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอร 1 353 353 353    
50 23258 ซิงคซลัเฟต 1 175 175 175    
51 22120 หลอดหยด 10 ซม.  20 14 14 280    
52 22095 หลอดลองขนาดกลาง  20 39 39 780    
53 22097 หลอดลองขนาดใหญ ทนไฟ 20 118 118 2360    
54 22078 บีกเกอร  250  ซีซี ทนไฟ 18 230 230 4140    
55  กระบอกตวงขนาด 10 cm3 15 100 100 1500    

รวม(สีห่มื่นเจ็ดรอยแปดสิบสองบาทถวน) 40,782    
รายละเอียดแนบทายโครงการ 

 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ(ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2558) 

 
  

 
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช ที่ 
 

รหสั รายการ จํานวน หนวย 
ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 23088 เอทานอล  3.5 ลิตร 1 610 610 610 (/ ) เงิน
อุดหนุน 

9,828
บาท 

พ.ค. 58 
ก.ย. 58 

2  เทอรโมมเิตอร 100 C0 30 100 100 3000    
3 23117 สารละลายไอโอดีน 10 47 47 470    
4 22247 บีกเกอร  250 CC  30 65 65 1950    
5 24020 กระดาษลิตมัสน้ําเงิน 6 129 129 774    
6 24020 กระดาษลิตมัสน้ําเงิน 6 129 129 774    
7  ขาต้ัง / สแตน 10 150 150 1500    
8  ตระแกรง / ที่บังลม 15 50 50 750    

รวม (เกาพันสองรอยสิบแปดบาทถวน) 9,218    
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ชื่อโครงการ    โครงการสงเสรมิพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษเพื่อ 
การศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) โดยครูไทยเพื่อเดก็ไทยสูสากล 

สนองยุทธศาสตร  สพฐ.   ขอที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่             5 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่          5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1 
ลักษณะของโครงการ                โครงการใหม        √    โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระวทิยาศาสตร 
ผูรับผิดชอบ    นางวัชรินทร   เจรญิคํา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนวิไลเกยีรติอุปถัมภในรายวิชา  ภาษาอังกฤษทั้ง
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 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  ซึ่งหลกัการของหลักสูตรนี้ใช
ภาษาอังกฤษเปนสือ่การเรียนการสอนแบบบรูณาการ ในสาระคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร รวม 50% ของเวลาเรียนทั้งหมด  สวนเวลาของสาระทีเ่หลือใชภาษาไทยเปนสื่อ หนังสือ
ประกอบการเรียนจากประเทศสงิคโปรรวมถึงการใชสื่อ ICT  และสื่อทางInternet 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ  พรอมทั้ง
สามารถใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและผูเรียนดวยกันได  

2.  เพื่อพัฒนานักเรียนใหผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ  พรอมทัง้
ไดรับการฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพื้นฐานการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร กับ
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 
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ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมครูทีเ่กี่ยวของ สรุปผลการ
สํารวจวสัดุอุปกรณที่ตองใช 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 
-  บัญชีวัสดุอุปกรณทีเ่ปน 
ปจจุบัน 
 

 
ต.ค.57 – ก.ย.58 
 

 
นางวัชรินทร เจรญิคํา
และครผููสอนหลักสูตร
EIS 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางปรับปรงุ
ซอมแซม 

 
-  มีสื่ออุปกรณในการจัดการ
เรียนรูหลักสูตร EIS  

 
ต.ค.57 – ก.ย.58 
 

 
นางวัชรินทร เจรญิคํา
และครผููสอนหลักสูตร
EIS 

3. ขั้นประเมินผล 
-ประเมินความพึงพอใจผูมีสวน
เกี่ยวของ 
-ประเมินโครงการ  
-สรุปรายงานผูบริหาร 

 
-  ความพึงพอใจของผูมสีวน
เกี่ยวของ 
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพฒันา
งานตอไป 

 
ก.ย.58 
 

 
นางวัชรินทร เจรญิคํา
และครผููสอนหลักสูตร
EIS 

 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     5,000  บาท  จําแนกเปน 
(   ) เงิน อุดหนุนรายหัว    5,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….………………..บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….………………..บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 

-  การปรับปรงุและจัดหาวัสดุอุปกรณใน
การจัดการเรียนรูหลักสูตร EIS 

  
 

 
5,000     

 
5,000     

รวม   5,000     5,000     
6. การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.  นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษใน
หองเรียน ปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและ
ผูเรียนดวยกันได 

1. ตรวจบันทึกการนเิทศ/ประเมิน
การสอน 
 

1. แบบบันทกึการนเิทศ/
แบบประเมินการสอน 
 

2.  นักเรียนไดรับการฝกทักษะการ
อาน-เขียนภาษาอังกฤษโดย
กระบวนการทกัษะพื้นฐานการเรียนรู 
แบบวิทยาศาสตรที่จําเปนตามหลักสูตร 

2 การสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในปการศึกษา 2558 

2 แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในปการศึกษา 
2558 
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7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ  พรอมทัง้สามารถใช

ภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและผูเรียนดวยกันได  

7.2  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ  พรอมทั้งไดรับการฝกทักษะ

การอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพื้นฐานการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรกับภาษาอังกฤษที่

จําเปนตามหลักสูตร 

 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
        (นางวัชรินทร เจริญคํา)            (นายธนวัฒน   คําลือ) 
        ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ  
 

 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ    อวรรณา  )              ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษ A4 3 รีม 150 450 (  )เงิน
งบประมาณ 

 ต.ค.57 – 
ก.ย.58 

2 ปกใส ( แผนใส) 1 หอ 195 195 (√ )เงิน
อุดหนุน 

  

3 ปกรายงาน 3 หอ 130 390 ( )เงินนอก 
งปม. 

  

4 เทปกาวกระดาษสีชมพ ู 2 มวน 55 110 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

5 เทปกาวกระดาษสีน้ําเงิน 2 มวน 55 110    
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

6 ลวดเสียบ(คลิป) 3 กลอง 12 36    
7 กาวสองหนาบาง 2 มวน 45 90    
8 กระดาษโฟโต 2 หอ 420 840    
9 ปากกาเคมี(เขียนบอรด) สีแดง 1 แทง 20 20    
10 ลวดเย็บกระดาษขนาด No.10 4 กลอง 10 40    
11 ลบคําผิด(ลิควิด) 3 แทง 75 225    

รวม(         2,506    บาทถวน         )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษ A4 
5 รีม 150 750 

(  )เงิน
งบประมาณ 

 ต.ค.57 – 
ก.ย.58 

2 ปกใส ( แผนใส) 
1 หอ 195 195 

(√ )เงิน
อุดหนุน 

  

3 ลวดเสียบ(คลิป) 
3 กลอง 12 36 

( )เงินนอก 
งปม. 

  

4 กาวสองหนาบาง 
1 มวน 45 45 

( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

5 กระดาษโฟโต 1 หอ 420 420    
6 หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจทพรีเมี่ยม 4 ขวด 250 1,000    
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

8 ลวดเย็บกระดาษขนาด 5 กลอง 10 50    
รวม(         2,496    บาทถวน         )  
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งาน/โครงการ    สงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
และพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

สนองยุทธศาสตรของสพฐ  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 1,5,6 
ลักษณะของโครงการ           โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางนิมิตรา  แกวบรสิุทธิ ์
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 ( 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558 ) 
 
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 ใฝเรียนใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

4.  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมเีหตผุล 

5.  ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร 

6.  ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสจุริต 

     ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

 

 

3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ  ไดรับการสงเสริมและพฒันาทักษะทางดานคณิตศาสตรที่
เหมาะสมกับระดับชั้นและศักยภาพ รอยละ 80   

เชิงคุณภาพ 
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     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. ดําเนินการปรับปรงุหองเรียน
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
ICT อุปกรณที่ครจูัดหา  
3. นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตรและตอครูผูสอน
คณิตศาสตรเพิ่มขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.57 - ก.ย.58 
(ไตรมาศที่ 1-4 
ปงบประมาณ 

2558) 

นางทรรศนีย 
ชํานาญ 

และคณะครูทุกคน 

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

1. ครูและนักเรียนมีความรู
ความเขาใจและเกิดทักษะใน
การเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม 
The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) เบื้องตน 
และสรางสื่อ ICT ได 

เม.ย.58 – ก.ย.58 
(ไตรมาศที่ 3-4 
ปงบประมาณ 

2558) 

นายศุภชัย 

จินะรกัษ 
และคณะครูทุกคน 
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กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

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

และพัฒนา 

2. นักเรียนมีความพรอมใน
การเขารวมการแขงขันทกัษะ
ทางวิชาการระดบัเขตพื้นที่
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.57 – ก.ย.58 
(ไตรมาศที่ 1-4 
ปงบประมาณ 

2558) 

นางสาวรุงทิวา 

อัมพวัน 

และคณะครูทุกคน 

4. สงเสริมและพัฒนาครูผลิตสื่อ ICT 1. คณะครูเขารวมอบรมการ ต.ค.57 – ก.ย.58 นางอุมาวรรณ 
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กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

เพื่อใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
- ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
- ประชุมครูในกลุมสาระ 
ขั้นดําเนินการ 
- สงครูเขารวมอบรมการจัดทําสื่อ ICT 
- สงเสริมครูใหจัดทําสื่อการเรียนรู ICT 
ที่ทันสมัย 
- ครูนําสื่อ ICT มาใชในการจัดการ
เรียนรู 
ขั้นประเมินผล 
- แบบบันทึกการจัดทําสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู 
- ทะเบียนสือ่ นวัตกรรม 

จัดทําสือ่ ICT 
2. ครูนําสื่อ ICT มาใชในการ
จัดการเรียนรู เพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนใหสงูขึ้น 
3. ครูมีสื่อการเรียนรู ICT ที่
ทันสมัยสอดคลองกบั
มาตรฐานสากล 
  

(ไตรมาศที่ 1-4 
ปงบประมาณ 

2558) 

สงางาม 

และคณะครูทุกคน 

 
 
 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน……20,000…..บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 หองเรียนคุณภาพ และการจัดทําสื่อการเรียน
การสอนคณิตศาสตร 

 
 

 
 

/ 7,000 

2 อบรมการใชโปรแกรม  The   Geometer’s   
Sketchpad  (GSP)  เบ้ืองตน ในการสรางสื่อ 
ICT  

/  / 5,000 

3 สงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะ
วิชาการทางคณิตศาสตร 

  / 5,000 

4 สงเสริมและพัฒนาครูผลิตสื่อ ICT เพื่อให
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

  / 3,000 

รวม    20,000 
 
6. การประเมินโครงการ 
 
 ตัวชี้วัดความสําเรจ็(ตามจุดประสงค) วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
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-  นักเรียนรอยละ 70 มีทักษะกระบวนการ   
   ทางคณิตศาสตรและผลสมัฤทธิ์ทางการ 
   เรียนดีขึ้น 
-  นักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองมากขึ้น 
   รอยละ 80  
-  ประสิทธิภาพการสอนของครูเพิม่ขึ้น 
-  นักเรียนรอยละ 90 มีความพึงพอใจในการ 
   ใชบริการหองศูนยคณิตศาสตร 
-  นักเรียนรอยละ 85 รวมกิจกรรมการ 
   แขงขัน/การฝกทักษะทางคณิตศาสตรม ี
   ผลงานดีขึ้น 
-  คณะครูรอยละ 100 มีสื่อ ICT ในการจัดการ 
   เรียนรูเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ของนักเรียน 

การประเมิน/การทดสอบ 
 
 

การประเมิน 
 

การประเมินผลการเรียน 
การประเมิน 

 
การประเมิน 

 
 

การบันทึก 

แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
 
 

แบบสอบถาม 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบสอบถาม/แบบสังเกต 

 
แบบประเมิน/ผลงาน 

 
 

แบบบันทึกการจัดทําสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู 

ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม 
 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 -  นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภรอยละ 90 เขารวมกิจกรรมมีความสามารถทางคณิตศาสตรสูงขึ้น
และมผีลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนสูงขึ้น  

-  ผลงานการแขงขันเปนที่นาพอใจมากขึ้น  
-  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
-  นักเรียนนําความรูทักษะพื้นฐานจากชุดคูมือสอนซอมเสรมิไปประยุกตใชแกปญหาคณิตศาสตรไดดี

ยิ่งขึ้น   
-  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมสีื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ  มีหองเรียนที่

มีวัสด ุ อุปกรณพรอมใหครูใชและมีสภาพแวดลอมที่ดีได สําหรบัการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ   
-  ครู นักเรียนมีความรูความเขาใจและเกิดทักษะในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม 

The Geometer’s Sketchpad (GSP) เบื้องตน 
 -  ครูมีสื่อการเรียนรู ICT ที่ทันสมัยสอดคลองกบัมาตรฐานสากล 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
      ( นางนิมิตรา  แกวบริสทุธิ์ )         ( นายธนวัฒน  คําลือ ) 
ตําแหนง ครู ชํานาญการพเิศษ              รอง ผอ.กลุมบรหิารงานวิชาการ   

 
 

ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
      ( นายสันติ  อวรรณา )                      ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน           ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
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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 

- - - 5,000 เงินอุดหนุน 5,000 ต.ค.57- 
ก.ย.58 

2. กระดาษ A4 (Double A) - - - 2,000 เงินอุดหนุน 2,000 ต.ค.57- 
ก.ย.58 

กิจกรรมการอบรมการใช
โปรแกรม GSP เบ้ืองตน 

       

1.  อาหารกลางวัน อาหารวาง  
1 วัน ครู นักเรียน 60 คน 

- - - 3,000 เงินอุดหนุน 3,000 เม.ย.58- 
ก.ย.58 

2. คาตอบแทนวิทยากร - - - 1,000 เงินอุดหนุน 1,000 เม.ย.58- 
ก.ย.58 

2. เอกสารประกอบการอบรม - - - 1,000 เงินอุดหนุน 1,000 เม.ย.58- 
ก.ย.58 

กิจกรรมสงเสริมนักเรียนเขารวม
การแขงขันทักษะวิชาการทาง
คณิตศาสตร 

       

1. A-Math เกมตอเลขคํานวณ
ชุดไมหมุน 

2 ชุด 1,500 3,000 เงินอุดหนุน 3,000 ต.ค.57- 
ก.ย.58 

2. A-Math เกมตอเลขคํานวณ
ชุดมาตรฐาน 

4 ชุด 500 2,000 เงินอุดหนุน 2,000 ต.ค.57- 
ก.ย.58 

กิจกรรมสงเสริมนักเรียนเขารวม        
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

การแขงขันทักษะวิชาการทาง
คณิตศาสตร 
1. คาใชจายในการเขารวมการ

อบรมการจัดทําสื่อ ICT 
- - - 2,000 เงินอุดหนุน 2,000 ต.ค.57- 

ก.ย.58 
2. คาใชจายในการจัดทําสื่อ ICT

ของครูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

- - - 1,000 เงินอุดหนุน 1,000 ต.ค.57- 
ก.ย.58 

รวม (..สองหมื่นบาทถวน..)  20,000 
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ชื่อโครงการ   โครงการสงเสรมิการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน สพฐ. ที่    5 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่   5 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่   5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  1,5,6 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ผูรับผิดชอบ    นางนิมิตรา  แกวบรสิุทธิ ์
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 ( 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558 ) 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนวิไลเกยีรติอุปถัมภในรายวิชา  ภาษาอังกฤษทั้ง
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแตปการศึกษา 2551 – 2552  ยังไมบรรลุคุณภาพ
มาตรฐานจากการประเมินภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) ของ สมศ. และผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ระดับชาติ คือ O-NET มีผลการทดสอบต่ํากวาคาเฉลี่ยระดบัชาติ จากสภาพปญหาดังกลาวโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภจึงจัดโครงการสงเสรมิการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบรูณา
การ(EIS) เพื่อแกปญหาการเรียนรู  และตอบสนองนโยบายที่เปนจุดเนนดานการจัดการศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของรฐับาล  ซึ่งหลกัการของหลักสูตรนี้ใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อการเรียนการสอนแบบบรูณาการ ในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยมีสื่อการเรียนการสอนเปนหนังสือ
ประกอบการเรียนจากประเทศสงิคโปรรวมถึงการใชสื่อ ICT  และสื่อทาง Internet 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนไปตามเกณฑ  พรอม
ทั้งสามารถใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกบัครผููสอนและผูเรียนดวยกันได  

2.  เพื่อใหนักเรียนมผีลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลกัสูตรเปนไปตามเกณฑ  พรอมทั้งไดรับการฝก
ทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพืน้ฐานการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรและทักษะการ
คิดแกปญหาโจทยคณิตศาสตรทีส่ัมพันธกันระหวางสัญลักษณแทนจํานวนกับภาษาอังกฤษทีจ่ําเปนตาม
หลักสูตร 

3.  เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจและสามารถจัดการเรียนรูดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณา
การ(EIS) ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 
3. เปาหมาย 

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

(Classroom English)และกระบวนการทักษะทางคณิตศาสตรที่จําเปนตามหลักสูตร 
3.2 ดานคุณภาพ 

- นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพนัธ 
กับครผููสอนและผูเรียนดวยกันได 

4. วิธีดําเนินการ 
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ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมครูทีเ่กี่ยวของ สรุปผลการ
สํารวจวสัดุอุปกรณที่ตองใช 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 
-  บัญชีวัสดุอุปกรณทีเ่ปน 
ปจจุบัน 
 

 
ก.ค.57 
 

 
นางนิมิตรา  แกว
บรสิุทธิ์และครูผูสอน
หลักสูตรEIS 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางปรับปรงุ
ซอมแซม 

 
-  มีสื่ออุปกรณในการจัดการ
เรียนรูหลักสูตร EIS  

 
ต.ค.57 – ก.ย.58 
 

 
นางนิมิตรา  แกว
บรสิุทธิ์และครูผูสอน
หลักสูตรEIS 

3. ขั้นประเมินผล 
-ประเมินความพึงพอใจผูมีสวน
เกี่ยวของ 
-ประเมินโครงการ  
-สรุปรายงานผูบริหาร 

 
-  ความพึงพอใจของผูมสีวน
เกี่ยวของ 
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพฒันา
งานตอไป 

 
ก.ย.58 

 
นางนิมิตรา  แกว
บรสิุทธิ์และครูผูสอน
หลักสูตรEIS 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 งบประมาณ  จํานวน     3,000 บาทจําแนกเปน 
 ( / )เงิน อุดหนุนรายหัว    3,000 บาท 
 (   )เงิน  กิจกรรมพฒันาผูเรียน    บาท 
 (   ) เงิน อื่น ๆ     ………….………………..บาท 
 กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ(ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
-  การปรับปรุงและจัดหาสื่ออปุกรณในการ
จัดการเรียนรูหลักสูตร EIS 

  
 

 
3,000 

 
3,000 

รวม   3,000 3,000 
6. การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.  นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษใน
หองเรียน ปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและ
ผูเรียนดวยกันได 

1. ตรวจบันทึกการนเิทศ/
ประเมินการสอน 
 

1. แบบบันทกึการนเิทศ/แบบ
ประเมินการสอน 
 

2.  นักเรียนไดรับการฝกทักษะการ
อาน-เขียนภาษาอังกฤษโดย
กระบวนการทกัษะพื้นฐานการเรียนรู 
แบบคณิตศาสตรที่จําเปนตามหลกัสูตร 

2 การสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในปการศึกษา 
2558 
 

2 แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในปการศึกษา 
2558 
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7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ  พรอมทัง้สามารถใช

ภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและผูเรียนดวยกันได  

7.2  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ  พรอมทั้งไดรับการฝกทักษะ

การอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพื้นฐานการเรียนรูแบบคณิตศาสตรกบัภาษาอังกฤษที่

จําเปนตามหลักสูตร 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบ
โครงการ 
      ( นางนิมิตรา  แกวบริสทุธิ์ )           ( นายธนวัฒน  คําลือ ) 
ตําแหนง ครู ชํานาญการพเิศษ              รอง ผอ.กลุมบรหิารงานวิชาการ   
 
 
ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
      ( นายสันติ  อวรรณา )                      ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน           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 4 รีม 150 600 (  )เงิน
งบประมาณ 

 ต.ค.57 – 
ก.ย.58 

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g 2 หอ 85 170 (√ )เงิน
อุดหนุน 

  

3 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10(1X24) 1 โหล 130 130 (  )เงินนอก 
งปม. 

  

4 ปากกาไวทบอรด 4 ดาม 25 100    
5 External Hard Disk 500GB 1 อัน 1500 1500    
6 คาจัดทําปายไวนิล    500    
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

รวม(สามพันบาทถวน) 3,000  
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โครงการ   ยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม   
สนองยุทธศาสตร สพฐ.   ขอที่ 1 
การประเมินสนองโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 3,4,5,6 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่4,5,7,10 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1, 2 
ลักษณะของโครงการ                   โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
 

กลุม/ฝายยงานรับผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวแววตา    กอบกํา 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ    ตุลาคม 2557-กันยายน 2558 
 
  

1.   หลักการและเหตุผล 

จากรายงานสรุปผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) จากสถาบันการทดสอบแหงชาติ (สทศ)  
ในปการศึกษา 2556 พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ ในรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา  
และวัฒนธรรม ในชวงช้ันที่ 3 และ 4 คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐานและมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
กวาเกณฑที่ตั้งไว คณะครูกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดตระหนกัในหนาที่ความ
รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และพฒันาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห  มีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตระหนักถึงความจําเปนในการพฒันาและ
สงเสริมใหนกัเรียนคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร และมีผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-
NET) และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นรอยละ 4  จึงไดจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ป
การศึกษา 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 และ
วัฒนธรรม     
          2.6  เพื่อใหนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางเรียนสงูขึ้น และและผลการสอบทางการศกึษาแหงชาติ O-NET  
ปการศึกษา 2557 สูงขึ้นรอยละ 4 
3. เปาหมาย 
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        3.1  ดานปริมาณ  
   1) ครูกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ฯ มีทักษะ/ความรูในการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย

ของหลักสูตรทัง้ 7 คน 
  2) มีแผน/สื่อนวัตกรรม/การจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพครบ 14 รายวิชา 

   3) กลุมสาระสงัคมศึกษา ฯมีคลังขอสอบครบทั้ง 14 รายวิชา 
   4) มีคูมือสอนซอมเสริมที่มีคุณภาพทั้ง 14 รายวิชา 

  5) ครูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไดเผยแพรผลงานทกุคน และ
นักเรียน 
ไดมีโอกาสแสดงทกัษะและความสามารถทางสังคมศึกษารอยละ 80 

  6) นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) จากสถาบัน
การทดสอบแหงชาติ (สทศ.) ในปการศึกษา 2557 สูงขึ้นรอยละ 4 
 

         3.2 ดานคุณภาพ 
ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ฯ มีความสามารถในการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของ

หลักสูตร 
มีแผน /สื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนรู คูมือสอนซอมเสริม และขอสอบทีม่ีคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) จากสถาบันการทดสอบแหงชาติ (สทศ.) ในปการศึกษา 
2557 สูงขึ้นรอยละ 4 
 

4. วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

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

1.ทําใหทราบผล/ปญหา/
อุปสรรคของการจัดการเรียนรู
ปการศึกษา 2557 และมีครู
รับผิดชอบกิจกรรมตางๆ 

 

ต.ค. 57 ครูแววตา 

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

มีแผนเรียนรูทีส่อดคลอง
กับตัวชี้วัดของกลุมสาระ
สังคมศึกษาฯ รวมทั้งมสีื่อ
นวัตกรรมการเรียนรูที่มี
คุณภาพ 

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



63 

    2.4 การจัดทาํคลังขอสอบ มีขอสอบที่มาตรฐาน
สอดคลองกบัตัวช้ีวัด 

ต.ค.- พ.ย. 57 " 

    2.5 การจัดทาํคูมือสอนซอมเสริม มีคูมือสอนซอมเสริมที่มี
คุณภาพ 

ต.ค.- พ.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  

ต.ค.57, 

มี.ค.58 

ครูแววตา 

 

5.รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 งบประมาณ  จํานวน    11,300  บาทจําแนกเปน 
 ( / )เงิน อุดหนุนรายหัว   11,300  บาท 
 ( /  )เงิน  กิจกรรมพฒันาผูเรียน    บาท 

(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….………………..บาท 
 กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ(ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 
 
ที ่

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใชงบประมาณ 

จํานวนตามหมวดจาย  
รวม คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 การนิเทศ/การจัดทําแผนเรียนรูที่สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดของกลุมสาระสังคมศึกษาฯ 
1.ขั้นเตรียมการ    
   1.1 ประชุมครู สรุปผลการจัดการเรียนรู  
ปการศึกษา 2555 
   1.2 มอบหมายหนาทีร่ับผิดชอบ/แตงตั้ง
คณะกรรมการ 
   1.3 เสนอโครงการเพื่ออนมุัต ิ

    

 2. ขั้นดําเนินการ 
2.1 ติดตอประสานงานวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญ 
2.2 กําหนดตารางนเิทศการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู/การจัดการเรียนรู 
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   2.3 นิเทศตามปฏิทิน 

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

    

2. ผลิต/พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู 
1.ขั้นเตรียมการ 
   1.1 สํารวจความตองการของครผููสอนในการผลิต/
จัดซื้อวัสด ุ
   1.2 สํารวจราคา 
   1.3 เสนอโครงการเพื่อขออนมุัต ิ

  6,240 6,240 

 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 ิ

  620 620 

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

    

 2. ขั้นดําเนินการ 
  2.1 ติดตอประสานงานวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญ 
  2.2 ครูผูสอนจัดทําคูมอืสอนซอมเสริมรายวิชา 
ที่รับผิดชอบสอน 

    

 3.ขั้นประเมินผล/รายงานผล 
   3.1 ประชุมครู/ประเมินผลการจัดจัดทําคูมือสอน
เสริม         
   3.2 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอผูบังคับบญัชา 

 
 

 
 

  
 
 

 
5 จัดนทิรรศการ/แขงขันทกัษะความสามารถทางสังคมฯ 

1.ขั้นเตรียมการ  
   1.1 ประชุมครูวางแผนจัดนิทรรศการ/กจิกรรม     
   1.2 มอบหมายหนาทีร่ับผิดชอบ 

   
3,140 

 
3,140 

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

    

 3. ขั้นประเมินผล 
   3.1 ประชุมครู/สรปุผลการจัดนิทรรศการ/กจิกรรม 
   3.2 สรปุผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคบับญัชา 

    

 

 
รวม  10,000 10,000  

 

6.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
1.ครูมีความรู ความเขาใจในการ
จัดการเรียนรูใหบรรลเุปาหมาย
ของหลักสูตร  
2.มีแผน/สือ่นวัตกรรม/การ
จัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
3.มีคลังขอสอบของกลุมสาระ
สังคมศึกษา ฯครบทั้ง 14 
รายวิชา 

1. ตรวจบันทึกการนเิทศ/
ประเมินการสอน 
2 ตรวจบันทึก/สังเกตการใช
แผน/สื่อนวัตกรรม/การจัดการ
เรียนรู 
3. ประเมินคุณภาพของขอสอบ 
ของกลุมสาระสังคมศึกษา ฯทั้ง  
14 รายวิชา 

1. แบบบันทกึการนเิทศ/แบบ
ประเมินการสอน 
2. แบบบันทกึ/สงัเกตการใช
แผน/สื่อนวัตกรรม/การจัดการ
เรียนรู 
3. แบบประเมินคุณภาพของ
ขอสอบของกลุมสาระสังคมศึกษา 
ฯ ทั้ง 14 รายวิชา 
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4.มีคูมือสอนซอมเสริมที่มี
คุณภาพทั้ง 14 รายวิชา 
5.ไดเผยแพรผลงานของครูและ
นักเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม     

4.ประเมินคูมือสอนซอมเสริม 
 5.ประเมินความพึงพอใจตอ
ผลงานของครูและนักเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม     
 

4.แบบประเมินคูมือสอนซอม
เสริมทัง้ 14 รายวิชา 
5. แบบประเมินความพึงพอใจตอ
ผลงานของครูและนักเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา 
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 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูไดบรรลุเปาหมายของหลักสูตร  

          7.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนสูงขึ้น และและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ O-NET  
                 ปการศึกษา 2557สูงขึ้นรอยละ 4 

 
 
ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวแววตา  กอบกํา)         (นายธนวัฒน     คําลือ) 
ตําแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
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รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ(ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 

ทรัพยากรโครงการ   งบประมาณ ระยะเวลา 
ที่ตองการใช ที่ รายการ จํานวน หนวย ราคา

ตอ 
หนวย 

จํานวน
เงิน 

  

1. เครื่องเย็บกระดาษ 4  เครื่อง 60 240  240 ต.ค. 57 
2. กระดาษ A 4 Quaility 17 หอ 150 2,550  2,550 ต.ค. 57 
3. กระดาษปรินทอารท 1 หอ 150 150  150 ต.ค. 57 
4. ปากกาไวบอรดหมกึดําและ

แดง 
14 แทง 20 280  280 ต.ค. 57 

5. เครื่องยงิเหลก็ 1 เครื่อง 1,800 1,800  1,800 ต.ค. 57 
6 ลวดเย็บเบอร 23/20 2 กลอง 105 210  210 ต.ค. 57 
7. ลวดเย็บเบอร 10 ตราmax 2 โหล 96 192  192 พ.ย. 57 
8. ลวดเย็บเบอร 10 ตราmax        
9. คาหมึกส(ีดํา เหลือง ฟา 

ชมพู) 
4  ขวด 120 480  480 พ.ย. 57 

10. แผนที่โลก 2 ชุด 1,500 3,000  3,000 ต.ค.57 
7. กรรไกร 7 นิ้ว  1 อัน 30 30  30 ต.ค.57 
8. กรรไกร 6 นิ้ว 1 อัน 55 55  55 ต.ค.57 
9. คัตเตอร 1 อัน 79 70  70 ต.ค.57 
10. เทปติดกรอบ 10 มิล เลเซอร 8 มวน 55 440  440 ต.ค.57 
11. กระดาษมันป ู 2 แผน 5 10  10 ต.ค.57 
12. โปสเตอรสี 2 หนา 1 แผน 7 7  7 ต.ค.57 
13. โปสเตอรสหีนาเดียว 1  มวน 6 6  6 ต.ค.57 
14. คาเขาเลมเอกสาร 2 เลม 240 480  480 มี.ค. 58 

รวม  10,000  10,000  
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ชื่อโครงการ    พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
สนองยุทธศาสตร สพฐ.   ขอ ที่  3, 5, 13 ,15 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 4 ตัวบงชี้ ที่ 2, 5, 6 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่3, 7, 13, 14 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  1, 4 
ลักษณะของโครงการ                  โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 
กลุม/ฝายงานที่รบัผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผูรับผิดชอบ    นางสาว พันธิตรา  กระหวาย 
ระยะเวลาดาํเนินการ   1  พฤศจิกายน  2557  –  30  กันยายน  2558 
 

1.   หลักการและเหตุผล 
        ปจจุบันทุกองคกรไดต่ืนตัวในการเตรียมตัวรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป  2558 
ทางกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ  เพื่อพัฒนาการศึกษาใหไดบุคลากร
ที่มีคุณภาพ  เพื่อใชในการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) ใหทัดเทียมกับประเทศในอาเซียน 
       ทางกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เพื่อสงเสริมใหครู นักเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน เพื่อเตรียมตัวรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ตลอดจนเพื่อใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรูอาเซียน ที่
ทันสมัยมีสื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสืบคนขอมูลในการศึกษาใหแกนักเรียนและบุคลากรตามแนวนโยบาย
ดําเนินการดานการศึกษา และพัฒนาเยาวชนไทยใหมีสมรรถนะที่สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน 
2.  วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสรมิใหครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนครอบคลุมทั้ง  3  เสาหลกั  และ

นํามาจัดกจิกรรมในการเรียนการสอนใหแกนักเรียน 
2. เพื่อสงเสรมิใหโรงเรียนมีหองศูนยการเรียนรูอาเซียนทีเ่ปนแหลงเรียนรู ที่ทันสมัยในการพฒันาการ

เรียนรูใหแกนักเรียน 
3. เพื่อสงเสรมิใหเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแกครูและนกัเรียนในกจิกรรมสปัดาหอาเซียน 

3.  เปาหมาย 
  3.1 ดานปริมาณ 
  1)  ครูทุกคนจัดกจิกรรมการเรียนรูเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียนทั้ง 3  เสาหลัก เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีความรู      
        ความเขาใจ และสามารถเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน  
  2)  โรงเรียนมหีองศูนยการเรียนรูอาเซียนที่เปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย และมีสือ่ที่หลากหลาย  
  3)  ครูและนักเรียนทกุคนไดเขารวมกจิกรรมสัปดาหอาเซยีน  
 

3.2  ดานคุณภาพ 
  1)  ครูทุกคนจัดการเรียนรูทีเ่นนจัดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนครอบคลุม  3  เสาหลัก 
         ใหแกนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ   
  2)  ครูและนักเรียนทกุคนเกิดความพึงพอใจในการใชสื่อเทคโนโลยีทีห่ลากหลาย เพื่อการศึกษา คนควา ใน 
       หองศูนยอาเซียน 
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  3)  ครูและนักเรียนทกุคนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทขีองกิจกรรมสัปดาหอาเซียน 
 4)  นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับอาเซียนสูงขึน้ 
 

4.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
  ประชุมช้ีแจงคณะครูทกุกลุม 
  สาระการเรียนรู 

ทําใหทราบขอบขายของ
การดําเนินกจิกรรม 

 
พ.ย. 57 

 
นายนิคม   มะยาระ   

2. ขั้นดําเนินการ  
2.1  ดําเนินกิจกรรม  เพื่อพฒันา
สื่อการเรียนรูใหแกนักเรียน 

 
พัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหแกนักเรียน 

 
พ.ย.57 – ก.ย. 

58 
 
 

 
ครูในทุกกลุมสาระฯ 
 
 

2.2. พัฒนาหองศูนยอาเซียน สงเสริมบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรูแกนกัเรียน 

พ.ย.57 – ก.ย. 
58 

    

พันธิตรา   กระหวาย 

2.3  การจัดกิจกรรมสปัดาห 
       อาเซียน 

- ครูและนักเรียนทุกคน
ไดแสดงออกถึงความรู
ความสามารถ บนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

  3 - 8  ส.ค. 58  
 

ครูทุกคนในกลุมสาระ
สังคมศึกษา ฯ 

2.4  จัดนิทรรศการ 
       เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 

เผยแพรความรู ขาวสาร 
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนใหแกบุคลากร  

มิ.ย. – ก.ย. 58 
 
 

ครูทุกคนในกลุมสาระ
สังคมศึกษา ฯ  

 
3. ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1  ประชุมครูกลุมสาระการเรียนรู 
3.2  สรปุผล/ ประเมินผลการ 
        ดําเนินงาน 
3.3  รายงานผลการดําเนินงาน       

 
ครูและผูบริหาร 
ไดทราบผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ 

 
ก.ย. 58 

 
พันธิตรา  กระหวาย 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
       งบประมาณ  จํานวน    ………10,000….………บาท  จําแนกเปน 

() เงิน อุดหนุนรายหัว   ………10,000….………บาท 
(    ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….………………บาท 
(    ) เงิน อ่ืน ๆ     ………….………………บาท 

            กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
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1 กิจกรรมจัดการเรียนรูเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน 
1.1  พัฒนาสื่อ / อุปกรณเทคโนโลยี เพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนรูอาเซียนใหแกนกัเรียน 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

1,950 

 
 
 

1,950 

2 กิจกรรมพัฒนาหองศูนยการเรียนรูอาเซียน      - - 1,500 1,500 

3 กิจกรรมสปัดาหอาเซียน 
3.1  ประชุมครูวางแผนการจัดกิจกรรม 
3.2  ดําเนินการจัดนิทรรศการเกี่ยวกบัอาเซียน 
3.3  เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกครูและ  
        นักเรียน 
3.4  สรปุผล/ประเมินผล/รายงานผล 

 
 

- 
- 
 

- 
 
- 

 
 

- 
- 
 

- 
 
- 

 
 

- 
- 
 

6,550 
 
- 

 
 

- 
- 

 

6,550 
 
- 

6.  การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. เพื่อสงเสรมิใหครมูีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนครอบคลุมทัง้  
3  เสาหลกั  และนํามาจัดกิจกรรมในการ
เรียนการสอนใหแกนักเรียน 

ตรวจบันทกึการนิเทศการสอน แบบบันทึกการนิเทศการสอน 

2. เพื่อสงเสรมิใหโรงเรียนมหีองศูนยการ
เรียนรูอาเซียนที่เปนแหลงเรียนรู ที่
ทันสมัยในการพฒันาการเรียนรูใหแก
นักเรียน 

ตรวจแบบบันทกึการใช 
หองศูนยอาเซียน 

แบบบันทึกการใช 
หองศูนยอาเซียน 

3.  เพื่อสงเสริมใหเปนเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแกครู และนักเรียนใน
กิจกรรมสปัดาหอาเซียน 

ประเมินความพึงพอใจ 
ตอผลการดําเนินกิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ตอผลการดําเนินกิจกรรม 

7.    ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ครูและนักเรียนมีความรู  ความสามารถในกรเตรียมตัวรองรบัการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน 
2. ครูทุกคนใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีคุณภาพในการจัดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกบัประชาคม

อาเซียน เพื่อพฒันานักเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรมาตรฐานสากล  
3. นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูเกี่ยวกบัอาเซียนเพิม่ขึ้น 
4. ครู นักเรียน สามารถนําความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไปเผยแพรแกสงัคม ชุมชนของตนเอง  เพื่อ

เตรียมตัวสูสงัคมที่มีความหลากหลายไดอยางมีความสุข 
 
ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวพันธิตา   กระหวาย)           (นายธนวัฒน     คําลือ) 
ตําแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
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ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ 
 ทรัพยากรทีใ่ชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลาที่
ตองการใช ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลงงบประมาณ 
จํานวน

เงิน 

1 Mouse Computer 3 ตัว 150 450 ( ) เงินอุดหนุน 450 พ.ย. 57 
2 คาปรับปรงุระบบสายไฟใน

หองอาเซียน 
3 จุด  1,500  1,500  

3 ปายไวนิลอาเซียนขนาด 
80*180 ซม. พรอมชุดขา  
Roll-up 

1 ชุด 1,500 1,500  1,500 ส.ค. 58 

4 กระดาษการด 180 gms A4 3 ริม 110 330 ( ) เงิน กพร. 330 ส.ค. 58 
5 กระดาษปกสีพื้น 180 gms  2 ริม 90 180 ( ) เงินอ่ืน  (ระบุ).. 180 ส.ค. 58 
6 กระดาษปริ้นอารท 2 หอ 200 400  400 ส.ค. 58 
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7 กาวลาเทก็ซ  ตรามา  
ขนาด 32 ออนซ  

1 กระปอง 80 80  80 ส.ค. 58 

8 กระดาษกาวสองหนา 4 มวน 25 25  100 ส.ค. 58 
9 ปากกาลกูลื่น  1 กลอง 180 180  180 ส.ค. 58 
10 แฟมกระดมุ 1  โหล 140 140  140 ส.ค. 58 
11 กระดาษ Double A  ขนาด 

80 gms A4 
3 ริม 130 390  390 ส.ค. 58 

12 หมึกเติม Printer สีดํา 2 ขวด 120 240  240 ส.ค. 58 
13 ปายไวนิล ขนาด 89 *120 

เซนติเมตร   
1 ปาย 650 

 
650 

 
 650 

 
7 ส.ค. 58 

14 คาดําเนินกิจกรรมสปัดาห
อาเซียน 

   3,860  3,860 7 ส.ค. 58 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 10,000  10,000  
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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  2558 
 
 

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  แตในสภาพความเปนจริงกลับพบวา
เด็ก และเยาวชนใชเวลาเรียนมากแตเรียนรูไดนอย อีกทัง้ยังมีความเครียด มีคุณภาพการศึกษาต่ํา และไมมี
ทักษะพื้นฐานของการเปนพลเมืองที่เหมาะสม ซึ่งเปนสวนสาํคัญมากในการอยูรวมกันในสังคมไทยอยางสันติ
สุข  (รัฐพงศ บญุญานุวัตร. มติชน. วันที่ 22 กันยายน 2556, หนา 6.) ดังนั้น การจัดการศึกษาแตเพียงใน
หองเรียนหรือระบบโรงเรียนคงจะไมเพียงพอทีจ่ะใหเด็กและเยาวชนพัฒนาทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ 
เพื่อใหเกิดจิตสํานึกในความเปนพลเมอืง มสีัมพันธภาพที่ดีตอชุมชนและสงัคม มีภูมิคุมกันและรูเทาทันกับ
สถานการณทีเ่ปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมได การจัดการศึกษาที่ดีจงึจําเปนตองมรีูปแบบทีห่ลากหลาย
และเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหเกิดนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมดานสังคม 
เศรษฐกจิ และทัศนคติของผูเรียน 

ดังนั้นการทีจ่ะใหเด็กและเยาวชนเกิดภูมิคุมกันที่ดีตอการดําเนินชีวิตและมีทักษะในการแกปญหาได
อยางถูกตองและเหมาะสม โรงเรียนจําเปนตองมบีทบาทสําคัญในการสงเสรมิสนบัสนุนใหเดก็และเยาวชนมี
สวนรวม โดยจัดกจิกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนใหเปนเครื่องมือสําคัญในการสอดแทรกความรู 
ทักษะ เจตคติ ใหเดก็และเยาวชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และสามารถตอยอดเปนแกนนําในการ
ถายทอดและขยายองคความรูสูดานการสรางเสริมสุขภาพกายและจิต  การสรางความเปนพลเมือง กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม และการเสรมิสรางความสมานฉันทในโรงเรียน ถายทอดสูสถานศึกษาอื่น ๆ ใหมี
จิตสํานึกที่ดีตอชุมชนและสังคม 
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โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภไดตระหนักในบทบาทของการเปนผูนําในการเตรียมเยาวชนใหเปนพลเมอืง
ที่มีคุณภาพของสังคม  จึงไดดําเนินโครงการเยาวชนพลยุติธรรมมาอยางตอเนื่อง นับตั้งแตปการศึกษา 2552 
มาจนถึงปจจุบัน ผลการดําเนินงาน สรางความพึงพอใจใหแกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ จนสามารถสรางแกนนํา
เยาวชนในการเปนวิทยากรถายทอด และสรางโรงเรียนเครือขายในการจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกและทศันคตทิี่
ดีในเรื่องความยุติธรรม 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 สิทธิและหนาที่
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียน
และชุมชน 

3.  เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเปนแหลงเรียนรูดานการปองกัน แกไข 
และสงเสรมิบริบทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิและ
หนาที่ขอประชาชนตามรัฐธรรมนญู การใหความรูเกี่ยวกบักฎหมาย และการเสริมสรางความ
สมานฉันทในโรงเรียนและชุมชนใหแกโรงเรียนเครือขาย ชุมชนและเครือขายการเรียนรูจากศูนยอื่น 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 
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    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  และความ
เปนพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย 
  4)  ผูบรหิารสถานศึกษา และครูทีป่รึกษา มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัโครงการ สามารถให
คําปรึกษา และสนับสนุนใหนักเรียนดําเนินกจิกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   5)  ผูปกครอง และเครือขายชุมชน ไดรับความรูและรวมกิจกรรมใน 5 ดาน ไดแก การเสริมสราง
สุขภาพกายและจิต  การเสริมสรางความเปนพลเมือง การเสริมพลงัสรางความรูดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม  การเสริมพลังสรางความสมานฉันท  และดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเปนสถานที่ปลอด
บุหรี ่
   6)  ไดเครือขายจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชนในชุมชน ไดแก องคการปกครองสวนทองถิ่น  
สถานีตํารวจ  และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ไดแก สํานักงานกจิการยุติธรรม  ศาล  สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด  กรมราชทัณฑ  สํานักงานคุมประพฤติ  ใหความรวมมือในการดําเนินกจิกรรมระหวาง
สถานศึกษาและชุมชน 

 
4. วิธีดําเนินการ 

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

35,000 
 

- 
 

ต.ค.  2557 ผูบริหารและ 
นายชวลิต  ยอดยิ่ง 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
การบริหารจัดการโครงการ
เยาวชนพลยุติธรรม 
2.1   แตงตั้งคณะกรรมการและ
คัดเลือกนกัเรียนแกนนําดําเนิน
โครงการ 
2.2  ประชุมแกนนําและนักเรียน
แกนนําศูนยการเรียนรูตนแบบ

 
 
 
- 
 

 
- 
 

 
 
 

ต.ค. - พ.ย. 
2557 

 
ต.ค. - พ.ย. 

2557 

 
 
 
นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
 
 
นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
 



77 
 

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) 

 
10,000 

 
5,000 

 
 

5,000 
 
 

 
5,000 

 
 

 
 
 

 
ต.ค. - พ.ย. 

2557 
พ.ย. 2557 -  

   ก.ย.  2558 
 

พ.ย. 2557 - 
ก.ย.  2558 

 
 

พ.ย. 2557 -  
ก.ย.  2558 

 
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 กิจกรรมเสรมิพลงัสราง
ความเปนพลเมอืง (สิทธิและ
หนาที่ของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ จิตสาธารณะเพื่อ
ชุมชน การตอตานการทุจริต 
คอรรัปชั่น) 

5,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 

5,000 
 

พ.ย. 2557 - 
ก.ย.  2558 

 
 

พ.ย. 2557 - 
ก.ย.  2558 

 
 
 

พ.ย. 2557 - 
ก.ย.  2558 

 

คณะครู นักเรียนแกนนํา 
ผูปกครองและชุมชน 
 
 
คณะครู นักเรียนแกนนํา 
ผูปกครองและชุมชน 
 
 
 
คณะครู นักเรียนแกนนํา 
ผูปกครองและชุมชน 

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

 
- 

 
ก.ย.  2558 

 

 
นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
และคณะทํางาน 

 
 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
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งบประมาณ  จํานวน       35,000     บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทกุรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 จัดตั้งและพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชน
พลยุติธรรม 

  
 

35,000 35,000 

รวม   35,000 35,000 
 
หมายเหตุ  ไดรับเงินเพิ่มเตมิ   35,000  บาท  (จากสํานักงานโครงการศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพล
ยุติธรรม โดยคณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงานกองทุนสนบัสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (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. ไดขับเคลื่อนการดําเนินกจิกรรมโครงการศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเกิด
เครือขาย 

การเรียนรูรวมกบัเด็กและเยาวชนโรงเรียนและชุมชนอื่นในเครือขายเดียวกันใหไปสูเปาหมายของการปองกัน 
แกไขและสงเสริมบรบิทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิและหนาที่
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียน
และชุมชน 

3. ไดพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเปนแหลงเรียนรูดานการปองกัน แกไข และ 
สงเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิและหนาที่ขอ
ประชาชนตามรัฐธรรมนญู ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการเสรมิสรางความสมานฉันทในโรงเรียนและ
ชุมชน รวมทั้งโรงเรียนเครือขาย ชุมชน และเครือขายการเรยีนรูจากศูนยอื่น ๆ  
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)         ( นายธนวัฒน    คําลือ  ) 
ตําแหนง ครู ชํานาญการพเิศษ              รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
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ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ    อวรรณา)           ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน          ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ 

 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. กิจกรรมการบรหิารจัดการโครงการเยาวชน 
พลยุติธรรม 
1.1  จัดตั้งและพัฒนาศูนยการเรียนรู 
1.2  จัดอบรมครูแกนนําและนกัเรียนแกนนํา
ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 

10,000* 
 

 
 

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. 



81 
 

ชื่อโครงการ   สงเสริมผูเรียนใหมีสุนทรียภาพ และทักษะดานศิลปะดนตรี  นาฏศิลป 
สนองยุทธศาสตร สพฐ.               ขอที่  1 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่  1 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่ 1 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  4 
ลักษณะของโครงการ                โครงการใหม         ✓   โครงการตอเนือ่ง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ผูรับผิดชอบ    นายไพฑูรย  ดวงจันทร 
ระยะเวลาดาํเนินการ   1 ต.ค. 57 – 31 มี.ค. 58 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เปนกลุมสาระทีม่ีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ที่สงเสรมิ 

ใหผูเรียนมีความรูดานศิลปะ ดานดนตรี ดานนาฏศิลป  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค              
มีสุนทรียภาพ และมีความสนใจทางดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อุปกรณ
ฝกซอมทีเ่พียงพอ  ใหผูเรียนไดคนพบศักยภาพและความถนัดของตนเอง รูจักแบงเวลา โดยใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน ทํากจิกรรมดานศลิปะ  ดนตรี  นาฏศิลปอยางมีความสุข  กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ       จึงได
จัดทําโครงการนี้ขึ้น  เพื่อใหนักเรียนเห็นประโยชนดานศิลปะ  ดนตรี และนาฏศิลป สามารถนําความรูไปใชใน
กิจกรรมของโรงเรียน  เขารวมแขงขันตางๆ และใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค 
          2.1 สงเสรมิใหนักเรียนมีความชื่นชม   เขารวมกิจกรรม และมผีลงานดานศิลปะ 
 2.2 สงเสรมิใหนักเรียนมีความชื่นชม   เขารวมกิจกรรม และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป 
 2.3 สงเสรมิใหนักเรียนเขารวมกจิกรรมอยางมีความสุขและเห็นคุณคาของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
นักเรียนช้ัน ม.1-ม.6   เขารวมกิจกรรมดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป รอยละ 90 

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

4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏบิัตงิาน 

 
- เพื่อใหไดเงิน 
งบประมาณใชจาย
ในปงบประมาณ 
2558 

 
1 ต.ค.– 20 ต.ค.
57 

 
นายไพฑูรย ดวงจันทร 
 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
      2.1  จัดหาวัสดุ อุปกรณสื่อ
การเรียนการสอนของกลุมสาระ

 
- มีสื่อในการจัดการ
เรียนการสอนที่

 
ต.ค.57 – มี.ค. 
2558 
 

 
นายไพฑูรย ดวงจันทร 
นายมงคล  หาญเจริญทรัพย 
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การเรียนรูศลิปะ 
 
      2.2  ฝกซอมนักเรียนใหมี
ความรู มีทักษะที่ดี เพือ่เขารวม
ในกิจกรรมการแขงขันตางๆ 
 
 
 
      2.3 สงนกัเรียนเขารวม
กิจกรรมและแขงขันภายใน
จังหวัด  ทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดบั
ภาค และระดับประเทศ 

ทันสมัยและ
เพียงพอ 
- ทําใหนักเรียนมี
ทักษะเฉพาะดานที่
สามารถแสดงใน
โรงเรียนและเขา
รวมแขงขันในงาน
ตางๆ ได 
- นักเรียนสามารถ
สรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียน ทัง้ระดบั
เขตพื้นที่  ระดับ
ภาคและระดับชาต ิ

 
 ต.ค.57 – มี.ค. 58 
 
 
 
 
 
ต.ค. 57  –  มี.ค.58 

น.ส.จุฬาลักษณ คํารัตน 
 
นายไพฑูรย ดวงจันทร 
นายมงคล หาญเจรญิทรพัย 
น.ส.จุฬาลักษณ คํารัตน 
 
 
 
นายไพฑูรย ดวงจันทร 
นายมงคล หาญเจรญิทรพัย 
น.ส.จุฬาลักษณ คํารัตน 
 

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

 
- รายงาน
ความสําเรจ็ของ
โครงการและเงิน
งบประมาณที่ใชไป  

 
   31 มี.ค. 58 

 
นายไพฑูรย ดวงจันทร 

 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 งบประมาณ                       จํานวน 18,000 บาท           จําแนกเปน 
 (✓) เงิน อุดหนุนรายหัว                18,000                  บาท 
 (   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ………….………………..บาท 
          (   ) เงิน อื่น ๆ      ………….………………..บาท 
 กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้
 
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  1.1 จัดหาวัสดุอปุกรณ สือ่การสอน           
สาระทัศนศิลป สาระดนตรี และสาระนาฏศิลป 

 
- 

 
- 
 

 
14,000.- 

 
14,000.- 

2 กิจกรรมที่ 2 
  2.1  ฝกทักษะการวาดภาพเพื่อไปแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค 
  2.2  ฝกซอมดนตรีหลังเลิกเรียน 
  2.3  ฝกซอมการฟอนรําหลังเลกิเรียน 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
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  2.4  ซอมแซมเครื่องดนตรีที่ชํารุด - 4,000 - 4,000.- 
รวม    18,000 บาท 

 
6. การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 
1.นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ รอย
ละ 90 มีสุนทรียภาพมีความชื่นชม เขา
รวมกิจกรรมดานศิลปะ  ดนตรี และ
นาฏศิลป 

- ประเมินความพงึพอใจ        
โดยนักเรียน 
- รายงานโครงการ 
- ประเมินผลจากรางวัลที่ไดรับ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบรายงานโครงการ 
- รูปภาพ  เกียรตบิัตร   ถวย
รางวัล  เหรียญตางๆ   

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
      7.1 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ จะเปนผูที่มสีุนทรียภาพ   ชื่นชม และมีผลงานดานศิลปะ   
      7.2 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ  จะเปนผูทีม่ีสนุทรียภาพ  ช่ืนชม และมีผลงานดานดนตรี                             
และนาฏศิลป 
      7.3 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ เขารวมกจิกรรมอยางมีความสุขและเห็นคุณคาของศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป 
 
ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
      (นายไพฑูรย  ดวงจันทร)         (นายธนวัฒน     คําลือ) 
ตําแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูศลิปะ   รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ  (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร A4 ยี่หอ

Quality70 แกรม   

2 
กลอง 

2 650 1,300 เงินอุดหนุน 1,300 ภาคเรียนที ่2 
2557 

2 ปากกาไวทบอรด 10 10 25 250 เงินอุดหนุน 250 ภาคเรียนที ่ 2 
2557 

3 หมึกเติมเครื่องปริ๊นทเตอร       
ยี่หอ Canon  

6 

ขวด 

6 250 1,500 เงินอุดหนุน 1,500 ภาคเรียนที ่ 2 
2557 
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

4 สีน้ํายี่หอ Reeves 18 สี 12 ml  4 4 250 1,000 เงินอุดหนุน 1,000 ภาคเรียนที ่ 2 
2557 

5 แผน CD 30 

แผน 

30 10 300 เงินอุดหนุน 300 ภาคเรียนที ่ 2 
2557 

6 ซื้ออังกะลงุ 1 ชดุ  24 ตัว 24 5,400 5,400 เงินอุดหนุน 5,400 ภาคเรียนที ่2 
2557 

7 ซอมแซมเครือ่งดนตร ี 3 3 1,000 3,000 เงินอุดหนุน 3,000 ภาคเรียนที ่2 
2557 

8 ซื้อลิ้นแซก็โซโฟนอลัโตและลิ้น
แซ็กโซโฟนเทเนอร          

2กลอง 2 2,200.- 4,400 เงินอุดหนุน 4,400 ภาคเรียนท ี2 
2557 

9 น้ํามันวาลว ใสลูกสูบเครื่องดนตรี
ที่เปนเครื่องเปาโลหะ 

5 

ขวด 

5 170 850 เงินอุดหนุน      850 ภาคเรียนที ่2 
2557 

         

         
รวม ( หน่ึงหมื่นแปดพันบาทถวน ) 18,000.- 
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ชื่อโครงการ     สงเสริมและพัฒนานกัเรียนใหมสีุนทรียภาพและทักษะทางดานกีฬา 
สนองยุทธศาสตร สพฐ.   ขอที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 1 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐาน ที่ 1 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที ่4 
ลักษณะของโครงการ    โครงการใหม   √ โครงการตอเนือ่ง 
กลุม/ฝายงานที่รับผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ผูรับผิดชอบ    นายเกรียงไกร  คําเหลือง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   1  ตุลาคม  2557   ถึง   30  กันยายน   2558 
 
1.  หลักการและเหตุผล   
               การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนปจจัยสําคัญอยางหนึง่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เนื่องจาก ในปจจุบันสภาพสงัคมและเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  คาครองชีพเพิ่มสูงขึ้น  ทําให
ทุกคนตองขวนขวายทํางานเพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครวั ทําใหไมมเีวลาออกกําลังกายหรือเลนกีฬา ดวย
เหตุนี้จงึทําใหสุขภาพรางกายออนแอลงและหันไปพึ่งพาสิง่เสพติด  ทําใหมีพฤติกรรมที่ไมพงึประสงคเพิม่มาก
ขึ้น เมื่อเศรษฐกจิทรุดตัวลง สุขภาพเสือ่ม สังคมมีปญหา ทําใหหนวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนตระหนกัในภัย
อันตรายทีจ่ะมีใกลตัว จึงมีแนวคิดที่จะแสวงหาแนวทางแหงการแกปญหาที่ถูกตองและกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกทุกฝายโดยทั่วกัน                           

ดวยโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภไดมีการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได
ตระหนักในการเรียนการสอน  ที่เปนการสงเสริมใหนกัเรียนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบรูณซึ่งเปนพื้นฐาน
ของการเรียนในวิชาตางๆใหประสบความสําเรจ็และการที่ใหทางโรงเรียนสงเสรมิใหนักเรียน  ไดเลนกีฬาอยาง
นอย 1 ชนิดกีฬา  ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานนั้นเพื่อเปนการสงเสริมนกัเรียนไดแสดงออกทางดานทักษะกีฬาที่ได
เรียนมาจึงจัดทําโครงการแขงขันกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียนขึ้นเพื่อที่นกัเรียนจะไดนําทกัษะที่ไดเรียนมา
ใชในการเขารวมการแขงขันทั้งในระดับโรงเรียนและระดับทีสู่งขึ้นและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  
และใหเปนไปตามมาตรฐาน  เปาหมาย  และวัตถุประสงคของรัฐบาลโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ   
 
2.  วัตถุประสงค   

2.1  เพื่อใหนกัเรียนมสีุนทรียภาพทางดานกีฬาและมีพฒันาการในดานทักษะการเลนกีฬา 
2.2  เพื่อใหนกัเรียนมีวัสดุอปุกรณใชในการจัดการเรียนรูที่เพียงพอ 

             2.3  เพื่อใหนกัเรียนไดรูจกัการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากสิ่งเสพติด    
             2.4  เพื่อพฒันานักเรียนใหมีศักยภาพในการเลนกีฬาที่สูงขึ้น เพือ่พัฒนาไปสูความเปนเลิศและ 
                     สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
 
3.  เปาหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ  จํานวน 762  คน ไดเขารวมกิจกรรมนันทนาการ         
         การแขงขันกีฬา และไดรับการพัฒนาทักษะการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ อยางทั่วถึง 
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    3.1.2  นักเรียนมีสือ่การเรียนรูทีเ่พียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
       3.1.3  นักเรียนรอยละ 80 ไดแสดงความสามารถและมีสุนทรียภาพทางดานกีฬา  
3.2  เชิงคุณภาพ 

                 3.2.1 นักเรียนมีสุขภาพรางกายเจริญเติบโตสมบูรณและแข็งแรง  
                     3.2.2 นักเรียนมีวัสดุอปุกรณในการจัดการเรียนรูทีเ่พียงพอ สามารถพฒันาทักษะ 
                              ความสามารถทางดานกีฬาใหดีข้ึน  
                     3.2.3 ไดนักกีฬาที่มีความสามารถเปนตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนไปแขงขันในระดับตอไป 
                     3.2.4 นักเรียนมีความสามารถพฒันาทักษะในการเลนกีฬาใหสูงขึ้นเพื่อใหไปสูความเปนเลิศ 
                             อยางมีประสทิธิภาพและเหมาะสม 
4.  วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 ประชุมคณะครูในกลุมสาระฯ 
    1.2  สํารวจอปุกรณ และกําหนดกจิกรรม 
    1.3  เสนอโครงการ 
 

 
ครูในกลุม
สาระฯทุกคน 
ประธานกลุม
สาระฯ 

 
ต.ค. 2557 
ต.ค. 2558 
ต.ค. 2558 

 
ครูในกลุมสาระฯ 
พัสดุกลุมสาระฯ 
ประธานกลุมสาระฯ 

2. ขั้นดําเนินการ 
      2.1  จัดหาและพัฒนาสื่อการสอน 
      2.2  จัดกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 
      2.3  ฝกซอมและสงทีมกีฬาเขารวมการ 
แขงขันระดับจังหวัด ระดับเขต ระดบัภาค 
และระดบัชาติ 
      2.4 จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาส ี
 

 
15 รายการ 
4 ชนิดกีฬา 
นักเรียนที่เปน
นักกีฬา 
150 คน 
นักเรียน 
รอยละ 90 
 

 
พ.ค.-ก.ค. 58 
พ.ค.-ก.ค. 58 
ต.ค. 2557 ถึง 
ก.ย. 2558 
 
ต.ค.57-ธ.ค.57 

 
พัสดุกลุมสาระฯ 
ครูในกลุมสาระฯ 
ครูในกลุมสาระฯ 
 
 
ครูในกลุมสาระฯ 
นักเรียนทุกคนและ 
บุคลากรในโรงเรียน 

3. ขั้นการติดตามประเมินผล 
     3.1  เก็บรวบรวมขอมลูจากแบบสอบถาม 
     3.2  สรปุ ประเมินผล และรายงาน 

 
2 ครั้ง 
2 เลม 

 
ต.ค.57-ก.ย.58 
ต.ค.57-ก.ย.58 

 
นายเกรียงไกร คําเหลือง 

5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ     
 งบประมาณ  จํานวน    …….160,103….……..บาท  จําแนกเปน 
 (   ) เงิน อุดหนุนรายหัว   ………28,000………..บาท 
 (   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  …..…..58,803………..บาท 

(   ) เงิน อื่น ๆ     ………73,300………..บาท 
 กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 จัดหาและพัฒนาสื่อการสอน - - 28,000 28,000 
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2 กีฬาตานยาเสพติด - - - - 
3 กีฬานักเรียนระดับจังหวัด ระดับเขต 

ระดับภาค และระดับประเทศ 
- กีฬานักเรียน 
- กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา 
- กีฬาเพื่อความเปนเลิศในระดับที่

สูงขึ้น(ในกรณีไดเปนตัวแทน
จังหวัด) 

 
 

27,000 
9,000 

- 

 
 

1,600 
2,400 

- 

 
 

22,500 
10,800 

- 

 
 

51,100 
22,200 

- 

4 กีฬาส ี - 2,000 56,803 58,803 
 รวม 36,000 6,000 118,103 160,103 

 
6.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1.การเขารวมกิจกรรมของนกัเรียน สังเกตและสํารวจผูเขารวมกจิกรรม สังเกต และเช็ครายชื่อนกัเรียน 
2.สอบถามความพงึพอใจ สอบถามความพงึพอใจ แบบสอบถาม 
3.สรปุผลการดําเนินงาน สรปุผลการแขงขัน ผลการแขงขัน 

 
 
 
 
 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1  นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดานกีฬาและมีพัฒนาการในดานทักษะการเลนกีฬา 
7.2  นักเรียนมีวัสดุอปุกรณในการจัดการเรียนรูที่เพียงพอ 
7.3  นักเรียนไดรูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากสิ่งเสพติด    

           7.4  นักเรียนไดแสดงออกซึ่งศักยภาพในการเลนกฬีาที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาไปสูความเปนเลิศ 
                     และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
     
    ลงชื่อ…………………………………...........ผูเสนอโครงการ 
             (นายเกรียงไกร  คําเหลือง) 
     ตําแหนง…ครู ค.ศ. 3 
 
    ลงชื่อ……………………………………….....ผูเห็นชอบโครงการ 
             (นายธนวัฒน    คําลือ) 
     รองผูอํานวยการกลุมบรหิารวิชาการ 
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ลงชื่อ………………………………………..ผูเห็นชอบโครงการ 
     (นายสันติ    อวรรณา) 
    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผูอนมุัติโครงการ 
     ( นายนิคม      มะยาระ ) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่  1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลาที่
ตองการใช ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 ชุดกีฬา (ชุดกรีฑา) 60 ชุด 60ชุด 150 9,000 (√) เงิน กพร. 22,200 ต.ค.-ธ.ค.57 
2 เบี้ยเลี้ยงนกักีฬา 60 คน 60คน 180 10,800    
3 คาน้ํามันรถเหมาจาย 4 คัน 4 คัน 600  2,400    
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รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นสองพันสองรอยบาทถวน)   22,200  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2558) 

 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ตองการใช ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 
จํานวนเงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 ชุดกีฬา 150  150 ชุด 150 22,500 ( ) เงิน อื่นๆ 51,100 มิ.ย.-ส.ค.58 
2 เบี้ยเลี้ยงนกักีฬา 150  150บาท 180 27,000    
3 คาน้ํามันรถเหมาจาย 400 4 คัน 400  1,600    
4 ฟุตบอล 5 ลูก 5 ลูก 620 3,100 ( ) เงิน

อุดหนุน 
28,000 มิ.ย.-ส.ค.58 

5 ฟุตซอล 5 ลูก 5 ลูก 500 2,500    
6 วอลเลยบอล 5 ลูก 5 ลูก 700 3,500    

บาสเกตบอล 10 ลูก 10 ลูก 500 5,000    
8 ตะกรอ มาราธอน 

MT 101 
10 ลูก 10 ลูก 180 1,800    

9 ตะกรอ มาราธอน 
MT 201 

5 ลูก 5 ลูก 280 1,400    

10 เปตอง 1 ชุด 1 ชุด 3,000 3,000    
11 ลูกขนไก  2 โหล 2 โหล 250 500    
12 เครื่องปริ้นเตอร 1 

เครื่อง 
1 เครื่อง 3,600 3,600    

13 กระดาษดับเบิล้เอ 5 รีม 5 รีม 120 600    
14 แม็คยิง 1 อัน 1 อัน 1,200 1,200    
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15 ไมคโครโฟน 2 อัน 2 อัน 900 1,800    
         
         

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (เจ็ดหมื่นเกาพันหน่ึงรอยบาทถวน)   79,100  
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
ที่ รายละเอียด จํานวน

หนวย 
ราคาตอ
หนวย 

จํานวนเงิน แหลงงบประมาณ จํานวนเงนิ ระยะเวลาที่
ตองการใช 

1 ปูนขาว 500 ถุง 12 6,000 ( ) เงิน กพร. 58,803 พ.ย.-ธ.ค. 57 
2 สีน้ํา 2 ถัง 650 1,300    
3 พลุพิธีเปด 1 ชุด 500 500    
4 ถานไฟฉายโทรโขง 6 กอน 15 90    
5 อุปกรณและเชื้อเพลิง (คบเพลงิ) 1 ชุด 500 500    
6 ธงส ี 40 ผืน 120  4,800    
7 ปายไวนิล 2 ผืน 500 1,000    
8 ชุดผูถือปายและแตงหนา 1 ชุด 1,500 1,500    
9 ทอแปบ 1 เสน 300 300    
10 กระดาษทําสูจบิัตร 1 รีม 115 115    
11 ตลับหมึกปริ้นเตอร 2 ตลับ 274 548    
12 คาถายเอกสารเขาเลมสูจบิัตร 40 เลม 25 1,000    
13 อุปกรณกีฬาพื้นบาน 1 ชุด 1,500 1,500    
14 กระดาษปก(ทําเกียรตบิัตร) 4 รีม 300 1,200    
15 คาเชาเครื่องเสียง 1 ชุด 2,000 2,000    
16 สวัสดิการอาหารกลางวัน 90 กลอง 35 3,150    
17 ชุดเบรคภาคเชา 100 ชุด 20 2,000    
18 อาหารวางภาคบาย 80 ชุด 25 2,000    
19 น้ําด่ืม 500 

แกว 
2 1,000    

20 น้ําแข็ง 6 ถุง 50 300    
21 เงินสนบัสนุนกลุมส ี 4 กลุมส ี 7,000 28,000    
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                                        รวม 58,803  58,803  
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ชื่อโครงการ    สงเสริมผูเรียนใหมทีักษะในการทํางานรักการทํางาน 
                                           สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจรติ 
สนองยุทธศาสตรสพฐ.    ที่ 1,2, 4                 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่1-6 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่  6 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 5 
ลักษณะของโครงการ           โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ผูรับผิดชอบ    คณะครูในกลุมสาระ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึง่การ
พัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูทีก่ําหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมีความสามารถ
เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีทักษะการทํางาน  ทักษะการจัดการ  สามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เทคโนโลยจีากภูมิปญญาพื้นบาน  ภูมิปญญาไทย  และเทคโนโลยีสากลมาใชในการทํางานอยาง
ถูกตอง  เหมาะสม  คุมคา  และมีศีลธรรม  คุณธรรม  สรางและพัฒนาผลิตภัณฑ  หรือวิธีการใหมสามารถ
ทํางานเปนหมูคณะ  มีนิสัยรักการทํางาน  เห็นคุณคาและมเีจตคติที่ดีตออาชีพทีสุ่จริต  ตลอดจนมีศลีธรรม  
คุณธรรมจริยธรรม  และคานิยมทีเ่ปนพื้นฐาน  ไดแก  ความขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัดอดทน  อันจะนําไปสูการ
เปนผูเรียนทีส่ามารถชวยเหลือตนเอง  และพึง่ตนเองไดตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 
2.   วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อสรางเสริมนกัเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทํางาน 
2.2  เพื่อพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน การอนรุักษ สืบทอดภูมปิญญาทองถิ่น 
       นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการดํารงชีวิต 
2.3  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริตและ หาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
2.4  เพื่อแจกแจงขอเท็จจรงิใหนักเรียนนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
 

3.   เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 

 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ  ปการศึกษา 2558  จํานวน 752 คน  ไดฝกปฏิบัติงานและมี
ผลงานจากการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการฝกปฏิบัติงาน 

 3.2 ดานคุณภาพ 
  นักเรียน มีความรูความสามารถดานวิชาอาชีพ   มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดีขึ้นมีผลงานสามารถ 
สงเขาประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดบัภาคได  ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 
4. วิธีดําเนินการ 
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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 

คณะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา กลุมสาระ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี ร.ร.
วิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

 
 
 
 
    ก.ค.57 

 
 
 
 
คณะครูในกลุมสาระฯ 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 เตรียมวัสดุอปุกรณในการฝก
ปฏิบัติแตละงานใหมีความพรอม 
2.2 ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 
2.3 รับสมัครทมีที่สนใจเขารวมการ
แขงขันคัดเลือกเปนตัวแทนโรงเรียน 
เขารวมงานศลิปหัตถกรรมฯป2557 
2.4 ดําเนินการฝกซอมนกัเรียนแตละ
กลุมใหมีทกัษะคลองแคลว 
2.5 จัดสถานที่ดําเนินการอบรม 

 
คณะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา กลุมสาระ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี ร.ร.
วิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

 
 
 
 
ต.ค.57 - ก.ย.58 

 
 
 
 
คณะครูในกลุมสาระฯ 

3. ขั้นประเมินผล 
- รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจ 
- สรุปประเมินผลรายงานการทํา 
กิจกรรม 

คณะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา กลุมสาระ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี ร.ร.
วิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

 
    ก.ย.58 

 
คณะครูในกลุมสาระฯ 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน  20,000 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 

   
 
 

14,000 

 
 
 

14,000 
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งานชาง,งานประดิษฐ,งานธุรกจิ ) 
1.2 สงเสรมิเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร  
1.3 พัฒนาศักยภาพงานอาชีพสูอาเซียน 
 โดยใชการสื่อสารทางเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
 

 
2 

 
กิจกรรมที่ 2 
  3.1 นํานักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูงาน
อาชีพในทองถิ่นเพือ่กระตุนใหนักเรียนรัก
การทํางาน และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
  2.2 เปดโลกทัศนผูเรียนในงานธุรกจิอาชีพ
แบบครบวงจร 
  2.3 อบรมงานอาชีพเฉพาะอยาง 
   

  
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 

6,000 
 

รวม  5,000 15,000 20,000 
 

6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 (ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.  เพื่อสรางเสรมินักเรียนมีความ
เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด 
รอบคอบในการทํางาน 

สอบถาม / สมัภาษณ 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกจิกรรม 

2.เพื่อพฒันางานและภูมิใจใน
ผลงานของตน การอนรุักษ สบืทอด
ภูมิปญญาทองถิ่น นําหลักเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช ในการดํารงชีวิต 

สอบถาม / สมัภาษณ 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกจิกรรม 

3.นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตออาชีพ
สุจริตและ หาความรูเกี่ยวกบัอาชีพ
ที่ตนสนใจ 

สอบถาม / สมัภาษณ 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกจิกรรม 

4. เพื่อแจกแจงขอเท็จจรงิให
นักเรียนนําเทคโนโลยีมาใชในการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสม 

สอบถาม / สมัภาษณ 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกจิกรรม 

 
5.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

5.1   นักเรียนมทีักษะในการจัดการและทํางานไดสําเรจ็อยางมีคุณภาพและภูมิใจในผลงานของตน 
5.2   นักเรียนภูมิใจในการอนรุักษ สบืทอดภูมปิญญาทองถิน่ นําหลักเศรษฐกจิพอเพียงมาใช   
       ในการดํารงชีวิต 
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5.3   นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตออาชีพสจุริตและ หาความรูเกีย่วกับอาชีพที่ตนสนใจ 
5.4   นักเรียนสามารถพฒันางานและนําเทคโนโลยมีาใชในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
 
 

ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครง 
(นางปภาวี  บัณฑิต  )         (นายธนวัฒน     คําลือ) 

ตําแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
(นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหต:ุ ทรัพยากรที่ใชในโครงการ สงเสริมเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพฯ 
  กิจกรรมท่ี  1ดําเนินการครั้งท่ี 1ต้ังแต  1 พฤศจิกายน  2557- 31  มีนาคม 2558  
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  

 ที่ รายการ จํานวน 
หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 ปากกาเคมี Horse 1 โหล 195 195 (/)  เงินงบประมาณ  พ.ย. 58 
2 หมึกเติม 1 กลอง 90 90    
3 กระดาษ A4 1 กลอง 900 900    
4 ปกแผนใส ขนาดA4 2 หอ 300 600    
5 หมึกพมิพ Cannon 4 ส ี 4 ขวด 200 800    
6 หมึกเติมเลเซอร 1 ตลับ 980 980    
7 กาวลาเทก็ซ 32 ออนซ ตรามา 1 กระปุก 70 70    
8 กรรไกรตัดกระดาษ ตรามา 4 อัน 60 240    
9 น้ํามันใสกรรไกรตัดหญา 2 ขวด 100 200    
10 ใบมีดคัดเตอรใหญ 1 หอ 100 100    
11 ลวดเย็บกระดาษ MaxHD-10 1 กลอง 200 200    
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12 แผนCD เกบ็ขอมูล 1 กลอง 400 400    
13 แกสหงุตม 2 ถัง 450 900    
14 จอบขุดดิน 3 ดาม 300 900    
15 มีดปฏิบัติงานอาหาร  1 ชุด 500 500    
16 พิมพทําขนมวุน(รูปแฟนช่ี) 1 ชุด 1,000 1,000    
 รวม(เจ็ดพันเจ็ดสิบหาบาทถวน) 7,075  8,075  

 
 

 
 

 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหต:ุ ทรัพยากรที่ใชในโครงการ สงเสริมเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพฯ 
  กิจกรรมท่ี  1  ดําเนินการครั้งท่ี 2ต้ังแต  1 พฤษภาคม  2558 - 31  กันยายน 2558  

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
 

 ที่ รายการ จํานวน 
หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง          
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 ปากกาเคมี Horse 1 โหล 195 195 (/)  เงินงบประมาณ  พ.ค.58 
2 หมึกเติม 1 กลอง 90 90    
3 กระดาษ A4 1 กลอง 900 900    
4 ปกแผนใส ขนาดA4 2 หอ 300 600    
5 หมึกพมิพ Cannon 4 ส ี 4 ขวด 200 800    
6 หมึกเติมเลเซอร 1 ตลับ 980 980    
7 กระดาษกาวสองหนา 5 มวน 60 300    
8 กระดาษปกชนิดแข็ง 1 กลอง 950 950    
9 จอบขุดดิน 3 ดาม 300 900    
10 เกลอืเม็ดแปรรูปอาหาร 2 ถุง 105 210    
11 พิมพทําขนมวุน(รูปแฟนช่ี) 1 ชุด 1,000 1,000    
 รวม   (หกพันเการอยยีส่ิบหาบาทถวน) 6,925  6,925  
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หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ เปดโลกทัศนงานธุรกิจอาชีพ สูตลาดอาเซียน 
 
กิจกรรมที่  2  ดําเนินการครั้งท่ี 1ต้ังแต  1 พฤษภาคม  2558 - 31  กันยายน 2558  

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ 

จํานวน 
หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 
 
 
2 

คาน้ํามันยานพาหนะเดินทางไปเปด
โลกทัศน โดยรถยนตของโรงเรียน 
 
 คาเอกสารที่เกี่ยวของในการทํา
กิจกรรม 
 

4  
 
 
- 

1,250
บาท/ลิตร 

 
- 

5,000 
 
 

1,000 

 5,000 
 
 

1,000 

 พ.ค.-ก.ย. 58 
 
 
 
 

รวม(หกพันบาทถวน)  6,000  
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ชื่อโครงการ      ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงชุมชนในโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ 
สนองยุทธศาสตร สพฐ.   ที่  1  
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่  2,  
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่ 2, 14 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2 
ลักษณะของโครงการ           โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระสงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมและกลุมสาระการงาน
ฯ ผูรับผิดชอบ    นางปภาวี  บัณฑิต  นางสาวแววตา  กอบกํา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไดแกเงื่อนไขความรู เงื่อนไขคุณธรรม มีความรอบรูเกี่ยวกบั วิชาการตางๆ
ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ความรอบคอบทีจ่ะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพือ่ประกอบการ 
วางแผน และความระมัดระวังในข้ันตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตและมีความตระหนกัในคุณธรรม 
มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตก็จะงายข้ึนในการนําไป
ประยุกตใชเปนแนวทางปฏิบัติ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภมกีารพัฒนาผูเรียนทีส่มดลุและยั่งยืน พรอมรบัตอ
การเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยีและจะนําไปสู
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกวิธีทั้งภาคความรูและภาคปฏิบัต ิ
2.2. เพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพรในชุมชนได 

 2.3. เพื่อนักเรียนเกิดความตระหนักในหลักการของเศรษฐกจิพอเพียง 
2.4  เพื่อนําวิธีการทําการเกษตรแบบพอเพียงสูการปฏิบัต ิ 

3. เปาหมาย 
3.1.1 ดานปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภปการศึกษา 2558 จํานวน762 คน ไดรับความรูดานการเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 

3.1.2 ดานคุณภาพ 
1.  ครูและนักเรียนไดมีศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่มปีระสิทธิภาพและเพียงพอ 
2.  บุคลากรจากหนวยงานและองคกรตางๆมีความพึงพอใจในการใหบริการงานศูนยการเรียนรู   
    เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.วิธีดําเนินการ 
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ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ   

แตงตั   คณะกรรมการดําเนินงาน 
เสนอ   ขออนุมัติโครงการ 

ครูกลุมสาระการ
งานอาชีพและ 
ครูกลุมสาระ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกคน 

1-30 พ.ย. 2557 นางปภาวี  บัณฑิต 
นางสาวแววตา  กอบกํา 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
     กิจกรรมที1่.ดําเนินการพฒันาแหลง  
เรียนรูทําไวนิลภาพแสดงผลงาน และปฏิบัติ
กิจกรรม การทําปุยหมกัชีวภาพ ,ทําน้ํายา
ลางชามและน้ํายาซักผา  
     กิจกรรมที่ 2.ปลูกพืชผกัในดิน/พืชไรดิน 
     กิจกรรมที่ 3. การอบรมการขับเคลือ่น 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและดูงานการ
ทัศนศึกษางานเศรษฐกจิพอเพียง 
 

ครูกลุมสาระการ
งานอาชีพและ 
ครูกลุมสาระ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกคน 

พ.ย. 2557- 
ถึง ส.ค. 2558  

นางปภาวี  บัณฑิต 
นางสาวแววตา  กอบกํา 

3. ขั้นประเมินผล 
สรปุผลการดําเนินงาน 

ครูกลุมสาระการ
งานอาชีพและ 
ครูกลุมสาระ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกคน 

10–15 ก.ย.  
2558 

นางปภาวี  บัณฑิต 
นางสาวแววตา  กอบกํา 

 
 
 
 
 
4.รายละเอียดการใชงบประมาณ  
งบประมาณ  จํานวน    15,000  บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที1่.ดําเนินการพฒันาแหลง  เรียนรูทํา
ไวนิลภาพแสดงผลงาน และปฏิบัติกจิกรรม 
การทําปุยหมกัชีวภาพ ,ทําน้ํายาลางชามและ
น้ํายาซักผา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5,000 
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2 กิจกรรมที่ 2.ปลูกพืชผกัในดิน/พืชไรดิน 
 

 
 

 2,000 
5,000 

 

3 กิจกรรมที่ 3. การอบรมการขับเคลือ่น 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและดูงานการทัศน
ศึกษางานเศรษฐกจิพอเพียง 
 

  
 
 

3,000     

รวม   15,000 15,000 
 

5.การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

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 

6.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
      1) นักเรียนมีความรูเรือ่งเศรษฐกจิพอเพียงที่ถูกวิธีทัง้ภาคความรู 
      2) นักเรียนมีความรูนําวิธีการทําการเกษตรแบบพอเพยีงสูการปฏิบัติได 
     3)   นักเรียนนําความรูและวิธีการเศรษฐกจิพอเพียงไปเผยแพรในชุมชนได 
      4) นักเรียนมีความตระหนักในหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 
ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
      (นางปภาวี  บัณฑิต  )         (นายธนวัฒน     คําลือ) 
ตําแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
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รายละเอียดแนบทายโครงการ    
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ  

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1  กิจกรรมที่1 (5,000บาท)        
  กระดาษA4 1 รีม 100 100 เงินอุดหนุน  พ.ย.57 

 หมึกปร้ินงาน   2 หลอด 200 400   พ.ย.57 

 เมล็ดพันธุผัก 50 ซอง 20 1,000   พ.ย.57 

 ปายไวนิลภาพแสดงผลงาน 5 แผน 500 2,500   พ.ย.57 

 วัตถุดิบผลิตน้ํายาลางชาม 2 ชุด 200 400   พ.ย.57 

 วัตถุดิบผลิตน้ํายาลางชาม 2 ชุด 300 600   พ.ย.57 

2 กิจกรรมที่ 2  (7,000 บาท)        

 สารอาหารของพืชไฮโดรนิค 6 ชุด 620 3,700   ธ.ค.57 

 เครื่องปมน้ําขนาดเล็ก 1 ชุด 550 550   ธ.ค.57 

 ถวยปลูก 50 แผน 25 1,250   ธ.ค.57 
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

 วัสดุปลุก 1 ชุด 700 700   ธ.ค.57 

 จอบ  2 อัน 300 600   ธ.ค.57 

 กรรไกรตัดกิ่ง 2 อัน 100 200   ธ.ค.57 

3 กิจกรรมที่ 3   (3,000บาท)        

 กระดาษA4 2 รีม 130 260   มิ.ย.58 

 ปายไวนิลงานอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ปาย 500 500   มิ.ย.58 

 เอกสารประกอบการอบรม 50 ฃุด 10 500   มิ.ย.58 

 กระดาษทําเอกสารแผนพับ 2 รีม 120 240   มิ.ย.58 

 เมล็ดพันธุผักสลัด 2 กระปอง 500 1,000   มิ.ย.58 

 คาตนกลาตนไม 10 ตน 50 500   มิ.ย.58 

รวม  (หนึ่งพันหารอยบาทถวน)    15,000  15,000  
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ชื่อโครงการ    สงเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนรูเพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
                        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   
สนองยุทธศาสตร  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 
กลุม/ฝายงานที่รับผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ผูรับผิดชอบ    นางอนงค   ขีปนวัฒนา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหสอดคลองกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)    
พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา ๖  กําหนดไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพือ่พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทีส่มบรูณ   
ทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ    
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ จึงจัดใหมีการสงเสรมิและพัฒนา
ทักษะการใชภาษาของนักเรียน ตามโครงการการเรียนการสอนภาษา ปงบประมาณ 2558 เพื่อใหนักเรียนได
ฝกทักษะการใชภาษาใหเกิดในการติดตอสือ่สารเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงและเปนการเตรียมความ
พรอมเพื่อเขาสูอาเซียน เพื่อเรียนรูวัฒนธรรม และกิจกรรมวันสําคัญของเจาของภาษา และเพื่อสงเสรมิความ
ตองการของผูเรียนและเพื่อใหการพฒันาการศกึษาดําเนินไปไดอยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสรมิและพฒันาทักษะการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในการสื่อสารแก
นักเรียน 
2. เพื่อใหนักเรียนตระหนกัถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษและภาษาจีนและไดรบัความรู มี
ประสบการณเกี่ยวกับวัฒนธรรม และกิจกรรมในวันสําคัญของเขาของภาษา 
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 
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ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    ประชุมครูในกลุมสาระฯ 
เพื่อรบัทราบนโยบายและเสนอ 
โครงการฯ 
 

 
ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตาง 
ประเทศทุกคน 

 
ตุลาคม 2557 

 
นางอนงค  ขีปนวัฒนา 

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 2557 – 
กุมภาพันธ  2558 
 
ตุลาคม 2557 – 
กุมภาพันธ  2558 
ธันวาคม  2557 
พฤศจิกายน 2557 
– มกราคม  2558 
พฤษภาคม 2557 
– กุมภาพันธ 2558 
 

 
ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตาง 
ประเทศทุกคน 

3. ขั้นประเมินผล 
    สรุปประเมินผล รายงาน
โครงการฯ 

- ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

มีนาคม 2558 นางอนงค  ขีปนวัฒนา 
 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน 12,000  บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  กิจกรรมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาเซียน 

 

- 

 

- 

 

1,000 

 

1,000 

2 กิจกรรมที่ 2 
  กิจกรรมการแขงขันทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
 

 

- 

 

- 

 

1,000 

 

1,000 

3 กิจกรรมที่ 3     
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กิจกรรมวันคริสตมาส 
 

- - 5,000 5,000 

4 กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมสงเสริมพัฒนายกระดบัผลสมัฤทธิ ์
 

 

- 

 

- 

 
2,000 

 
2,000 

5 กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมจัดซือ้จัดหาสื่อวสัดุอุปกรณเพื่อ
สงเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
 

 

- 

 

- 

 

3,000 

 

3,000 

รวม   12,000 12,000 

 
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 
      (นางอนงค   ขีปนวัฒนา)         (นายธนวัฒน     คําลือ) 
ตําแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
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รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษสีโปสเตอร 2 หนา 2 
 

โหล 120 240 เงินอุดหนุน 240 พ.ย.57 

2 ดอกไมแตงบอรด 10 ชิ้น 25 250 เงินอุดหนุน 250 พ.ย. 57 

3 ไวนิลการจัดกิจกรรมตางๆ 1 แผน 250 250 เงินอุดหนุน 250 ธ.ค. 57 
4 หมึกเลเซอร HP 1010 1 ชุด 900 900 เงินอุดหนุน 900 ธ.ค. 57 
5 ของรางวลัวันคริสตมาส 100 ชิ้น - 5.000 เงินอุดหนุน 5,000 ธ.ค. 57 
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

         
         
         

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หกพันหกรอยสีส่บิบาทถวน) 6,640  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1 /2558) 
 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 หนังสือพรอมแผนซีดีสําหรบั 
ฝกทักษะภาษา 

1 ชุด 2.000 2,000 เงินอุดหนุน 2,000 พ.ค. 58 

2 กระดาษดับเบิล้เอ 80 แกรม 2  กลอง 750 1,500 เงินอุดหนุน 1,500 พ.ค. 58 

3 กระดาษเกียรติบัตร A4 2 รีม 150 300 เงินอุดหนุน 300 พ.ค. 58 
4 ลวดเย็บกระดาษ 12 กลอง 10 120 เงินอุดหนุน 120 พ.ย. 58 
5 ปากกาไวทบอรด Pilot 1 กลอง 240 240 เงินอุดหนุน 240 พ.ค. 58 
6 หมึกปริ้นเตอร canon สีดํา 4 ขวด 120 480 เงินอุดหนุน 480 พ.ค. 58 
7 หมึกปริ้นเตอร canon สีแดง 2 ขวด 120 240 เงินอุดหนุน 240 พ.ค. 58 
8 หมึกปริ้นเตอร canon สีเหลือง 2 ขวด 120 240 เงินอุดหนุน 240 พ.ค. 58 
9 หมึกปริ้นเตอร canon สีน้ําเงิน 2 ขวด 120 240 เงินอุดหนุน 240 พ.ค. 58 
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

         
         

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หาพันสามรอยหกสิบบาทถวน) 5,360  
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ชื่อโครงการ                            สงเสริมทักษะการเรียนรูภาษาจีน         
สนองยุทธศาสตร สพฐ.                 ขอที่ 3,5,7,13   
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3    ตัวบงชี้ ที่ 2,5,6 
สนองการประเมินภายใน        มาตรฐาน ที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร 
สนองกลยุทธโรงเรียน        ขอที่ 1,6 
ลักษณะของโครงการ        โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง 
กลุม/ฝายงานที่รับผิดชอบ       กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
ผูรับผิดชอบ          นางสาวปยนุช  จักรแกว 
ระยะเวลาดาํเนินการ         1 ต.ค 57-.31 มี.ค. 58 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยในป พ.ศ.2558ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียน  การไปมาหาสูและสื่อสารจําเปนตอง

ใชภาษาหลากหลายในการทําความเขาใจ ภาษาจีนก็เปนภาษาหนึ่งที่มผีูนิยมใชอยางแพรหลายทัง้นี้เพราะ

ประเทศจีนเปนประเทศมหาอํานาจและเปนผูนําทางดานเศรษฐกิจในภูมิภาค ดังนั้นจึงมีความจําเปนสําหรับ

นักเรียนที่จะตองเรียนรูภาษาจีนเพิ่มขึ้นเพื่อใชในการสื่อสาร ระหวางประเทศตางๆในโลกจึงมีความสําคัญมาก    

    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ จึงจัดใหมีการจัดหองศูนยภาษาจีนเพื่อ

เปนการสงเสรมิและพัฒนาทกัษะการใชภาษาของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะการใชภาษาใหเกิด

ประโยชนในการติดตอสือ่สารเปนพื้นฐานในการศกึษาในระดับสูง เพื่อเรียนรูวฒันธรรม และกจิกรรมวันสําคัญ

ของเจาของภาษา และเพื่อสงเสริมความตองการของผูเรียนและเพือ่ใหการพัฒนาการศึกษาดําเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสรมิทักษะการเรียนรูภาษาจีนแกนกัเรียนโดยใชสือ่ที่หลากหลาย 
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโดยใชเปนแหลงขอมูลขาวสารและความรูดานตางๆทีผู่เรียนสามารถ

เรียนรูไดดวยตนเอง 
3. เพื่อเปนที่พฒันาสื่อการเรียนการสอนของกลุมสาระภาษาตางประเทศ 
 
3.  เปาหมาย 
  - เชิงปริมาณ 
       1. ครูในกลุมสาระภาษาตางประเทศสามารถใชสื่อทีห่ลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 
        2. นักเรียนทุกคนสามารถใชสื่อเพือ่ฝกทักษะภาษาจนีจากแหลงเรียนรู 
  
3.2   เชิงคุณภาพ 
        1.นักเรียนมีสถานทีท่ี่เอื้ออํานวยตอการสงเสริมและพฒันาในดานการศึกษาและคนควาเกี่ยวกบั 
           ภาษาจีน 
         2.ครูผูสอนสามารถจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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4.  กิจกรรมและการดาํเนินงาน 

 

ขั้นตอน 

 

เปาหมาย 

 

ระยะเวลา 

 

ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
ประชุมครูในกลุมสาระฯ 
เพื่อรบัทราบนโยบายและเสนอ 
โครงการฯ 
 

ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตาง 
ประเทศทุกคน 

 
  ตุลาคม  2557 

 
นางสาวปยนุช  จักรแกว 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1  ดําเนินกิจกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรูเพื่อจัดหอง
ภาษาจีน 

มีหองเรียน
ภาษาจีน 1 หอง
ใหกับนักเรียน 
 
 

 
พฤศจิกายน  2557 
 

 
 
นางสาวปยนุช  จักรแกว 

3. ขั้นประเมินผล 
    สรุปประเมินผล รายงาน
โครงการฯ 

 
ความพึงพอใจ 

 
มีนาคม    2558 

 
นางสาวปยนุช  จักรแกว 

 
     5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

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

 
6. การประเมินโครงการ 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพฒันาหอง
ภาษาจีนสูการเรียนรูสําหรบันักเรียน 
1.1. จัดทําเอกสารประกอบการเรียนรู 
1.2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยเีกี่ยวกับภาษาจีน 
1.3 จัดซื้อพจนานกุรม/หนังสือภาษาจีน 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

3,500 

 
 

3,500 

2 พัฒนาหองศูนยการเรียนรูภาษาจีน 
2.1   จัดบรรยากาศในหองศูนยการเรียนรุ
ภาษาจีนใหเอื้อตอการเรียนรู 

- -  
1,000 

 
1,000 

3 กิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน 
3.1  ประชุมคร ู
3.2  สรปุผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคบับญัชา 

- - 500 500 
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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. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูภาษาจีนที่มสีื่ออยางหลากหลาย 
2. ครูผูสอนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางเหมาะสม 
3. นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาจีน 
4. นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์การเรียนรู 
 

ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวปยนุช  จักรแกว)         (นายธนวัฒน     คําลือ) 
ตําแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 พจนานุกรม จีน-ไทย เลมใหญ 3 เลม 945 2,835 ” 2,835 พ.ย. 57 
2 กระดาษพลาสติก 50 เมตร 17 850 ” 850 พ.ย. 57 
3 ฟวเจอรบอรด   65*81 10 แผน 35 350 ” 350 พ.ย. 57 
4 กระดาษถายเอกสาร A4 80 gm 2 รีม 150 300 ” 300 พ.ย. 57 
5 เทปโฟมมวนอยางด ี 2   มวน 135 270 ” 270 พ.ย. 57 
6 เทปกาวกระดาษ 2 หนา 3 มวน 55 165 ”     165 พ.ย. 57 
7 คลิปหนบีกระดาษ No  108 3 กลอง 55 165 ” 165 พ.ย. 57 
8. บัตรคํา 1 หอ 65 65 ” 65 พ.ย. 57 
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

รวม 5,000    5,000  
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ชื่อโครงการ    การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
สนองยทุธศาสตร สพฐ.   ที่ 1  
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 11 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 11 
สนองการประเมินภายใน    มาตรฐานที่ 2 (มาตรฐานการเรียนรวม) 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1 
ลักษณะของโครงการ                โครงการใหม √   โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ   กลุมงานการศึกษาพเิศษ (เรียนรวม) 
ผูรบัผิดชอบ    นางอุมาวรรณ   สงางาม  
ระยะเวลาดําเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 

1. หลักการและเหตุผล 
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 37  ไดสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรวมแกนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษดานตางๆ เพื่อสอดคลอง
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งสนับสนุนโครงการเพื่อสิทธิ์ทาง
การศึกษาของคนพิการ รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคลองกับความจําเปน
ของผูเรียน และไดคัดเลือกใหโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม (Inclusive 
schools) 

ดังนั้นโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงไดตระหนักถึงบทบาท ภาระหนาที่ที่สําคัญยิ่งนี้  ในการที่จะสงเสริม
ใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรวมกับนักเรียนปกติไดอยางมีความสุข  จึงไดจัดทําโครงการขึ้นเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนพิการ ใหนักเรียนพิการเรียนรวมไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลือทางการศึกษา(คูปองการศึกษา) ตลอดจนการพัฒนาองคความรู 
เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ กระบวนการจัดการเรียนการสอนแกครูและบุคลากรในโรงเรียน ใหมีความรู 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนพิการเรียนรวมไดพัฒนาความรูความสามารถตาม
ศักยภาพของตนเองใหดียิ่งขึ้นไป และอยูในสังคมอยางมีความสุข   

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกบัการศึกษาพิเศษกระบวนการจัดการเรียนรวมใหกบัครูและ บุคลากรใน

โรงเรียนใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนพิการเรียนรวม  
2. เพื่อใหนักเรียนพกิารเรียนรวมไดรับการพฒันาตามศักยภาพของแตละคนอยางเหมาะสม และตอเนื่อง 
3. เพื่อสงเสรมิใหครูและบุคลากรเผยแพรนําเสนอผลการดําเนินงานการจัดการเรียนรวม และแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกันกับเครือขายทีเ่กี่ยวของกบัการจัดการศึกษาพิเศษ 
 

3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

3.1.1. ครูและบุคลากรโรงเรียนที่มีนกัเรียนพิการเรียนรวม จํานวน 60 คน เขารับการอบรมดานองค
ความรูเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพและการจัดระบบการบริหารการจัดการเรียนรวม  
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3.1.2. มีสื่อ สิง่อํานวยความสะดวกและบริการความชวยเหลือทางการศึกษารอย 80 ของนักเรียนที่มี
ความตองการพเิศษ 

 
      3.2 ดานคุณภาพ 

3.2.1. ครูและบุคลากรมีองคความรูและมีการนําเสนอผลงานเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ สามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนใหกบันักเรียนพิการเรียนรวมไดอยางมีประสทิธิภาพ 

3.2.2. นักเรียนพกิารเรียนรวมบรรลุผลการเรียนรูตามแผนจดัการเรียนรูรายบุคคล 
3.2.3. โรงเรียนมกีารพฒันาระบบการจัดการเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. วิธีดําเนินการ 
 

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

 
คณะผูบรหิาร 
  
คณะกรรมการปฏิบัติ
หนาที่งานการศึกษา
พิเศษเรียนรวม 
 

 
มี.ค.58 

 
มี.ค.58 

 
มี.ค.- เม.ย.58 

 
นางอุมาวรรณ  สงางาม 
น.ส.จันจริา ฝนหล ีและ 
คณะกรรมการปฏิบัติ
หนาที่งานการศึกษา
พิเศษเรียนรวม 
 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
     2.1 กิจกรรมการพฒันา
คุณภาพบุคลากรและการ
จัดระบบการบริหารการจัดการ
เรียนรวม 
     2.2 กิจกรรมพฒันาโรงเรียน
ใหพรอมเปนศูนยบรกิารทาง
การศึกษาพิเศษ 
  
2.2 กิจกรรมการจัดซื้อ / จัดหา
สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการความชวยเหลอืทาง
การศึกษาใหกบันักเรียนเรียน
รวม 

 
คณะครูและบุคลากร
ทางการศกึษาโรงเรียน
วิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
นักเรียนระดับชั้นม.1-6 
คณะครูและบุคลากร
ทางการศกึษาโรงเรียน
วิไลเกียรติอปุถัมภ, 
 

 
มิ.ย.58 

 
 
 

พ.ค.- ก.ย.58 
 

 
 
 

 
นางอุมาวรรณ  สงางาม 
น.ส.จันจริา ฝนหลี และ 
คณะกรรมการปฏิบัติ
หนาที่งานการศึกษา
พิเศษเรียนรวม 
 
 
 
 

3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ 
     (แบบประเมินโครงการ) 

3.2 ประเมินความพึงพอใจ 
    (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร      

 
คณะครูบุคลากรทาง
การศึกษาและนกัเรียน
เรียนรวมโรงเรียนวิไล
เกียรติอปุถัมภ 
กลุมงานการศึกษา

 
ก.ย. 58 

 
คณะกรรมการฝาย
ติดตาม สรุป และ
ประเมินผล 
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    (รายงานผลการดําเนินงาน) พิเศษ 
 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน 3,000 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1   
- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและการ
จัดระบบการบริหารการจัดการเรียนรวม 

  
 

 
 

 
 

2 กิจกรรมที่ 2  
- กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนใหพรอมเปน
ศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ 

   
1,000 

 
1,000 

3 กิจกรรมที่ 3  
- กิจกรรมการจัดซือ้ / จัดหาสือ่ สิ่งอํานวยความ
สะดวกและบรกิารความชวยเหลือทางการศกึษา
ใหกับนักเรียนเรียนรวม 

  
 

 

 
2,000 

 
2,000 

3 
 
 

 

กิจกรรมที่ 3  
ติดตามประเมินผล 
- ประเมินโครงการ   
- ประเมินความพงึพอใจ 

  
 

  

4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน     
รวม   3,000 3,000 

 
6. การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

ไดรับการพัฒนาคุณภาพการ
บรหิารการจัดการเรียนรวม 

การสงัเกต การสมัภาษณ  
การสอบถาม 

แบบสงัเกต แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม 

มีสื่อและสิง่อํานวยความสะดวกใน
การบริการชวยเหลอืทางการศึกษา
ของนักเรียนพิการเรียนรวมไดตาม
ความตองการและเหมาะสม 

การสงัเกต การสมัภาษณ  
การสอบถาม 

แบบสงัเกต แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. คณะครู บุคลากรทางการศกึษา ไดรับการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการศกึษาพิเศษกระบวนการจัดการ
เรียนรวมใหมปีระสิทธิภาพ และเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
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2. นักเรียนเรียนรวมสามารถบรรลุผลการเรียนรูตามแผนจัดการเรียนรูรายบุคคลในการพฒันาการเรียนรู
ตามศักยภาพของตนเองอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 

3. โรงเรียนพรอมเปนศูนยบริการทางการศึกษาพเิศษ ที่เปนศูนยการเรียนรู เปนเครอืขายการเรียนรู เปน
ศูนยรวมสื่อ อุปกรณ ตัวอยางการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และใหบริการกบัโรงเรียนเครือขายและโรงเรียน
อื่นๆ ในพื้นที ่
 
 
ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
      (นางอุมาวรรณ    สงางาม)         (นายธนวัฒน     คําลือ) 
ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 

 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา 

ที่ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 
ราคา 

ตอหนวย 
จํานวน 

เงิน 
แหลง                       

งบประมาณ 
จํานวน 

เงิน 

1 กระดาษ A4        10 รีม 120 1,200 ( ) เงินอุดหนุน  ปงบประมาณ  2558 

2 แฟมแบบมีหวง   12 อัน 50 600    

3 หมึกเติมเครื่องพิมพ cannon   
น้ําเงิน 1, แดง 1, เหลือง 1, ดํา 2 

5 ขวด 120 600    

4 แผน CD - R  10 แผน 10 200    

5 แผนฟวเจอรบอรด   4 อัน 25 100    

6 กระดาษการดสี A4 ทําปก  
(คละสี) 

2 รีม 150 300    
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา 

ที่ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 
ราคา 

ตอหนวย 
จํานวน 

เงิน 
แหลง                       

งบประมาณ 
จํานวน 

เงิน 

         

         

รวม  ( สามพันบาทบาทถวน ) 3,000  
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ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบงานแนะแนว 
สนองกลยุทธ สพฐ.   ขอที่ 6 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 1, 2, 3 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่ 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3.1, 4, 6 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1, 2, 3 
ลักษณะของโครงการ        โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   งานแนะแนว 
ผูรับผิดชอบ    นางเรณู  บัตริยะ นางเพียงเพญ็ กาศวิลาศ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
 

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 แตทางหองแนะแนวมจีอคอมพิวเตอรจํานวนที่
ไมพียงพอกบัความตองการใช  และยังขาดประสทิธิภาพ เพราะเปนเครือ่งคอมพิวเตอรที่หมดอายุการใชงาน 3 
ป มานานแลว สภาพเครื่องฉายโปรเจ็คเตอรใชงานไมได  และขาดแคลนโตะ  เกาอี้ อํานวยความสะดวกแก
นักเรียน  และตอนรับแขก  นอกจากนี้ยังตองจัดซื้อ  จัดหา  และจัดทําขอมลูดานการศึกษา อาชีพ และการ
ปรับตัวใหเปนปจจุบันเพื่อบรกิารนักเรียนทั้งในคาบกจิกรรมแนะแนวและหองแนะแนว   รวมทั้งเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อสรุปและประเมินผล      ดังนั้นจึงจําเปนตองมี   หนังสือ  เอกสาร  คูมือ   แบบทดสอบ  ซีดี และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับดานการศึกษา  อาชีพ  และการปรับตัวของนักเรียน   รวมทั้งโตะ  เกาอี้  เพื่อใหนักเรียนเห็น
คุณคาของงานแนะแนวและมาใชบรกิารเพิ่มขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อนักเรียนรูจกั  เขาใจและเห็นคุณคาในตนเอง  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
2.2 เพื่อใหนกัเรียนมีทกัษะการคิดอยางสรางสรรค  คิดเปนระบบ  กําหนดเปาหมาย  คาดการณ 

ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
2.3 เพื่อนักเรียนใชหองแนะแนวเปนแหลงเรียนรูในการแสวงหาขอมูลดานการศึกษาตอ  อาชีพ 

และบริการเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาทีร่วดเร็ว ทันสมัยตอเหตุการณปจจบุัน 
2.4 เพื่อใหนกัเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
2.5 เพื่อครมูีเครือ่งมอืในการจัดกิจกรรมแนะแนวไดหลากหลาย 

 
3 เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
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นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภทุกคน 
3.2 ดานคุณภาพ 

3.2.1 ครูและนักเรียนมีเอกสาร คูมือประกอบการเรียนการสอน  สื่อเทคโนโลยอียางเพียงพอ  
3.2.2 มีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนพียงพอ และมีประสิทธิภาพสงู โตะ เกาอี้บริการนักเรียนและ

ตอนรับแขก   
3.2.3 นักเรียนเห็นคุณคาของกจิกรรมแนะแนวและสนใจเรียนแนะแนวเพิ่มขึ้น 
3.2.4 หองแนะแนวเปนแหลงเรียนรู  บริการดานการศึกษา  อาชีพ  และการใหคําปรึกษาดานสวน

ตนและสงัคมแกนักเรียนและผูที่เกี่ยวของ 
 
4 วิธีดําเนินการ 

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

   
พฤษภาคม 
 

 
นางเรณู บัตริยะ 

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

 
 
 
นักเรียนทุกคน 

 
ตลอดปการศึกษา 

นางเรณู  บัตริยะ 
นางเพียงเพญ็  กาศวิลาศ 
 

3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ (แบบ
ประเมินโครงการ) 
     3.2 สรุปรายงานผูบริหาร 

(แฟมสะสมงาน) 

  
มีนาคม 2558 

นางเรณู  บัตริยะ 
นางเพียงเพญ็  กาศวิลาศ 
 

 

5 รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน  30,000  บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  1.1 พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว  
 1.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 
 1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว 

  
 
 
 

 
7,780 
1,110 
21,100 

 

 
7,780 
1,110 
21,100 

 
2 กิจกรรมที่ 2 

 2.1 อบรมพัฒนาบุคลากร 
    

รวม   30,000 30,000 
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6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

มีการดําเนินงานตามเปาหมาย สังเกต แบบบันทึกการสงัเกต 
 
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 
      (นางนางเรณู    บัตริยะ)         (นายธนวัฒน     คําลือ) 
ตําแหนงหัวหนากลุมงานแนะแนว    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

รายละเอียดแนบทายโครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

 
พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว 

1 เครื่องพิมพ 1 เครื่อง 5,000 5,000 เงินอุดหนุน 5,000 ไตรมาส1-2 

2 คาอุปกรณ
คอมพิวเตอร 

  2,790 2,790 เงินอุดหนุน 2,780 ไตรมาส1-2 

         

      รวม 7,780  
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

 
สงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 

1 กระดาษ A4 80G 5  ริม 150 750 เงินอุดหนุน 750 ไตรมาส3-4 

2 กระดาษ A4 70G 2 รีม 120 240 เงินอุดหนุน 240 ไตรมาส1-2 

3 ปากกาไวทบอรด 6 ดาม 20 120 เงินอุดหนุน 120 ไตรมาส1-2 

         

      รวม 1,110  

 
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 15,000 15,000 เงินอุดหนุน 15,000 ไตรมาส1-2 
2 หมึกเติม 

เลเซอร 
4 กลอง 900 3,600 เงินอุดหนุน 3,600 ไตรมาส3-4 

3 CPU AMD 

A6+adapter 
1 ชุด 2500 2500 เงินอุดหนุน 2500 ไตรมาส1-2 

         
      รวม 21,110  
          
 รวม 30,000  
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ชื่อโครงการ    ขยายโอกาสทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ    ที่ 6 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่ 5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 5 
ลักษณะของโครงการ        โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   งานแนะแนว 
ผูรับผิดชอบ    นางเพียงเพญ็ กาศวิลาศ  นางเรณู  บัตริยะ 
ระยะเวลาดาํเนินการ    มกราคม  2558   
 
 

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 
   1.4 มอบหมายหนาทีร่ับผิดชอบ 
   1.5 จัดเตรียมเอกสารและ

   
20  มีค. 2557 
24  ม.ค. 2558 
 
29 ม.ค. 2558 
 
 
 
 

 
นางเพียงเพญ็ กาศ
วิลาศ 
นางเรณู  บัตริยะ 
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พาหนะ 
   1.6 แจงกําหนดการโรงเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ 
   1.7 จัดทําแผนพับและไวนิล
ประชาสมัพันธ 

29 ม.ค. 2558 
 
 
31 ม.ค.2558 
 
 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม    
   2.1 ดําเนินประชาสัมพันธ
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

โรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ 

ม.ค.2558 นางเพียงเพญ็ กาศ
วิลาศ 
นางเรณู  บัตริยะ 

3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ รวบรวม
ขอมูล  ปญหา ที่ไดจากการรับสมคัร  
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร 

 28  กุมภาพันธ 
2558 
 

นางเพียงเพญ็ กาศ
วิลาศ 
นางเรณู  บัตริยะ 

 
 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน 11,480 บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนวอ. 
  1.1 กระดาษสี 
   1.2 น้ํามันรถ(งบกลาง) 
  1.3 คาจาเหมาอาหารและเครื่องดื่ม 

 
 
 
7,500 
(งบกพร) 

 
 
2,000 
 (งบกลาง) 
 

 
500 
(งบกพร) 

 
500 
2,000 
7,500 
 

รวม 7,500 2,000 500 10,000 

 
 
 
 

6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

จํานวนนักเรียนโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการศึกษาตอเพิ่มขึ้น 

สอบถาม แบบบันทึกจํานวนนักเรียนใน
เขตพื้นที่บริการที่ศึกษาตอ 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนที่สําเรจ็ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาตอได 
เหมาะสมกับตนเอง 
 
ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
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      (นางเรณู    บัตริยะ)                (นายธนวัฒน     คําลือ) 
ตําแหนงหัวหนางานแนะแนว    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
งานแนะแนวสัญจร 
1 กระดาษสี(แผนพับแนะ

แนวสัญจร) 
4 ริม 125 500 งบกพร. 500 มกราคม 58 

2 น้ํามันรถงานแนะแนว
สัญจร 

- - 2,000 2,000 
 
งบกพร. 2,000 มกราคม 58 

3 คาจางเหมาอาหารและ
เครื่องดื่ม 

375 ชุด 20 7,500 
 
งบกพร. 7,500 มกราคม 58 

         
รวม 10,000  
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ชื่อโครงการ      สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการ แสวงหาความรูดวยตนเอง  
สนองยทุธศาสตร สพฐ.   ขอที่ …………5………………………..…. 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่        3 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐาน ที่   3 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่     1  ,  5 
ลักษณะของโครงการ    โครงการใหม   โครงการตอเนือ่ง 
กลุม/ฝายงานทีร่ับผิดชอบ หองสมุดโรงเรียน  กลุมบริหารงานวิชาการ 
ผูรบัผิดชอบ    นางสาวดรินญา  ขยายเสียง    
ระยะเวลาดําเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
1.  หลักการและเหตุผล   

 ทักษะการอาน  การเขียน และการแสวงหาความรูดวยตนเอง เปนจุดเนนทีจ่ําเปนตอง 

พัฒนา  ผูเรียนตองมีนสิัยรักการอาน  อันจะทําใหเกิดคุณลกัษณะที่พึงประสงค  การอานเปนเครื่องมือสําคัญ

และพื้นฐานในการเรียนรูของผูเรียนไดดี    การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อให

ผูเรียนเปนผูที่ใฝรู ใฝเรียน และไดมีทกัษะแสวงหาความรู มสีวนรวมในการคิด   การคนควา  หาความรู ให

โอกาสฝกปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเอง  ดังนั้นหองสมุดซึ่งเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน  ควรตองมีกจิกรรมและ

สื่อเทคโนโลยทีี่ทันสมัยเหมาะสม ตอการเรียนรูของผูเรียนและชุมชน   ตลอดจนการจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม

ที่ดี   ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ  อันจะทําใหผูเรียน และชุมชน สามารถนําความรูที่ไดนําไปใช

พัฒนาตนเอง   ทั้งดานการเรียนเพื่อศึกษาตอ และในการดํารงชีวิตประจําวัน  

2.  วัตถุประสงค  (เพื่อใหไดประโยชนใด  ตองสอดคลองกบัหลักการ  เหตุผล  สาระประมาณ 3 - 5 ขอ) 
           1. เพื่อใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่มีความพรอมในการใหบริการผูเรียนและชุมชน  
           2. เพื่อใหมีกจิกรรมสงเสริมการอาน  พัฒนาการอานของนักเรียนตลอดปการศึกษา  2558 
นักเรียนสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว ใชหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา    

3.   เพื่อใหนักเรียนพัฒนาตนเองมีความคิดสรางสรรค   และไดแสดงความสามารถ  ศักยภาพ 
  ของตนเองอยางอสิระ 
4.  เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลาวาง ใหเกิด ประโยชน รูจักแหลงเรียนรูทัง้ในและนอกสถานศึกษา 

3.  เปาหมาย 
- เชิงปริมาณ (จํานวนผูเขารวมกจิกรรม  หรือกําหนดปริมาณงานทีจ่ัดทํา) 
        นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ทุกคน, ครูและชุมชนใชบรกิาร
หองสมุดเพิ่มขึ้น    
- เชิงคุณภาพ (คาดวาจะไดประโยชนสูงสุดอยางไรโดยสรุป  ใหสอดคลองกับหลักการเหตุผล และ

วัตถุประสงค) 
  นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ มีทักษะการใชหองสมดุและศึกษาคนควาแสวงหาความรู 

ดวยตนเอง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขี้น   
4.  วิธีดําเนินการ 
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กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
  1.1  สํารวจความตองการสื่อ/อปุกรณการ 
เรียนการสอนและเอื้อตอการจัดกิจกรรม 
  1.2  บันทึกขอความตามเสนอผูอํานวยการ
เพื่อขอดําเนินการ 
   
 
 
 
 
 
2. ขั้นดําเนินการ 
2.1  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 
2.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
2.3  ประชาสัมพันธใหครูผูสอนและนักเรียนให
เขาใจรายละเอียดของกจิกรรม 
2.4  กําหนดเวลา สถานที่ใหนักเรียนสงผลงาน 
2.5 ดําเนินการประกวดตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด 
2.6 ประกาศผลและมอบรางวัล 

-ทราบความตองการใน
การใชสื่ออปุกรณและ
สื่อเพือ่การคนควา 
-ไดสื่อ/อุปกรณเพื่อ
การคนควาอยาง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
-จัดเก็บขอมูล
สารนเิทศ/สถิติการใช
แหลงเรียนรูเปน
ปจจุบันและถูกตอง 
-นักเรียนไดรวม
กิจกรรมสงเสริมการ
อานอยางหลากหลาย 
-นักเรียน ครู และ
ชุมชนรูจักใชแหลง
เรียนรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง มีทกัษะ
แสวงหาความรู  
แกปญหาในการเรียน
การสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

พ.ค. - ก.ค.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.- ก.ย. 58 
 
 
 
 
 
 

 

นส.ดรินญา 
และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นส.ดรินญา 
และคณะ 

 
 
 
 
 
 

 
  3. ขั้นการติดตามประเมินผล 

3.1 สรปุและรายงานผลการดําเนิน
โครงการ 

 

-ครู นักเรียนไดรบั
ความพึงพอใจการใช
บริการหองสมุดแหลง
เรียนรู 

  30  ก.ย.  58 นส.ดรินญา 
และคณะ 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ     
 งบประมาณ  จํานวน    ………40,000….……….บาท  จําแนกเปน 
 (   ) เงิน อุดหนุนรายหัว  ………40,000….……  ..บาท 
 (   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….………………..บาท 

(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….………………..บาท 
 กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1 

  1.1จัดหา สื่อ /วัสดอุุปกรณเพื่อพัฒนา
   10,000 
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หองสมุดแหลงเรียนรู และสื่อการเรียนการ
สอน (ครุภัณฑช้ันวางหนังสือพมิพ,ชั้นวาง
วารสารใหม,ตูแสดงนิทรรศการหนงัสอืใหม, 
วัสดุสิ้นเปลอืง,ซอมบํารุงอุปกรณ   
ภายในหองสมุด 
กิจกรรมที่ 2 

  2.1 กิจกรรมสงเสริมนสิัยรักการอาน 
(หนังสือคูมือเตรียมสอบ/หนังสือสงเสรมิ    
การอานสําหรับเยาวชนจํานวน 50 รายการ 
/กิจกรรมสงเสริมการอาน ,    หองสมุด
เคลื่อนที,่   ยอดนักอาน) 
กิจกรรมที่ 3 
จัดหาหนังสือพิมพ/วารสาร,นิตยสาร 
(จํานวน 18 รายการ) 
กิจกรรมที่ 4 

กิจกรรมยุวบรรณารักษ,กิจกรรมสปัดาห
หองสมุด 
กิจกรรมที่ 5 

กิจกรรมสงเสริมการใชศูนย ICT ชุมชนเพื่อ
พอหลวง(อบรมการใชคอมพิวเตอร) 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

15,000 
 
 

3,000 
 
 

2,000 

 รวม    40,000 
 
 
6.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

ดานปริมาณ    
-นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภช้ัน ม. 1-6 ทุกคนมี  
   นิสัยรักการอาน 

ดานคุณภาพ 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
-นักเรียนรูจักใชแหลงเรียนรูทั้งใน
สถานศึกษาและนอก   
  สถานศึกษา 

 

แบบสอบถาม 
 

-แบบประเมินความพงึพอใจการ
จัดกิจกรรม 
  -แบบประเมินความพึงพอใจการ
ใชบริการหองสมุด 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
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7.1    นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการใชหองสมุดและมีนสิัยรักการอานการคนควา แสวงหา 
ความรูดวย ตนเองอยางสม่ําเสมอ  รูจักแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูอื่นได  

7.2.   นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  สนองนโยบายการปฏิรปูการศึกษาที่เนนผูเรียน 
เปน สําคัญ 
  
     
ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ……………………………...ผูเห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวดรินญา    ขยายเสียง)          (นายธนวัฒน       คําลือ) 
    ตําแหนง ครู            รองผูอํานวยการกลุมบรหิารวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ…………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ……………………………..…ผูอนุมัติโครงการ 
         (นายสันติ    อวรรณา)          ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
            
              

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
 ทรัพยากรที่ใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

1  หนังสือพิมพรายวัน /
วารสาร /นิตยสาร 
   (18  รายการ) 

    ( ) เงิน
อุดหนุน 

7,500 ต.ค 57- 
มี.ค.58 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-หนังสืออานประกอบ/คูมือ
เตรียมสอบ และสื่อ
อิเลคทรอนิกสและอุปกรณ
สําหรับกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน  /เกียรติ
บัตร/ของรางวลั/กระดาษ
ชารด/ปายไวทนิว/ 
หมึกปร้ินเตอร/ 
-กระดาษถายเอกสาร 80 g 
เอ 4 
-กระดาษโปสเตอรสี 2หนา 
20 แผน 

    ( ) เงิน
อุดหนุน 

5,000  
 
 
 
 
 
 

   

ต.ค 57- 
มี.ค.58 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

-ครุภัณฑ (ชั้นวารสารใหม 
2 อัน,  
-ตูแสดงนิทรรศการ
หนังสือใหม 1 หลัง 
- วัสดุสิ้นเปลือง,ซอม
บํารุงอุปกรณ) 
-กาวลาเท็กซ 2 ขวด 
-ตะกราลวดเคลือบ 2 ชั้น 
 2 อัน 
-กิจกรรมศูนย ICT 

     

( ) เงิน
อุดหนุน 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

35,00 

ต.ค 57- 
มี.ค.58 
 
 
 
 
 
 
ต.ค 57- 

มี.ค.58 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นหาพันบาท)   25,000  

 
รายละเอียดแนบทายโครงการ 

 
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่  3-4 ภาคเรียนที่ 1/2558) 
 ทรัพยากรที่ใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลงงบประมาณ 
จํานวน

เงิน 

1 หนังสือพิมพรายวัน /วารสาร /
นิตยสาร 
   (18  รายการ) 

    ( ) เงินอุดหนุน 7,500 พ.ค-ต.ค.
58 

2 หนังสืออานประกอบ/คูมือ
เตรียมสอบ และสื่อ
อิเลคทรอนิกสและอุปกรณ
สําหรับกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอาน  /เกยีรติบตัร/ของ
รางวัล/กระดาษชารด/ปายไวท
นิว/หมึกปร้ินเตอร/ 
-กระดาษถายเอกสาร 80 gA 4 
 

    ( ) เงินอุดหนุน 5,000 พ.ค-ต.ค.
58 

3 ลอเข็นหนังสือ (กิจกรรม
สงเสริมการอาน) 
 

    ( ) เงินอุดหนุน 2,500 พ.ค-ต.ค.
58 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หนึง่หมื่นหาพันบาท)   15,000  
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ชื่อโครงการ    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร  สพฐ.   ขอที่ 4 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 10 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่ 10 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  1 
ลักษณะของโครงการ                โครงการใหม       √      โครงการตอเนื่อง 
กลุม/ฝายงานที่รับผิดชอบ  กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นางวัชรินทร   เจรญิคํา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 293/2551    เรื่อง  
ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 กําหนดใหสถานศึกษา ในสังกัด 
จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในการจัดทําโครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษา ตองพจิารณาขอมลูจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เปาหมาย/จุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน ระดับทองถิ่น(หลักสูตรระดับทองถิ่น) แลวจงึดําเนินการจัดทํา
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนทกุคน  ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่
มีความสมดลุทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมอืงไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน 
รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ   การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  
2. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.  เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นมากที่สุด 
3.  เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนานักเรียนใหเปนนักเรียนที่มีความสมบูรณ 
    ทั้งรางกาย  จิตใจ และสติปญญา 

3. เปาหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

-  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ผานการพัฒนาครบทั้ง  8  กลุมสาระการเรียนรู 
3.2   เชิงคุณภาพ 

 1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผานการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
และสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนานักเรียนใหเปนนักเรียนที่มีความสมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ และสติปญญา 
4. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
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1. ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมครู – อาจารย และ
ผูเกี่ยวของรวมวางแผนงาน 
สํารวจความตองการในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา สรปุ
วิเคราะหสภาพปญหาในการใช
หลักสูตรสถานศึกษา 
-  ประมาณการ คาถายเอกสาร 
คาเขาเลม การจัดซื้อ  จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ  

 
-  ไดทราบสภาพ
ปญหาในการใช
หลักสูตร
สถานศึกษาและได 
แนวทางในการ
จัดทําและ 
ปรับปรงุหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

 
ต.ค.57 – มี.ค.58 

 
นางวัชรินทร   เจรญิคํา
และคณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1  เสนอโครงการเพื่อขออนมุัติ 
2.2 ประชุมคณะครูและบุคลากร
ทางการศกึษา เพื่อสรุปวิเคราะห
สภาพปญหาในการใชหลักสูตร
สถานศึกษา  และกําหนดแนว
ทางการปรบัปรุงหลกัสูตร  
2.3 รวบรวมขอมลูที่ไดจากการ
ปรับปรงุหลักสูตรของทุกกลุม
สาระ 
2.4  จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ 
จัดทํารวบรวมเปนรปูเลม 
2.5  ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2.6  ประกาศใชหลักสูตร
สถานศึกษาฉบับปรุงปรงุ พ.ศ. 
2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
ไดเอกสารหลักสูตร
ที่ไดรับการปรับปรงุ
ของทุกกลุมสาระ 
 

ต.ค.57 – มี.ค.58 วัชรินทร   เจรญิคําและ
คณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ 

3. ขั้นประเมินผล 
สรปุประเมินผลรายงาน. 

-  ไดหลักสูตร
สถานศึกษาฉบับ
ปรับปรงุ พ.ศ.2558 

พ.ค.58 วัชรินทร   เจรญิคําและ
คณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ 

 
 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     20,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    20,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….………………..บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….………………..บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
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ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 

-  พัฒนาและปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา
ประมาณการ การจัดซื้อ จัดหาวัสดุอปุกรณ 

   
20,000 

 
20,000 

รวม   20,000 20,000 
 

6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

ดานปริมาณ    
-  รอยละ 100 ของหลักสูตรสถานศึกษามีความ
สอดคลองกบัหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
-  ประเมินจากแบบสอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 

 
   รอยละ 100 ของหลักสูตรสถานศึกษามีความ

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
 
-  ประเมินจากแบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

ดานคุณภาพ 
- คณะครูมีความรู ความเขาใจกระบวนการพัฒนา

หลักสูตร 

 
-  ประเมินจากแบบสอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 

 

- นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร -  ประเมินจากแบบสอบถาม - แบบสอบถาม 
 
 
 
 

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ผานการพัฒนาและปรับปรุงครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
7.2 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผานการพัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของ

ทองถิ่นและสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
7.3 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนานักเรียนใหเปนนักเรียนที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย 

จิตใจ และสติปญญา 
 
 
ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
      (นางวัชรินทร เจรญิคํา)         (นายธนวัฒน     คําลือ) 
ตําแหนงตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
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รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดแนบทายโครงการ 

 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสท่ี 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4 15 รีม 150 2250 (  )เงิน
งบประมาณ 

 ต.ค.57 – 
มี.ค.58 

2 แม็กเย็บ HD-10 2 อัน 85 170 (√ )เงินอุดหนุน   
3 อาหารและอาหารวางของคณะครูและ

บุคลากรในโรงเรียน 

   9,100 ( )เงินนอก 
งปม. 

  

4 เทปกาวยน1.5 นิ้ว 2 อัน 55 110 ( )เงินอ่ืน ๆ 
(ระบุ) 

  

5 แฟมกระดุม 12 แฟม 20 240    
6 โปรแกรมแอนตี้ไวรัสและแอนตี้สปาย

แวร 
1 ตัว 800 800    

7 หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจทพรีเมี่ยม 4 ขวด 250 1,000    
8 ตลับหมึกเครื่องปริ๊นอิงคเจท 1 ชุด 1500 1500    
9 หมึกเติมเครื่องปริ้นเลเซอร 1 หลอด 1200 1200    
10 คาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร    2,225    
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

11 ไวนิล    550    
12 กระดาษโฟโต 180 แกรม 1 หอ 420 420    
13 ปากกาเนนขอความ  2 แทง 25 50    
14 ดินสอเปลี่ยนไส 5 แทง 8 40    
15 ลิขวิดเปเปอร Pentel ZL แบบปากกา 2 แทง 75 150    
16 แผนใส A4   1 หอ 195 195    
19         
 รวม  (.....20,000…..บาทถวน...)    
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ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สนองยุทธศาสตร  สพฐ.   ขอที่ 4 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่    8 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1 ,7 
ลักษณะของโครงการ                โครงการใหม        √     โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2553 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่

ดําเนินการอยางตอเนื่อง” การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

สําหรับเปนหลักประกันใหนักเรียนและสังคมมีความเชื่อมั่นในโรงเรียน ยิ่งกวานั้นการจัดระบบการ

ประกันภายในของโรงเรียนจะถูกประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ทุกๆ 3 ป เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ของโรงเรียน  ดังนั้น โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงจัดโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อทบทวนพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

2.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสทิธิภาพการบรหิารการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

 - ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถนําระบบประกัน
คุณภาพภายในมาใชเปนสวนหนึ่งของการบรหิารการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

3.2 ดานคุณภาพ 
- โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาและการบรหิารการจัดการศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมครู พฒันาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ประชุม

-ทําใหทราบผล/ปญหา/
อุปสรรคของการจัดการเรียนรูป
การศึกษา 2557  

ต.ค.57 – มี.ค.58 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 
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วางแผนปฏิบัติงาน 
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมิน
ทบทวนการบริหารงานเชิงระบบ 

-ครูนําการบริหารงานเชงิระบบ
มาใชในการจัดการศึกษา 
 

ต.ค.57 – มี.ค.58 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

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

-.ผูบรหิารไดทราบผลของการ
นิเทศ/อบรมการพฒันาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

มี.ค.58 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

 
 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     10,000  บาท  จําแนกเปน 
( ) เงิน อุดหนุนรายหัว    10,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….………………..บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….………………..บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 

-  การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทบทวน 
การบริหารงานเชิงระบบ 

  
 

 
10,000 

 
10,000 

รวม   10,000 10,000 
 
6. การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

ครูนําการบรหิารงานเชิงระบบ 
มาใชในการจัดการศึกษา 

- การนิเทศ 
- การสอบถาม 

- แบบนิเทศ 
- แบบสอบถาม 

 
 

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภนําระบบประกันคุณภาพภายในมาใชในการบรหิารจัดการศึกษาอยาง

มีประสิทธิภาพ 
7.2  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาและประสทิธิภาพการบริหารจัดการ

อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ 
7.3  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดบัที่ดีกวา        

ที่ผานมา 
 
 
ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
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      (นายชวลิต    ยอดยิ่ง)         (นายธนวัฒน     คําลือ) 
ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
 

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.57 
- มี.ค.58 

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g 1 หอ 130 130 (√ )เงินอุดหนุน   
3 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10(1X24) 1 โหล 120 120 ( )เงินนอก 

งปม. 
  

4 อาหารกลางวันและอาหารวาง    4550 ( )เงินอ่ืน ๆ 
(ระบุ) 

  

5 คาจัดทําปายไวนิล    600    
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

6 คาถายเอกสารเขาเลม    4,300    
รวม(......10,000........บาทถวน..............)   
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ชื่อโครงการ    โครงการสงเสรมิสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
      โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
สนองยุทธศาสตร   สพฐ.ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทกุประเภท 

สพฐ. ที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันา

สถานศึกษา 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู
     และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
     มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางการ
     ปฏิรูปการศึกษาเพือ่พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
     คุณภาพสูงขึ้น 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1 ยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
     และสงเสรมิความสามารถดานเทคโนโลยเีพื่อเปนเครื่องมือใน 
     การเรียนรู 
     ขอ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนรูได
     อยางมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ลักษณะของโครงการ       โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นางพิมลพรรณ      รวมบุญ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
1.  หลักการและเหตุผล                  
รัฐบาลมีนโยบายการบรหิารงานแบบมุงเนนผลงาน  กระทรวงศึกษาจึงกําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ใหสถานศึกษามีการบรหิารงานเชิงกลยุทธ สงเสรมิการมสีวนรวมในการบริหาร และใหมีการ
ตรวจสอบถวงดุล  งานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน จึงจัดวางระบบการบรหิารงาน โดยใชระบบ P D C A ใหครบ
วงจร    ซึ่งก็คือระบบการบรหิารงานแบบมุงเนนผลงาน จงึจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนกจิกรรมพัฒนา
ผูเรียน เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ  ความสามารถ  ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียนอยางหลากหลาย   และเพื่อใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  ไดแก   
ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใชเทคโนโลยี  และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  ไดแก 
รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู    อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน   รักความ
เปนไทยและมจีิตสาธารณะ  เกิดทกัษะการทํางานและอยูรวมกับผูอื่นในสงัคมอยางมีความสุขในฐานะเปน
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

2.  วัตถุประสงค  
1. เพื่อสงเสรมิประสทิธิภาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
2. เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
3. เพื่อใหสถานศึกษามีการบรหิารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
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3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
2.  นักเรียนทกุคนเขารวมกจิกรรมพัฒนาผูเรียนครบทุกกิจกรรม 

 เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมกีารจัดกจิกรรมพฒันาผูเรียนที่หลากหลายตามความสนใจของนักเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมกีารบรหิารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ตามเกณฑ สพฐ. รอยละ 80  

 
4.  วิธีดําเนินการ 

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

 
โครงการไดรับ

การอนุมัต ิ

 
ตุลาคม 2557  

 
นางพิมลพรรณ  รวมบุญ 

2. ขั้นดําเนินการ 
      กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
       

 
การดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

 
ตุลาคม 2557 – 
กันยายน 2558 

นางพิมลพรรณ  รวมบุญ 

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

 
แบบรายงาน

โครงการ 
 

 
กันยายน  2558 

นางพิมลพรรณ  รวมบุญ 

 
 
 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 งบประมาณ  จํานวน     15,000     บาท  จําแนกเปน 
 () เงิน อุดหนุนรายหัว    15,000     บาท 
 (    ) เงิน  กิจกรรมพฒันาผูเรียน  ………….…- ………….. บาท 

(    ) เงิน อื่น ๆ     ………….…-…………..  บาท 
 กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
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1 
2 
3 
 
 
4 
 
5 

เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 
ดําเนินงานตามแผน 
- จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณสํานักงานตามที่กําหนด 
- ตรวจรับวัสด-ุอุปกรณ 
ติดตามประเมินผล 
- วิเคราะหขอมูลจากการใชวัสด-ุ  อุปกรณ 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

   

 

15,000 

 

 

15,000 

รวม   15,000 15,000 

 
6. การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ (ตาม

วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมอื เครื่องมือที่ใช 

1.  โรงเรียนมีการจัดกจิกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลายใหกับผูเรียน 
และตอบสนองความตองการ  
ความสามารถ  ความถนัด  และ
ความสนใจของผูเรียน 
2.  สงเสริมและพฒันา
ความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

การประเมิน/การสงัเกต 
 

การสอบถาม การสังเกต 
 การประเมินความพงึพอใจ 
 
 

แบบสอบถาม/แบบทดสอบ
สมรรถภาพ 
แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
ตัวชี้วัดความสําเรจ็ (ตาม

วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมอื เครื่องมือที่ใช 

3.  ผูเรียนนําความรูและ
ประสบการณไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
4.  มีการจัดกจิกรรมสงเสริม
คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูเรียน 

การประเมิน/การสงัเกต 
 

การสอบถาม การสังเกต 
 การประเมินความพงึพอใจ 
 
 

แบบสอบถาม/แบบทดสอบ
สมรรถภาพ 
แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
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 1. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดรบัการสงเสริมและพฒันาอยางประสิทธิภาพตามการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษา 

2. กิจกรรมพฒันาผูเรียนไดรับการสงเสริมและสนบัสนุนในการจัดกจิกรรม 
 3. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
 
ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ……………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
      (นางพิมลพรรณ    รวมบุญ)                  (นายธนวัฒน     คําลือ) 
ตําแหนง  ครู วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ   รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ…………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)                 ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร  
100 cc. Pixma 

2 ชุด 900 1800 (  )เงิน
งบประมาณ 

1800  

2 หมึกสีเติมเครือ่งปริ้นเตอร  
100 cc. Pixma 

2 ชุด 300 600 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

600  

3 กระดาษการดสี 150 แกรม A4 24 หอ 75 1200  1800  
4 กระดาษโฟโต130 gm 100 แผน 250 250  250  
5 สันรูด 5 มม. 8 โหล 49 392  392  
6 สันรูด 7 มม. 8 โหล 69 552  552  
7 เครื่องยงิเหลก็ 1 เครื่อง 1600 1600  1600  
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

8 ลวดเย็บเบอร 35 2 กลอง 15 30  30  
9 ลวดเย็บเบอร 10 5 กลอง 10 50  50  
10 ลวดเย็บเบอร  23/20 1 กลอง 105 105  105  
11 แฟมสันหวง 3 นิ้วตราชาง 2 แฟม 105 210  210  
12 แฟมโชวเอกสารพลาสตกิ 20 ไส 5 แฟม 45 225  225  
13 ไสแฟมสอด 11 รู 4 หอ 25 100  100  
14 ลวดเสียบกระดาษหัวกลม 1 โหล 80 80  80  
15 Flash Drive 8 GB 2 อัน 299 598  598  
16 กระดาษชารตส ี 10 แผน 10 100  100  
17 กระดาษโปสเตอรสะทอนแสง 10 แผน 12 120  120  
18 กระดาษมันป ู 10 แผน 4 40  40  
19 กระดาษโปสเตอรสีหนาเดียวหนา 10 แผน 10 100  100  
20         
         

รวม     (แปดพันเจ็ดรอยหาสบิสองบาทถวน)        8,752 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร  
100 cc. Pixma 

2 ชุด 900 1800 (  )เงิน
งบประมาณ 

1800  

2 หมึกสีเติมเครือ่งปริ้นเตอร  
100 cc. Pixma 

2 ชุด 400 800 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

800  

3 กระดาษการดสี 150 แกรม A4 24 หอ 75 1200  1800  
4 กระดาษโฟโต130 gm 100 แผน 250 250  250  
5 สันรูด 5 มม. 8 โหล 49 392  392  
6 สันรูด 7 มม. 8 โหล 69 552  552  
7 กระดาษโฟโต130 gm 100 แผน 250 250  250  
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

8 ลวดเย็บเบอร 35 2 กลอง 15 30  30  
9 ลวดเย็บเบอร 10 5 กลอง 10 50  50  
10 กระดาษใสรองปก A4 100 แผน 195 195  195  
11 กรรไกรอยางดี 9นิ้ว 1 อัน 85 85  85  
12 คัตเตอรเหล็กใบเล็ก 1 อัน 45 45  45  
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
         

รวม     (หกพันสองรอยสีส่บิเกาบาทถวนบาทถวน)  6,249 
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ชื่อโครงการ    โรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย 
สนองยุทธศาสตร  สพฐ.   ขอที ่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่             2 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่          2  
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่………3 
ลักษณะของโครงการ                โครงการใหม        √     โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
นับตั้งแตการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475  ประเทศไทยไดมี
วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองมาอยางตอเนื่อง นับเปนเวลา 78 ปที่ประชาธิปไตยเขามามีบทบาท               
ตอสังคมไทย ทั้งในดานอุดมการณ รูปแบบการปกครอง และวิถีชีวิตประชาธิปไตย แตสภาพสังคมที่
เกิดข้ึน ในปจจุบันไมไดสะทอนใหเห็นวาคนไทยมีความรูความเขาใจประชาธิปไตยเทาที่ควร  ดังจะเห็นได
จาก ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง การแตกแยกทางความคิดที่นําไปสูการแบงฝกแบงฝายของ
ประชาชน ขณะเดียวกันปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอันเนื่องมาจากการดิ้นรน แขงขัน และการชวงชิง
ผลประโยชน นําไปสูการเอารัดเอาเปรียบ การกออาชญากรรม และความไมเปนธรรมในสังคม ซึ่งมี
แนวโนมรุนแรงและแพรขยายสูสังคมมากขึ้น และสงผลตอพฤติกรรมของเยาวชน เนื่องจากขาดตัวอยางที่
ดีและขาดการเอาใจใสดูแล  เพื่อปลูกฝงการเรียนรูและพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางตอเนื่อง ซึ่งจะกอ
ผลเสียตอไปในอนาคต โรงเรียน ถือเปนสถาบันหลักในการสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาคานิยมดาน
ประชาธิปไตยใหแกเยาวชนโดยตรง กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายเรงรัดพัฒนาการเรียนรู
ประชาธิปไตยใหแกนักเรียน ภายใตโครงการ สรางจิตสํานึกความเปนไทย ตามแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง 2555 โดยมอบหมายใหเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดตางๆ พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนแกนนํา
ประชาธิปไตยสําหรับเปนตัวอยางที่ดีใหแกโรงเรียนอื่นๆ และชุมชน มีศักยภาพที่จะพัฒนาโรงเรียนอื่น
และชุมชนอื่นสูการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย เพื่อการอยูรวมกัน อยางสันติสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
เขตพื้นที่การศึกษาแพรเขต 2 ไดคัดเลือกโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนโรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย
 และไดรับคัดเลือกจากคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลใหเปนศูนยการเรียนรู
 ตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม 

 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหบุคลากรและนักเรียนมีความรูความ

เขาใจ ที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการ
ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 

2.2   เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแกนนําและแหลงเรียนรูดานการ
พัฒนาการเรียนรูประชาธิปไตยใหแกครู นักเรียน และโรงเรียนเครือขาย 
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2.3   เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาในการระดมทรัพยากรและสิง่อํานวยความสะดวกในการ
พัฒนาการเรียนรูประชาธิปไตยใหแกครูและนักเรียน 

 
3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
- ครู  นักเรียน  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ และโรงเรียนเครือขายในเขตพื้นที่ สพม. เขต 37  ไดรับ

การพัฒนาการเรียนรู และมสีวนรวมในกจิกรรม การไดรบัการบรกิารดานแหลงเรียนรูทรัพยากรทีส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรูประชาธิปไตย 

3.2 ดานคุณภาพ 
- ครูและนกัเรียนในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ และโรงเรียนเครือขายสามารถเรียนรูและม ี

สวนรวมในการจัดกจิกรรม  มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกีย่วกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกันอยางสันตสิุขตามวิถีประชาธิปไตย 

4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณดําเนินการ 
- ประสานงานบุคลากรทีเ่กี่ยวของ 
- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

-ทําใหทราบผล/ปญหา/อปุสรรค
ของโรงเรียนแกนนํา
ประชาธิปไตย 

พ.ค.57 – ก.ย.58 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- การอบรมการจัดกจิกรรมเรียนรู
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- การเลือกตั้งคณะกรรมการ 
สภานักเรียน 
- การจัดตั้งศูนยการเรียนรู 
ตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม  

- ครู นักเรียนมีสวนรวมดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยมี
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  

พ.ค.57 – ก.ย.58 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

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

-.ผูบรหิารไดทราบผลของการ
นิเทศ/อบรมการจัดกิจกรรม
เรียนรูประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ก.ย.58 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     4,000  บาท  จําแนกเปน 
(   ) เงิน อุดหนุนรายหัว    4,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….………………..บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….………………..บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
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1 กิจกรรมที่ 1 

-  การอบรมการจัดกจิกรรมเรียนรูประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

  
 

 
4,000 

 
4,000 

รวม   4,000 4,000 
 

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 
- รายงานผลการประเมิน

ตนเอง (SAR) 

- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกการประเมินตนเอง 

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7.1  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนแกนนําและแหลงเรียนรูในการพัฒนาครู นักเรียน และ
บุคลากร โรงเรียนในเขตพื้นที่สพม.เขต 37  ในการเรียนรูประชาธิปไตย 

7.2   ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ และโรงเรียนเครือขายไดรบัการ
พัฒนาใหมีความรูความเขาใจ ที่ถูกตองเกี่ยวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และสามารถดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข 

 
 
ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
        (นายชวลิต   ยอดยิ่ง)            (นายธนวัฒน     คําลือ) 
  ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
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รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4 6 รีม 150 300 (  )เงิน
งบประมาณ 

 พ.ค.57 
- ก.ย.58 

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g 1 หอ 130 130 (√ )เงินอุดหนุน   
3 อาหารกลางวันและอาหารวาง    1000 ( )เงินนอก 

งปม. 
  

4 คาจัดทําปายไวนิล    570 ( )เงินอ่ืน ๆ 
(ระบุ) 

  

รวม(......2,000........บาทถวน..............)   
 
 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่ รายการ จํานวน หนวย ราคา จํานวน แหลง                       จํานวน 
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ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน ที่ตองการ
ใช  

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4 6 รีม 150 300 (  )เงิน
งบประมาณ 

 พ.ค.57 
- ก.ย.58 

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g 1 หอ 130 130 (√ )เงินอุดหนุน   
3 อาหารกลางวันและอาหารวาง    1000 ( )เงินนอก 

งปม. 
  

4 คาจัดทําปายไวนิล    570 ( )เงินอ่ืน ๆ 
(ระบุ) 

  

รวม(......2,000........บาทถวน..............)   
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ชื่อโครงการ    การบริหารจัดการงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร สพฐ.ที่ 1  จุดเนน สพฐ. ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 3 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2 
ลักษณะของโครงการ                โครงการใหม          โครงการตอเนือ่ง 
กลุม/ฝายงานที่รับผิดชอบ  งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา   กลุมบริหารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นางลําดวน    ปานปาก 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและในการวัดผลและ 
ประเมินผลตองมีการประเมินผลตามสภาพจริง  มีการประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบตามลักษณะเนื้อหา 
ของแตละรายวิชา  ซึ่งในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตองมีการจัดเก็บขอมูลในรูปของเอกสารตางๆ 
เชน ปพ.5 ,ปพ.6 และทางงานวัดผลจะตองจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของในการวัดผลและประเมนิผลเพือ่ใชในการ
ประเมินผลการเรียนและเอกสารตางๆจะตองมีเพียงพอในการใชตลอดปการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆ
ที่ใชสําหรบัในการจัดการเรียนการสอนหรอืการสอบก็มีความจําเปนและตองจัดเตรียมเพือ่ใหการวัดและ
ประเมินผลเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนการบรกิารใหครูและนักเรียน และ ปพ.6 แบบประเมินผลการ
พัฒนาผูเรียนรายบุคคล  ก็มีความจําเปนเพราะเปนเอกสารที่จะใชรายงานผลการเรียนของนักเรียนแตละคน
ใหผูปกครองไดรับทราบเพือ่เปนสื่อกลางระหวางโรงเรียนกบัผูปกครอง 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุและอปุกรณทีเ่กี่ยวของในการวัดผลและประเมินผล 
2.   มี ปพ.6 เพียงพอสําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2558 

3. เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1. มีเอกสาร วัสดุและอปุกรณเพียงพอสําหรบัครูและนักเรียนและเพียงพอสําหรับการจัดสอบ 
2. ดําเนินการจัดจางทํา ปพ.6 สําหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 และนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ในปการศึกษา 2558 
3.2 เชิงคุณภาพ 

มีระบบงานบรกิารดานวัสดุอปุกรณที่ดีและมีเพียงพอสําหรบังานวัดผลและประเมินผล 
 สงผลใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 
4. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1   เสนอโครงการเพื่อขออนมุัต ิ
    1.2   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

     
- 

 
ต.ค. 57 

 นางลําดวน  
  ปานปาก 
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    1.3   ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 
2. ขั้นดําเนินการ 
    2.1   กําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
    2.2   กิจกรรมที่ดําเนินการ 
           2.2.1   ดําเนินการจัดซือ้วัสด ุ
                    อุปกรณสําหรับงานวัดผล 
                    และประเมินผลและ 
                    การจัดสอบ 
2.2.2 ดําเนินการจัดจาง ทําปพ.6 
                   สําหรบันักเรียนระดับชั้น 
                   มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 
                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
                   ในปการศึกษา 2558 

 
 
 
-มีเอกสาร วัสดุและอุปกรณ
เพียงพอสําหรบัครูนักเรียนและ
เพียงพอสําหรบัการจัดสอบ 
 
-มี ปพ.6 สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
ในปการศึกษา 2558 

 
พ.ย 57 – ก.ย.58  
 
พ.ย. 57– ก.ค.58 
 
 
 
พ.ย. -  มิ.ย.58  
 

นางลําดวน  
   ปานปาก 
 

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

  
มีวัสดุอุปกรณพอเพียงสําหรับ
งานวัดผลและประเมินผลและ
มีปพ.6 สําหรบันักเรียน ม.1
และม.4 ปการศึกษา 2558  

  
ส.ค –  ก.ย.58 
 

นางลําดวน  
   ปานปาก 
 

 
 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน   44,000     บาท  จําแนกเปน 
( / ) เงิน อุดหนุนรายหัว   44,000     บาท 
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….…0……………..บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….…0……………..บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อวัสดุและอุปกรณงานวัดผล 
  1.1 ขออนุมัติจัดซื้อ 
  1.2  ดําเนินการจัดซือ้ตามขั้นตอนพสัดุ 
  1.3  นํามาใหบริการครูและใชในงานวัดผล 

- 26,000 - 26,000 

2 กิจกรรมที่ 2    
จัดทํา ปพ.6  สําหรับนกัเรียนระดบัชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 1และนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา 
ปที่ 4 ในปการศึกษา 2558   

 
- 

 
18,000 

 
- 

 
18,000 
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  2.1  ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง 
  2.2  ดําเนินการจัดซือ้/จัดจางตามขั้นตอน
พัสด ุ
  2.3  นํา ปพ.6 มาใชสําหรับจัดเกบ็ขอมลู    
ผลการเรียนของนกัเรียนแตละคน ในระดบัชั้น 
ม.1และ ม.4 ปการศึกษา 2558 

รวม - 44,000   - 44,000   
 

6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

-มีวัสดุและอปุกรณที่ใชในการวัดผล
และประเมินผลเพียงพอตลอดป
การศึกษา 2558 

สอบถามผูรับบริการ แบบสอบถามความพงึพอใจ 

-มี ปพ.6 เพียงพอสําหรับนกัเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4  ปการศึกษา 2558 
 

สอบถามเจาหนาที่วัดผล/
นักเรียน 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

-    ทางงานวัดผลและประเมินผลมเีอกสาร วัสดุและอุปกรณเพียงพอสําหรับครูและนกัเรียนและ 
     เพียงพอสําหรบัการจัดสอบ 
- มี ปพ.6 เพียงพอสําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2558 

 
 
ลงชื่อ…………………………………...........ผูเสนอโครงการ 

            ( นางลําดวน     ปานปาก ) 
    ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ 
 
    ลงชื่อ……………………………………….....ผูเห็นชอบโครงการ 
           ( นายธนวัฒน       คําลือ ) 
    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผูเห็นชอบโครงการ 
     (นายสันติ    อวรรณา) 
    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
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ลงชื่อ………………………………………..ผูอนมุัติโครงการ 

     ( นายนิคม      มะยาระ ) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษคําตอบ  60  ขอ 300 หอ 30 9,000 (/ )เงินอุดหนุน 9,000 พ.ย. 57– ก.ค.58 

2 กระดาษถายเอกสาร เอ 4 10 รีม 150 1500 (/ )เงินอุดหนุน 1,500 พ.ย. 57– ก.ค.58 

3 เชือกฟางไนลอน 6 มวน 80 480 (/ )เงินอุดหนุน 480 พ.ย. 57– ก.ค.58 

4 กระดาษกาวหนงัไกสีขาว,น้ําเงิน 
และสีชมพู ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 

50 มวน 35 1,750 (/ )เงินอุดหนุน 1,750 พ.ย. 57– ก.ค.58 

5 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร 10 2 กลอง 195 390 (/ )เงินอุดหนุน 390 พ.ย. 57– ก.ค.58 

6 กระดาษการด A4  120 แกรม 25 หอ 130 3,250 (/ )เงินอุดหนุน 2,600 พ.ย. 57– ก.ค.58 

7 เหล็กเสียบขอสอบ 2 ขา 1.5 นิ้ว 20 กลอง 75 1,500 (/ )เงินอุดหนุน 1,500 พ.ย. 57– ก.ค.58 

8 กาวลาเทก็ซ  32 OZ 2 กระปกุ 70 140 (/ )เงินอุดหนุน 140 พ.ย. 57– ก.ค.58 

9 เครื่องเย็บกระดาษเบอร 10 5 อัน 70 350 (/ )เงินอุดหนุน 350 พ.ย. 57– ก.ค.58 

10 ปากกาเคมีตรามา  3  ส ี 6 ดาม 20 120 (/ )เงินอุดหนุน 120 พ.ย. 57– ก.ค.58 

11 กระดาษทําเกียรตบิัตร 4 รีม 200 800 (/ )เงินอุดหนุน 800 พ.ย. 57– ก.ค.58 
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

12 แผน DVD  บันทึกขอมลู 1 หลอด 320 320 (/ )เงินอุดหนุน 320 พ.ย. 57– ก.ค.58 

13 หมึกสําหรับเครื่อง Printer Laser 6 หลอด 1,000 6,000 (/ )เงินอุดหนุน 6,000 พ.ย. 57– ก.ค.58 

14 กรรไกรตัดกระดาษขนาดใหญ 2 อัน 100 200 (/ )เงินอุดหนุน 200 พ.ย. 57– ก.ค.58 

15 คัตเตอรเหล็ก ขนาดใหญ 2 อัน 100 200 (/ )เงินอุดหนุน 200 พ.ย. 57– ก.ค.58 

16 เอกสาร ปพ.6 ต ชั้น ม.1 300 เลม 30 9,000 (/ )เงินอุดหนุน 9,000 พ.ค -  มิ.ย.58 
17 เอกสาร ปพ.6 ป ช้ัน ม.4 300 เลม 30 9,000 (/ )เงินอุดหนุน 9,000 พ.ค -  มิ.ย.58 

 44,000  
 
 



156 
 

ชื่อโครงการ    พัฒนางานเอกสารการพิมพ   
สนองยุทธศาสตร สพฐ.ที่    1    จุดเนน สพฐ. ที่    9 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่    7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่    13 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่      2 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
กลุม/ฝายงานที่รับผิดชอบ  กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นางอนงค   ขีปนวัฒนา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
 
1. หลักการและเหตุผล   
  เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  และพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2544  โดยมีการจัดการเรียน
การสอนที่เนนนกัเรียนเปนสําคัญ  มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและสือ่ที่สามารถนําไปสอน  และปฏิบัติไดจรงิ  
ซึ่งจะนําไปสูการประกันคุณภาพทางการศึกษา ทางกลุมบรหิารงานวิชาการจึงจัดใหมีการใหบริการอัดสําเนาเอกสาร 
ที่สนับสนุนกจิกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  เพื่อบริการใหบุคลากรในโรงเรียนไดสะดวกและเพียงพอ 
 
2. วัตถุประสงค   
  1. เพื่อจัดหาวัสดุ -  อุปกรณการใหบริการที่เหมาะสมเพียงพอ 
  2. เพื่อสงเสรมิการจัดทําเอกสารการเรียนการสอนของครผููสอน 
  3.เพื่อบริการและอํานวยความสะดวกในการผลิตเอกสารและจัดทําเอกสารที่ใชใน                     
                       การเรียนการสอน  
3. เปาหมาย 
 

- เชิงปริมาณ  
  มีเอกสารที่ใชในการเรียนการสอน และเอกสารงานธุรการ  บริการแกบุคลากร 

ในสถานศึกษา  นักเรียนจํานวน 752 คน  ครูจํานวน 52 คน 
 

- เชิงคุณภาพ  
การใหบริการอัดสําเนา จัดทําเอกสารตรงความตองการของบุคลากรทุกฝาย 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

  
ต.ค. 2557 

 
ครูอนงค 
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1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
2. ขั้นดําเนินการ  
    2.1ดําเนินการจัดซือ้-จัดจาง 
    2.2ตรวจรับวัสดุ อปุกรณ 

 1 ตุลาคม 57 - 
30 กันยายน 58 

 

 
ครูอนงค 

3. ขั้นประเมินผล 
   3.1 ประเมินโครงการ 
   3.2 สรุปรายงานผูบรหิาร 

 กันยายน 58  
ครูอนงค 

 
 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ จํานวน  140,060 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 

  140,060 140,060 

รวม    140,060 

 
 
 

6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

-งานเอกสารการพิมพใหบริการ 
ดานเอกสารที่ใชในการเรียนการ
สอนและเอกสารฝายตางๆอยาง
เปนระบบและเปนปจจุบัน 

นิเทศติดตาม 

แบบสอบถาม 

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

ลงชื่อ…………………………………...........ผูเสนอโครงการ 
             ( นางอนงค   ขีปนวัฒนา ) 
                       ตําแหนง ครูชํานาญการ 
 
    ลงชื่อ……………………………………….....ผูเห็นชอบโครงการ 
              ( นายธนวัฒน   คําลือ ) 
       รองผูอํานวยการกลุมบรหิารวิชาการ  
 
 

               ลงชื่อ………………………………………..ผูเห็นชอบโครงการ 
         (นายสันติ    อวรรณา) 
    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
             ลงชื่อ………………………………………..ผูอนุมัติโครงการ 

     ( นายนิคม      มะยาระ ) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ 
 
 

 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 หมึกพมิพเอกสาร RZ 20 หลอด 1,070 21,400 เงินอุดหนุน 21,400 พฤศจิกายน 57 

2 ไขพิมพเอกสาร RZ  A4 10 มวน 2,140 21,400 เงินอุดหนุน 21,400 พฤศจิกายน 57 

3 กระดาษโรเนียวน้ําตาล A4 300 รีม 80 24,000 เงินอุดหนุน 24,000 พฤศจิกายน 57 
4 กระดาษโรเนียวขาว A4 100 รีม 110 11,000 เงินอุดหนุน 11,000 พฤศจิกายน 57 
5 กระดาษปกเอสี ่ 4 รีม 125 500 เงินอุดหนุน 500 พฤศจิกายน 57 
6 ลวดเสียบกระดาษ 2 กลอง 5 10 เงินอุดหนุน 10 พฤศจิกายน 57 
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (เจ็ดหมื่นแปดพันสามรอยสิบบาท) 78,310  
 

 
รายละเอียดแนบทายโครงการ 

 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1 /2558) 
 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษเกียรติบัตร A4 15 หลอด 1,070 16,050 เงินอุดหนุน 16,050 มิถุนายน 58 

2 เครื่องเย็บกระดาษ No 10 5 มวน 2,140 10,700 เงินอุดหนุน 21,400 มิถุนายน 58 

3 เครื่องยิง TGA ตรา MAX 300 รีม 80 24,000 เงินอุดหนุน 24,000 มิถุนายน 58 
4 ลวดเย็บกระดาษ No 10 100 รีม 110 11,000 เงินอุดหนุน 11,000 มิถุนายน 58 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หกหมื่นหนึง่พันเจ็ดรอยหาสิบบาท) 61,750  
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ชื่อโครงการ    งานทะเบียนนักเรียน 
สนองกลยุทธ    สพฐ. ที่ 2 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่  7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่11 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 6 
ลักษณะของโครงการ                โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   ทะเบียนนกัเรียน 
ผูรับผิดชอบ    นางทรรศนีย   ชํานาญ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
         งานทะเบียนนักเรียนเปนงานปฏิบัติของฝายวิชาการทีร่ับผิดชอบดานเอกสาร ขอมลูตาง ๆ ของ
นักเรียนตัง้แตการเขาเรียน ระหวางเรียน จนถงึการออกจากโรงเรียน การปฏิบัติงานจึงตองมีความละเอียดถี่
ถวน และงานตองเปนระบบขั้นตอน การจัดเก็บเอกสารหลกัฐานตองมีความปลอดภัย ผูปฏิบัตงิานตองเปน
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 และนอกเขตพื้นทีบ่ริการจํานวน  146  คน  
2) รับนักเรียนมัธยมศกึษาปที่  4 ทั้งนักเรียน ม.3 เดิม และนักเรียนจากโรงเรียนอื่นจํานวน  110  คน 
3) เก็บประวัตินักเรียนเปนระเบียบถูกตองและสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 90  

 
 
         3.2 ดานคุณภาพ 

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

4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
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1  ข้ันเตรียมการ 
 - ประชุมครทูี่เกี่ยวของ สรปุผลการ    
   สํารวจวัสดุอุปกรณที่ตองการใช 

 
-มีบัญชีวัสดุทีเ่ปนปจจุบัน 

 
กรกฎาคม 57 

 
นางทรรศนีย 

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

 
- มีวัสดุอุปกรณใชในงาน
ทะเบียนนกัเรียนตามที่
กําหนด 
- วัสดุอุปกรณมีความพรอมใน
การใชงานทําใหงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ต.ค. 57 – มี.ค. 

58 

 
นางทรรศนีย 

3. ขั้นประเมินผล 
- วิเคราะหขอมูลจากการใหบรกิาร 
- สรุป ประเมินผลการดําเนินงาน 

 
- ความพึงพอใจของ
ผูรบับริการ 
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพฒันางาน
ตอไป 

 
ส.ค. 58 

 
นางทรรศนีย 

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

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรม 
1. จัดทํารายงานการรับนกัเรียนเขาใหม 
2. จัดทํารายงานการรับนกัเรียนยายเขา 
3. จัดทํารายงานการจําหนายนักเรียนยาย

ออก 
4. สรปุ ประเมินผลและรายงานการ

ดําเนินงาน 

 
 

 
 

 
/ 

 
3,001 

รวม    3,001 
6. การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

- การดําเนินการรับนกัเรียน
เปนไปตามแผนที่โรงเรียน
กําหนดและบังเกิดความ
เรียบรอย ในการ     รับสมัคร
นักเรียน 

ผลการดําเนินงาน ผลของงาน 

- เก็บประวัตินักเรียนเปน
ระเบียบ ถูกตอง และสามารถ

นิเทศติดตาม 
สอบถาม 

แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 
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นําไปใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
- การดําเนินการรบันักเรียนเปนไปตามแผนทีโ่รงเรียนกําหนดและบงัเกิดความเรียบรอย  
- การเกบ็ประวัตินักเรียนเปนระเบียบ ถูกตอง และสามารถนาํไปใชงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 
-  

 
ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
        (นางทรรศนีย   ชํานาญ)            (นายธนวัฒน     คําลือ) 
  เจาหนาที่งานทะเบียนนักเรียน    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 ทรัพยากรที่ใชในโครงการ  (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 ลวดเย็บกระดาษ NO .10 12 กลอง 8 96 (  )เงินงบประมาณ 3,001 พ.ย.57 – 
มี.ค.58 

2 ซองน้ําตาล F4 ขยายขาง 20 ซอง 7 140 (/)เงินอุดหนุน   
3 หมึกเครื่องพิมพ HP-P 1006 1 กลอง 1,100 1,100 ( )เงินนอก  งปม.   
4 กระดาษดับเบลิเอ  A4 1 กลอง 750 750 ( )เงินอื่น ๆ (ระบุ)   
5 กาวลาเทก็ซ ขนาด 16 ออนต 2 ก.ป. 45 90    
6 กระดาษปกสีพื้น A4 

(สีน้ําเงิน,ชมพ)ู 
5 ริม 105 525    

7 กรรไกร ตรามา 7.5 นิ้ว 4 อัน 75 300    
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

รวม(........สามพันบาทหนึ่งบาทถวน..............) 3,001  
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ชื่อโครงการ    พัฒนาสํานกังานวิชาการ  
สนองยุทธศาสตร สพฐ.ที่    1    จุดเนน สพฐ. ที่    9 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่    7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่   13 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่      2 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
กลุม/ฝายงานที่รับผิดชอบ  กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นางอนงค   ขีปนวัฒนา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหระบบการบริหารจัดการงานสํานักงานวิชาการมีความสะดวก  รวดเร็ว  และ 
มีประสิทธิภาพ  จึงมีความจําเปนดานปจจัยที่ใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มสีื่อ เอกสาร วัสดุอปุกรณ  
ครุภัณฑ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทีเ่อื้อตอการเรียนรูอยางเพียงพอ 
 
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 ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 

  
ต.ค.57 

 
ครูอนงค 

2. ขั้นดําเนินการ  
    2.1ดําเนินการจัดซือ้-จัดจาง 
    2.2ตรวจรับวัสดุ อปุกรณ 

 ต.ค.57 – ก.ย.58  
ครูอนงค 

3. ขั้นประเมินผล 
   3.1 ประเมินโครงการ 

 ก.ย.58  
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   3.2 สรุปรายงานผูบรหิาร ครูอนงค 

 
 
 

4. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ จํานวน  15,000 บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

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

  15,000 15,000 

รวม    15,000 

 
 

5. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

-งานสํานักงานวิชาการมเีอกสาร  
วัสดุ  ครุภัณฑ และอุปกรณ
เพียงพอตอการดําเนินงานอยาง
ประหยัดและคุมคา 

นิเทศติดตาม 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

     1. นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน  ผูปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับการบริการ                     
อยางรวดเร็ว 
     2. เครื่องใชในสํานักงานมีประสิทธิภาพในการใชงาน  สะดวก  รวดเร็ว 
 

      
ลงชื่อ…………………………………...........ผูเสนอโครงการ 

             ( นางอนงค   ขีปนวัฒนา ) 
                       ตําแหนงครูชํานาญการ 
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    ลงชื่อ……………………………………….....ผูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายธนวัฒน   คําลือ ) 
            รองผูอํานวยการกลุมบรหิารวิชาการ  
 
 

       ลงชื่อ………………………………………..ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นายสันติ    อวรรณา) 
    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 
 

       ลงชื่อ………………………………………..ผูอนมุัติโครงการ 
     ( นายนิคม      มะยาระ ) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษเกียรติบัตร A4 3 ริม 150 450 เงินอุดหนุน 450 พฤศจิกายน 57 

2 เครื่องเย็บกระดาษ No 10 3 อัน 85 255 เงินอุดหนุน 255 พฤศจิกายน 57 

3 เครื่องยิง TGA ตรา MAX 1 อัน 1,550 1550 เงินอุดหนุน 1550 พฤศจิกายน 57 
4 ลวดเย็บกระดาษ No 10 3 กลอง 192 576 เงินอุดหนุน 576 พฤศจิกายน 57 
5 ลวดเย็บกระดาษ No 3 5 กลอง 19 95 เงินอุดหนุน 95 พฤศจิกายน 57 
6 ลวดเย็บเครื่องยิง 3 กลอง 195 585 เงินอุดหนุน 585 พฤศจิกายน 57 
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

7 ลวดเสียบ 2 กลอง 100 200 เงินอุดหนุน 200 พฤศจิกายน 57 
8 สมุดทะเบียนรับ A4 1 เลม 70 70 เงินอุดหนุน 70 พฤศจิกายน 57 
9 สมุดทะเบียนสง A4 1 เลม 70 70 เงินอุดหนุน 70 พฤศจิกายน 57 
10 แผน DVD 1 กลอง 350 350 เงินอุดหนุน 350 พฤศจิกายน 57 
11 แผน CD-R 1 กลอง 270 270 เงินอุดหนุน 270 พฤศจิกายน 57 
12 กรรไกร 8” 1 อัน 85 85 เงินอุดหนุน 85 พฤศจิกายน 57 
13 คัดเตอรใหญ 1 อัน 70 70 เงินอุดหนุน 70 พฤศจิกายน 57 
14 ใบคัดเตอร 1 กลอง 40 40 เงินอุดหนุน 40 พฤศจิกายน 57 
15 สก็อตเทป 1” 3 มวน 49 147 เงินอุดหนุน 147 พฤศจิกายน 57 
16 กาวลาเท็กซ 16ออนซ 2 ขวด 42 84 เงินอุดหนุน 84 พฤศจิกายน 57 
17 ผาสักหราด 1 เมตร 150 150 เงินอุดหนุน 150 พฤศจิกายน 57 
18 แผนรองตัดกระดาษ 1 แผน 600 600 เงินอุดหนุน 600 พฤศจิกายน 57 
19 Flash drive 8GB 1 อัน 350 350 เงินอุดหนุน 350 พฤศจิกายน 57 
20 เทปโฟม Scoth 1 มวน 250 250 เงินอุดหนุน 250 พฤศจิกายน 57 
21 ซองเอกสารน้ําตาลขยายขาง 1 แพ็ค 200 200 เงินอุดหนุน 200 พฤศจิกายน 57 
22 คาถายเอกสาร    1,800 เงินอุดหนุน 1,800 พฤศจิกายน 57 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (แปดพันสองรอยสีส่ิบเจ็ดบาท) 8,247  
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1 /2558) 
 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษ Double A  10 ริม 150 1500 เงินอุดหนุน 1500 มิถุนายน 58 

2 กระดาษปก 6 ริม 130 780 เงินอุดหนุน 780 มิถุนายน 58 

3 หมึกพิมพ HP 1 หลอด 1,500 1500 เงินอุดหนุน 1500 มิถุนายน 58 
4 หมึกพิมพ Cannon 12 ขวด 120 1440 เงินอุดหนุน 1440 มิถุนายน 58 
5 ลวดเสียบ 2 กลอง 100 200 เงินอุดหนุน 200 มิถุนายน 58 
6 Mouse 1 อัน 250 250 เงินอุดหนุน 250 มิถุนายน 58 
7 ลิขวิดเปเปอร Pentel 3 แทง 75 225 เงินอุดหนุน 225 มิถุนายน 58 
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

8 ปากกาเคมี 2 หัว 6 ดาม 18 108 เงินอุดหนุน 108 มิถุนายน 58 
9 ซองใส CD 1 หอ 150 150 เงินอุดหนุน 150 มิถุนายน 58 
10 แฟมสันกวาง  5 แฟม 120 600 เงินอุดหนุน 600 มิถุนายน 58 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หกพันเจ็ดรอยหาสบิสามบาท) 6,753  
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ชื่อโครงการ      จัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
สนองยทุธศาสตร สพฐ. ที่ 2   ขยายโอกาสเขาถึงบรกิารการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันา 
     สถานศึกษา  
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการ 
     บริการทีส่งเสริมใหผูเรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ 
สนองกลยุทธโรงเรียน   กลยุทธที่ 5 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ลักษณะของโครงการ    โครงการใหม   โครงการตอเนือ่ง 
กลุม/ฝายงานที่รับผิดชอบ  งานทะเบียนนักเรียน  กลุมบริหารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ    นางวารุณี   อรุณ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
1.  หลักการและเหตุผล   
 เนื่องจากคําสัง่กระทรวงศึกษาธิการที่  วก 1166/2544  เรื่อง  การใชหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544  เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถาบันการศึกษาทุกแหงตองใชเหมอืนกัน  
เพื่อประโยชนในการสื่อความเขาใจที่ตรงกันและสงตอ  และเพื่อประโยชนในการควบคุมการจัดทําเอกสาร
หลักฐานการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย  กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดแบบพิมพ  การพิมพ  การซือ้
และการควบคมุการจัดทําเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน จัดทําข้ึนตามขอกําหนดของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เพื่อใหนักเรียนใชเปนเอกสารในการยายโรงเรียน  สมัครเขาศึกษา  สมัครเขา
ทํางาน  หรือดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ  ที่ตองแสดงหลักฐานทางการเรียนของนักเรียน   

ดังนั้นเพื่อใหการจัดทําเอกสารหลกัฐานการศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอยตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  งานทะเบียนนักเรียนจึงจําเปนจะตองจัดซื้อเอกสารตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด เพื่อจัดทําเอกสารหลักฐานใหมีความถูกตอง และเปนการเตรียมการดําเนินงานใหมีความพรอมอยู
เสมอ  
2.  วัตถุประสงค   
 1) เพื่อจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 2)  เพื่อจัดซื้อวสัดุและอปุกรณที่เกี่ยวของในการจัดเก็บและควบคุมเอกสารหลกัฐานตามที ่
     กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 3) เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณทีเ่กี่ยวของในการดําเนินการออกเอกสารหลักฐานตามที ่
     กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
3.  เปาหมาย 

- เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  ปการศึกษา 2557  จํานวน  114  คน    
2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2557  จํานวน  138   คน 

- เชิงคุณภาพ  
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ มัธยมศึกษาปท่ี  6  ปการศึกษา 2557  ไดรับเอกสาร

หลักฐานการศึกษาถูกตองตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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2) งานทะเบียนนักเรียนจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่  3  และมัธยมศึกษาปท่ี  6  ไดอยางเปนระเบียบสะดวกตอการคนหา 

 
4.  วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมและข้ันตอนดําเนินการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1   เสนอโครงการเพื่อขออนมุัต ิ
    1.2   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
    1.3   ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 

     

- 

ก.ค. 57 นางวารุณี  อรุณ 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
    2.1   กําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
            -  ขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการ 
    2.2   กิจกรรมที่ดําเนินการ 
            -   ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอปุกรณ
สําหรับงานทะเบียนนักเรียนในการจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

 
 
 

- มีเอกสาร วัสดุ
และอุปกรณใน
การออกหลักฐาน
ทางการศกึษา 

 
ต.ค 57– มี.ค. 
58 

 
นางวารุณี  อรุณ 

3. ขั้นการติดตามประเมินผล 
     3.1  ประเมินโครงการ 
 

 
 

 
ส.ค. 58 

 
นางวารุณี  อรุณ 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ     
 งบประมาณ  จํานวน            8,100        บาท  จําแนกเปน 
 () เงิน อุดหนุนรายหัว           8,100        บาท 
 (   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….………………..บาท 

(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….………………..บาท  

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 
 
 
 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับงานทะเบียน
นักเรียนในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ทางการศึกษา 

  8,100 8,100 

 รวม   8,100 8,100 
 

6.  การประเมินโครงการ 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

มีวัสดุอุปกรณสําหรับงาน
ทะเบียนนักเรียนในการจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 

- สังเกตและสอบถามจาก
ผูรบับริการ 

- แบบสงัเกต 
- แบบสอบถาม 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1)  มีเอกสารหลักฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 2)  มีการจัดเก็บและควบคุมเอกสารหลักฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอยางเปนระเบียบ 
 3)  มีวัสดุและอุปกรณทีเ่กี่ยวของในการดําเนินการออกเอกสารหลักฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 
 
ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
        (นางวารุณี  อรุณ)                     (นายธนวัฒน     คําลือ) 
  ตําแหนง ครู ชํานาญการ    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
รายละเอียดแนบทายโครงการ 

 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ  (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
 ทรัพยากรทีใ่ชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลาที่
ตองการใช ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคาตอ
หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลงงบประมาณ 
จํานวน

เงิน 
1 ปพ.1 บ ระเบยีนแสดงผลการ

เรียน (ม.ตน) 
4  125 500 () เงินอุดหนุน  

พ.ย. 57-
มี.ค. 58 

2 ปพ.1 พ ระเบียนแสดงผลการ
เรียน(ม.ปลายป 

4  125 500 ( ) เงิน กพร.  

3 ปพ.2 ประกาศนยีบตัร (ม.ตน) 200  3 600 ( ) เงินอ่ืนๆ.(ระบุ)..  
4 ปพ.2 ประกาศนยีบตัร (ม.ปลาย) 200  3 600   
5 กระดาษ A4 (ดับเบิ้ลเอ) 10  150 1,500   
6 แฟมสันกวาง 4  120 480   
7 ซองอเนกประสงค 11 รู (ไสแฟม) 20  33 660   



172 
 

8 แฟมสอดพลาสติก A4 270  6 1,620   
9 กาวลาเท็กซขนาด 32 ออนซ 2  70 140   
10 หมึกเครื่องพิมพเลเซอร  

Sumsung 
2  1500 1,500    

         
         
         
         
         

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (แปดพันหน่ึงรอยบาทถวน) 8,100    
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แผนงานกลุมบริหารงานบคุคล 
 

4.2.1  โครงการสงเสริมพฒันากลุมบริหารงานบุคคล 
4.2.2  โครงการพฒันาบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
4.2.3  โครงการจัดจางบุคลากรชั่วคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ       
4.2.4  โครงการพฒันากระบวนการการจัดการเรียนของครทูี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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ชื่อโครงการ    โครงการสงเสริมพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล 
สนองยุทธศาสตร สพฐ.   ขอที่    1 , 3 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่   1 , 2 , 4 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่  1 , 2 , 6 , 7 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่   2 ,  3 , 6 
ลักษณะของโครงการ      (    )      โครงการใหม ()    โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบ    นายประจักษ    วานเวียง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  สังคมในยุคปจจบุันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลกระทบตอเยาวชนไทย 
หลายดาน  ดานเศรษฐกจิ  การศึกษา  สิ่งแวดลอม  ความเปนอยู  โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภตระหนักถึง
ภารกิจทีจ่ะตองสงเสรมิพัฒนานกัเรียนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีสุขภาพที่ดี  มีสุนทรียภาพ  มี
คุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  ตามมาตรฐานการศึกษาโดยใชระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน  
กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  การปลูกฝงระเบียบวินัย  แกไขปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคทั้งนี้
ตองไดรับความรวมมือจากคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน และความรวมมอืระหวางโรงเรียนกบัผูปกครอง 
เพื่อใหนกัเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสรมิใหบุคลากรมีความรูความสามารถมจีิตสํานกึในการปฏิบัตงิานอยางมีประสทิธิภาพและ
เกิดประสทิธิผล 

2. เพื่อสงเสรมิใหนักเรียนมีสุขภาพที่ดี  มีสุนทรียภาพ  มีมนษุยสัมพันธที่ด ี  อยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

     3. เพื่อสงเสรมิใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  และพรอมเขาสูประชาคม
อาเซี่ยน 
 4. เพื่อสงเสรมิใหนักเรียนและบุคลากรไดรับการดูแลและคุมครองจากอบุัติภัย 
 5. เพื่อสงเสริมใหนกัเรียนปองกันตนเองจากสิง่เสพติดใหโทษ  และหลีกเสี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง 
 6. เพื่อสงเสรมิใหมีวสัดุ ครุภัณฑสํานักงานกลุมบริหารงานบคุคลใชอยางพอเพียง และมปีระสทิธิภาพ 
3.    เปาหมาย 

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

ดานคณุภาพ 
       นักเรียนทุกคนในโรงเรียนผานเกณฑการประเมินคุณลกัษณะที่พึงประสงคของโรงเรียน 
 และคณะครูปฏิบัตหินาที่อยางมปีระสิทธิภาพ และมีความสขุ  

4 วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
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งานบุคลากร 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 จัดซื้อ กระดาษ กระดาษปก  หมึก
เติมเครื่องปริ้นเตอร  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 Y.C 
2.5 จัดทําเอกสารและคูมือนกัเรียน
กิจกรรมระเบียบวินัย 

 
บุคลากรในโรงเรียน 
 
 
 
บุคลากรในโรงเรียน 
 
 
บุคลากรในโรงเรียน 

 
ตุลาคม 2557 
 
 
 
 
ธันวาคม 2557 
 
 
 
กันยายน 2558 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2557 
พฤศจิกายน 2557 
พฤศจิกายน 2557 
 
ธันวาคม 57 – 
กรกฎาคม 58 
 
พฤศจิกายน 2557 - 
กันยายน 2558 
 
1 พ.ค.-31 ส.ค.58 

 
ครูอุษณีย 
 
 
 
 
ครูอุษณีย 
 
 
 
ครูอุษณีย 
 
 
 
 
 
 
ครูปภาวี 
ครูเพียงเพ็ญ 
 
 
 
 
ครูปภาวี 
ครูเพียงเพ็ญ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
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3. ขั้นประเมินผล 
3.1 ประเมินกิจกรรม เยี่ยมบาน 
กิจกรรม Y.C 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 ประเมินกิจกรรมพฒันานักเรียน
ดานคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนํา 
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม 
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร  

  
 กันยายน 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตุลาคม 2557 
 ตุลาคม 2557 
 พฤศจิกายน 2557 
 
พ.ย. 57 – ก.ย. 58 
 
ม.ค.-ก.พ.58 
 
ธ.ค.57 - ก.ย. 58 
 
 
 กันยายน 58 
 

 
ครูปภาวี 
ครูเพียงเพ็ญ 
ครูเรณู 
 
 
 
 
 
 
ครูนิมิตรา 
 
 
 
ครูนิมิตรา 
 
 
 
 
 
ครูนิมิตรา 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
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งานปองกันภัยครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 ดําเนินการอบรมใหความรูแก
บุคลากร 
3. ขั้นประเมินผล 
3.1 ประเมินกิจกรรมการอบรมให
ความรูแกบุคลากร 
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 
2.3 ดําเนินการจัดซื้อน้ํายาตรวจ
ปสสาวะ 

  
 
 
ตุลาคม 2557 
ตุลาคม 2557 
 
 
ธ.ค. 57 -ส.ค.58 
 
 
กันยายน 2558 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2557 
ตุลาคม 2557 
 
 
มิ.ย.-ส.ค. 58 
 
พ.ย.-ธ.ค. 57 
 
พ.ย.-ธ.ค. 57 
มิ.ย.-ส.ค. 58 

 
 
 
ครูวารุณี 
กอบกํา 
 
 
ครูวารุณี 
กอบกํา 
 
ครูวารุณี 
กอบกํา 
 
 
 
 
 
 
ครูประจักษ 
 
 
 
ครูประจักษ 

 
 
 
 

 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
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3. ขั้นประเมินผล 
3.1 ประเมินกิจกรรมรณรงคตอตานสาร
เสพติด กจิกรรมพฒันานักเรียนกลุม
เสี่ยง 
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  
 เครื่องปริ้นเตอร 
3. ขั้นประเมินผล 
3.1 ประเมินกิจกรรมการอบรมให
ความรูแกบุคลากร 
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม 
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร  
 

  
 
กันยายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2557 
ตุลาคม 2557 
 
พ.ย. 57 – ส.ค. 58 
 
พ.ย. 57 – ธ.ค. 57 
 
 
กันยายน 2558 
 

 
 
ครูประจักษ 
 
 
 
 
 
 
 
ครูอําภร 
 
 
 
ครูอําภร 
 
 
 
ครูอําภร 

 
5 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน    82,900   บาท  จําแนกเปน 
 เงิน อุดหนุนรายหัว   50,000   บาท 
 เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  32,900   บาท 
 กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 
 
 
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
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1 
 
 
2 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 

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

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

   
500 
500 

 
32,900 
5,000 
10,000 
4,000 
3,000 

 
 

1,000 
1,000 
1,000 

 
- 
 

5,000 
4,000 

 
10,000 
5,000 

 
 

1,000 
 
 
 
 
 

54,900 
 

 
 

 
3,000 

 
- 

 
 

9,000 
 

 
15,000 

รวม   82,900 82,900 
 
6 การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน  เครื่องมือท่ีใช 
1. งานบุคลากร 
1 ทะเบียนบุคลากรรอยละ100 มีความเปน
ปจจุบันสามารถใชอางองิได 
2 บุคลากรในโรงเรียนรอยละ100ไดรับการพัฒนา 

สอบถามผูใชบริการ 
การประเมิน 
สอบถามบุคลากร 
 

แบบสอบถาม 
เอกสารทะเบียนบุคลากร 
แบบสอบถาม 
 

2. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1 นักเรียนรอยละ90มทีักษะชีวิตกระบวนการใช
ชีวิตอยางมีความสุขและมผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีข้ึน 
2 นักเรียนรอยละ90เขารวมกจิกรรมตางๆของ
โรงเรียน 
และมีความพึงพอใจในโรงเรียนของตน 
3 นักเรียนรอยละ90ไดรบัการแกไขพฤติกรรม

 
การประเมิน 
ประเมินผลการเรียน 
สอบถาม 
สังเกต 
 
 
การประเมิน 

 
แบบสอบถาม 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบสอบถาม 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกจากงาน
ปกครอง 
แบบสอบถาม 
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และมีพฤติกรรมอันพึงประสงคดีข้ึน 
4 ผูปกครองรอยละ90ใหความเชื่อมั่นในระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนของโรงเรียน 
5 ประสทิธิภาพการดูแลชวยเหลือนกัเรียนของ
ครูเพิ่มขึ้น 

 
การประเมิน 
 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 

3. งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 
1 นักเรียนรอยละ90มีคุณธรรมนําความรู 
2 นักเรียนรอยละ100มสีวนรวมในกจิกรรม
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
การประเมิน 
การสรุปผลการประเมิน 
 

 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 
สรปุผลการประเมิน
โครงการ 

4. งานปองกันภัยครูและบุคลากรในโรงเรียน 
1 บุคลากรในโรงเรียนรอยละ100 มีความพึง
พอใจในกจิกรรมของงานปองกันภัย 

สังเกต 
สอบถาม  
 

แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 
 

5. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
1 นักเรียนรอยละ100มีความรูเรื่องพิษภัยของ
สารเสพติด 
2 นักเรียนรอยละ100มสีวนรวมในกจิกรรม
รณรงคตอตานสารเสพติด 

 
สังเกต 
สอบถาม 
สังเกต 
สอบถาม 
 

 
แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 
แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
สอบถาม 
การประเมิน 
สอบถาม 
การประเมิน 

 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 
สรปุผลการประเมิน
โครงการ 

 

7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.  โรงเรียนไดมกีารพฒันาระบบการจัดเก็บขอมลูประจําตัวของครูและบุคลากรทางการศกึษาใหมี

คุณภาพเปนปจจุบัน และสะดวกตอการใชงาน 
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2.  นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลอืตามระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
3.  นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิม่มากขึ้น นักเรียนไดฝกและเขาใจกระบวนการใชสทิธิ 
เสรีภาพ 

และหนาที่ในระบอบประชาธิปไตย 
 4.  นักเรียนและบุคลากรไดรบัการดูแลและคุมครองจากอบุตัิภัย 
 5.  นักเรียนทุกคนปลอดสารเสพติด และเปนผูนําเยาวชนได 
 6.  มีวัสดุครุภัณฑใชในกลุมบริหารงานบุคคลอยางเพียงพอ 
 
 
 

ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
     (นายประจักษ     วานเวียง)             (นายธนวัฒน     คําลือ) 
  ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลาที่
ตองใช ที่ รายการ 

จํา 
นวน 

หนวย 
ราคา
ตอ

หนวย 

จํา 
นวนเงิน 

แหลงงบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 
เงิน 

 
1 
 

 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 

งานบุคลากร (650) 
กระดาษถายเอกสารA4  DoubleA 
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน(8,500) 
 
กิจกรรมประชุมผูปกครอง (5,500) 
คาน้ําดื่มผูปกครอง 
คาปายไวนิวประชุมผูปกครอง 
กระดาษถายเอกสารA4  DoubleA 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดย Y.C(4,000) 
คาปายไวนิว 
อาหารวางและเครื่องดื่ม 

 
1 
 
 
 

800 
1 
1 
1 
 
1 
60 

 
กลอง 

 
 
 

แกว 
ผืน 

กลอง 
หลอด 

 
ผืน 
ชุด 

 
650 

 
 
 
2 

1,000 
900 

2,000 
 

600 
40 

 
650 

 
 
 

1,600 
1,000 
900 

2,000 
 

600 
2,400 

 
อุดหนุน 

 
 
 

อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
650 

 
 
 

1,600 
1,000 
900 

2,000 
 

600 
2,400 

 
ธ.ค.57 
 
 
 
 
พ.ย.57 
-มี.ค.58 
 
 
พ.ย.57 
-มี.ค.58 
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3 
 
1 
2 
 
 
1 
2 
 

คาตอบแทนวิทยากร 
งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน(2,000) 
ปายรณรงคประชาธิปไตย 
ปายเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(4,500) 
น้ํายาตรวจปสสาวะ 
คาน้ําดื่ม อาหารวางอบรมนักเรียน 
งานสํานักงาน(8,230) 
เครื่องเย็บกระดาษเบอร35 Max 
เครื่องปริ้นเตอร 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรแบบแทงค 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร 

2 
 
5 
2 
 
 

50 
30 
 
2 
1 
3 
1 

คน 
 

ผืน 
ผืน 
 
 

ชุด 
ชุด 
 

อัน 
เครื่อง 
ขวด 
หลอด 
 

500 
 

200 
500 

 
 

30 
10 
 

350 
5,000 
200 

1,930 
 

1,000 
 

1,000 
1,000 

 
 

1,500 
3,000 

 
700 

5,000 
600 

1,930 
 

อุดหนุน 
 

อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
 

อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 

1,000 
 

1,000 
1,000 

 
 

1,500 
3,000 

 
700 

5,000 
600 

1,930 
 

 
 
พ.ย.57 
-มี.ค.58 
 
 
พ.ย.57 
-มี.ค.58 
 
พ.ย.57 
-มี.ค.58 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน     24,880   บาท    

 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3 - 4 ภาคเรียนที่ 1/2558) 
ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลาที่
ตองใช ที่ รายการ 

จํา 
นวน 

หนวย 
ราคา
ตอ

หนวย 

จํา 
นวนเงิน 

แหลงงบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 
เงิน 

 
1 
2 
 

 
1 
2 
3 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

งานบุคลากร (350) 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร 
กระดาษปกสีชมพู 
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน(45,400) 
กิจกรรมเยี่ยมบาน (32,900) 
คาเยี่ยมบาน 
กระดาษถายเอกสารA4  DoubleA 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร 
กิจกรรมคัดกรอง (5,000) 
กระดาษถายเอกสารA4  DoubleA 
คาทําเลมส่ือสารผูปกครอง 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร 4สี 
สันรูดหนา 
กระดาษโฟโต 
กระดาษปกระเบียนสะสม 
สันรูดบาง 
กิจกรรมประชุมผูปกครอง (4,500) 

 
4 
2 
 

 
750 
1 
1 
 
6 
2 
1 
40 
1 
2 

217 
 

 
หลอด 
ริม 
 
 

บาน 
กลอง 
หลอด 

 
ริม 
เลม 
ชุด 
อัน 
หอ 
หอ 
อัน 
 

 
200 
150 

 
 

40 
900 
2000 

 
125 
250 
980 
20 
150 
150 
7 
 

 
800 
300 

 
 

30,000 
900 
2000 

 
750 
500 
980 
800 
150 
300 
1520 

 

 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
 

กพร. 
กพร. 
กพร. 

 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 

 
800 
300 

 
 

30,000 
900 

2000 
 

750 
500 
980 
800 
150 
300 
1520 

 

 
มิ.ย. 
- ก.ย.58 
 
 
มิ.ย. 
- ก.ย.58 
 
 
มิ.ย. 
- ก.ย.58 
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1 
 
2 
3 
4 
 

คาน้ําดื่ม อาหารวางประชุมเครือขาย
ผูปกครอง 
เอกสารคูมือผูปกครองนักเรียน 
คาตอบแทนวิทยากร 
คาน้ําดื่มผูปกครอง 
 

 
10 
700 
1 

800 
 

 
ชุด 
เลม 
คน 
แกว 

 

 
50 
2 

1000 
2 
 

 
500 
1400 
1000 
1600 

 

 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
 

 
500 
1400 
1000 
1600 

 
 
 

 
มิ.ย. 
- ก.ย. 
 

 

 

 

 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลาที่

ตองใช ที่ รายการ 
จํา 

นวน 
หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํา 
นวน
เงิน 

แหลงงบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 
เงิน 

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

กิจกรรมระเบียบวินัยนักเรียน (3,000) 
เอกสารคูมือนักเรียน 
งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน(1,000) 
คาตอบแทนวิทยากร 
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
(4,500) 
ปายรณรงคตอตานสารเสพติด 
น้ํายาตรวจปสสาวะ 
งานสํานักงาน(6,770) 
แลคซีน 1.5 นิ้ว 
แลคซีน 2 นิ้ว 
ลวดเสียบกระดาษ 
ลวดเย็บกระดาษเบอร3 
ลวดเย็บกระดาษเบอร10 
กาวลาเท็กซ 16 ออนซ 
ยาลบคําผิด 
กระดาษกาวยนสี 1.5 นิ้ว 
สมุดเบอร 2 
คัตเตอร 
กระดาษปกสี180แกรมA4 100 แผนAA 
กระดาษถายเอกสารA4  DoubleA 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรแบบแทงค 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร 

 
300 

 
2 
 
 

10 
50 
 
5 
5 
3 
5 
1 
1 
2 
3 
5 
2 
3 
12 
3 
1 

 
เลม 

 
คน 
 
 

ผืน 
ชุด 
 

อัน 
อัน 

กลอง 
กลอง 
กลอง 
ขวด 
อัน 
อัน 
เลม 
อัน 
ริม 
ริม 
ขวด 

หลอด 
 

 
10 
 

500 
 
 

300 
30 
 

40 
60 
95 
20 
230 
42 
80 
35 
40 
80 
220 
150 
200 

1,930 
 

 
3,000 

 
1,000 

 
 

3,000 
1,500 

 
200 
300 
283 
100 
230 
42 
160 
105 
200 
160 
660 
1800 
600 

1,930 
 

 
อุดหนุน 

 
อุดหนุน 

 
 

อุดหนุน 
อุดหนุน 

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

 

 
3,000 

 
1,000 

 
 

3,000 
1,500 
 
200 
300 
283 
100 
230 
42 
160 
105 
200 
160 
660 
1800 
600 

1,930 
 

 
มิ.ย. 
- ก.ย.58 
มิ.ย. 
- ก.ย.58 
 
มิ.ย. 
- ก.ย.58 
 
 
มิ.ย. 
- ก.ย.58 
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รวมเปนเงินทั้งส้ิน     58,020  บาท    
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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  2558 
 
 
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 
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4. วิธีดําเนินการ 

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

คณะครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 

ร.ร.วิไลเกียรติอุปถมัภ 
 

ต.ค.57 นายประจักษ  วาน
เวียง 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 

2. ขั้นดําเนินการ 
      2.1 กําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ 
      2.2 ถาเปนเนือ้หา ใสสาระการอบรม
โดยสังเขป 

คณะครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 

ร.ร.วิไลเกียรติอุปถมัภ 
 

ต.ค.57 - ก.ย.58 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.2558 นายประจักษ  วาน
เวียง 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน 240,000 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 

- 239,000 1,000 240,000 

รวม  239,000 1,000 240,000 

 
6. การประเมินโครงการ 
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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)             (นายธนวัฒน     คําลือ) 
  ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 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    200,000     เงินงบประมาณ 200,000 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  
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวล

าที่
ตองการ

ใช 

ที่ รายการ จํานวน หนวย 
ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

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  (สองแสนสี่หมื่นบาทถวน) 240,000  
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ชื่อโครงการ     จัดจางบุคลากรชั่วคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ   
สนองกลยุทธ  สพฐ.ที่   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  2558 

 
 

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 
       โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้น จํานวน 5 คน 
2.เชิงคุณภาพ 

                1.  การเรียนการสอนบรรลผุลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และนักเรียนไดรับความรู 
อยางทั่วถึงถูกตอง 
               2. โรงเรียนมรีะบบบริการที่มปีระสิทธิภาพ 
               3. เพื่องานดานการพัฒนา  ปรบัปรุงอาคาร  สถานที่ ที่มีประสทิธิภาพ 
 
4. วิธีดําเนินการ 
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน 441,000 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
2 
3 
4 
 

โครงการจางครูอัตราจางวิทยาศาสตร 
โครงการจางเจาหนาที่ธรุการวิชาการ 
โครงการจางเจาหนาที่ธรุการการเงิน 
โครงการจางเจาหนาที่คอมพิวเตอร 
 

138,600 
113,400 
94,500 
94,500 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

138,600 
113,400 
94,500 
94,500 

รวม 441,000 - - 441,000 
6. การประเมินโครงการ 

ขั้นตอน เปาหมาย      ระยะเวลา ผูรบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกบุคลากรที่ตองการ 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
จํานวน 5 คน 

       ต.ค.57 นายประจักษ  วานเวียง 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 

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

บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
จํานวน 5 คน 

  ต.ค.57 - ก.ย.58 นายประจักษ  วานเวียง 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 

3. ขั้นประเมินผล 
- ประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
จํานวน 5 คน 

         ก.ย.2558 นายประจักษ  วานเวียง 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

-  ผูเรียนไดรับการพฒันาความรู ความสามารถ

อยางเต็มความรู   

เต็มความสามารถและตรงตามศักยภาพของ

ผูเรียน ตลอดจนโรงเรียนมีระบบบริการที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

การสอบถาม การสังเกต 
 

การประเมินความพึงพอใจ 
 
 

แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

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

 
 
 
ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
     (นายประจักษ     วานเวียง)             (นายธนวัฒน     คําลือ) 
  ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสันติ      อวรรณา)         ( นายนิคม      มะยาระ ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
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ชื่อโครงการ    พัฒนากระบวนการ การจัดการเรียนของครูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
สนองกลยุทธ สพฐ.   ขอที่    3 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่  6 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 6 
ลักษณะของโครงการ                โครงการใหม        √     โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบ    นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนากระบวนการ การจัดการเรียนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนกญุแจสําคัญทีจ่ะทําให 

หลักสูตรบรรลุสูเปาหมาย  โดยการวางแผนออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกบัความสนใจ  
ความถนัดของผูเรียนและความแตกตางระหวางบุคล  ครู พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
กําหนดแนวการจัดการศึกษาใหยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยถือวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพฒันาตนเองได
แตในสภาพความเปนจริงพบวาครูยังไมปรบัเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู  สงผลทําใหคุณภาพการจัดการ
เรียนรูของนักเรียนไมบรรลเุกณฑมาตรฐานของโรงเรียน  และมหีลายรายวิชาที่นักเรียนสอบไมผานเกณฑขั้น
ต่ํา  จนทําใหนักเรียนบางคนไมสามารถจบการศึกษา  สภาพปญหานี้จงึไมสอดรับกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ดังนั้นดังนั้นกลุมบริหารงานวิชาการจึงจัดโครงการพัฒนากระบวนการ การจัดการเรียนของครูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญขึ้น 
2. วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.2  เพื่อพัฒนาใหครูมีทักษะในการจัดการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย 
2.3  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิดของนักเรียน 

3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 
- ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ ปรบัเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูการปฏริูป

การศึกษาทศวรรษที่ 2 ( พ.ศ.2551 – พ.ศ.2561) 
3.2 ดานคุณภาพ 
3.3 - ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภสามารถนําหลักการจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปพฒันา

คุณภาพการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
4. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
- จัดทําและนําเสนอโครงการ 
- ติดตอประสานงานบุคลากร 
- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

-ทําใหทราบผล/ปญหา/
อุปสรรคของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

พ.ค.58 – ก.ย.58 
 

นายชวลิต  
ยอดยิ่งและ
ครูผูสอน 
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2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- กําหนดตารางนิเทศ/อบรม 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ
การเรียนรู ทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
-การอบรม การจัดกจิกรรมการเรียนรูที่
สงเสริมทกัษะการคิด 

-ครูปรับเปลี่ยนวิธีการจัด
กิจกรรม การเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
-ครูสามารถนํานวัตกรรมและ
จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีที่
หลากหลาย ตอบสนองการ
เรียนของนกัเรียน 

พ.ค.58 – ก.ย.58 
 

นายชวลิต  
ยอดยิ่งและ
ครูผูสอน 

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

-.ผูบรหิารไดทราบผลของการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

ก.ย.58 
 

นายชวลิต  
ยอดยิ่งและ
ครูผูสอน 

 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     10,000  บาท  จําแนกเปน 
(  ) เงิน อุดหนุนรายหัว   10,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ………….……………บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ        บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 

-  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ
การเรียนรู ทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

  
 

 
5,000 

 
5,000 

2 กิจกรรมที่ 2 

-  การอบรม การจัดกิจกรรม การเรียนรูที่
สงเสริมทกัษะการคิด 

   
5,000 

 
5,000 

รวม   10,000 10,000 
 

6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.  ครูปรับเปลี่ยนวิธีการจัด
กิจกรรม  การเรียนรูทีเ่นนผูเรียน
เปนสําคัญ 

- การนิเทศ 
- การสอบถาม 

- การนิเทศ 
- การสอบถาม 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - สรปุผลการประเมินตนเอง 
(SAR) 

- แบบบันทึก  การประเมินตนเอง 
(SAR) 

3.  ทักษะการคิดของนักเรียน - การสงัเกต 
- การสอบถาม 

- การสงัเกต 
- การสอบถาม 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
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7.1  ครูมีการออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
7.2  ครูสามารถนํานวัตกรรมและจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีที่หลากหลาย ตอบสนองการเรียน

ของนักเรียน 
7.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและมีทกัษะในการคิดอยางสรางสรรค 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
             (นายชวลิต   ยอดยิ่ง)            ( นายสันติ  อวรรณา  ) 
        ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ   รองผูอํานวยการกลุมบรหิารงานงบประมาณและ
แผนงาน   

 
 

ลงชื่อ…………………………ผูเห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายธนวัฒน   คําลือ)              ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ   ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4 5 
 

รีม 150 750 
 

(  )เงิน
งบประมาณ 

 พ.ค.58 – 
ก.ย.58 

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g 2 หอ 130 260 (/)เงินอุดหนุน   
3 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10(1X24) 1 โหล 120 120 ( )เงินนอก 

งปม. 
  

4 Maxเบอร HD-10 1 อัน 85 85 (  )เงินอ่ืน ๆ 
(ระบุ)  

  

5 คาจัดทําปายไวนิล    600    
6 แลคซีน  1  นิ้วครึ่ง 4 มวน 55 220    
7 หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจท 4 ขวด 150 600    
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

8 แฟมกระดมุ 12 แฟม 20 240    
9 คาถายเอกสารและเขาเลม    2,125    
10 อาหารและอาหารวางของ

วิทยากร คณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 

   5,000    

รวม(......10,000........บาทถวน..............)   
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แผนงานกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

4.3.1  โครงการสงเสริมการพัฒนากลุมบริหารงบประมาณและแผน 
4.3.2  โครงการสงเสริมการบริหารจัดการงานพสัดุในโรงเรยีน   
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ชื่อโครงการ         สงเสริมการพัฒนากลุมบริหารงบประมาณและแผน  
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 5                    จุดเนน สพฐ. ที่ 6  
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3    ตัวบงชี้ ที่  7  
สนองการประเมินภายใน                 มาตรฐานที่ 14  
สนองกลยุทธโรงเรียน        ขอที่  7  
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม                  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ        กลุมบรหิารงานงบประมาณและแผนงาน 
ผูรับผิดชอบ                  นายสถาพร  พันธุประยรู 
ระยะเวลาดาํเนินการ        ปงบประมาณ  2558 
 
1. หลักการและเหตุผล 
               เพื่อใหการบรหิารงานแผนงานและงบประมาณเปนไปตามระเบียบของทางราชการ อํานวย 
ความสะดวกแกผูปฏิบัติในการบรหิารจัดการดานการจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบติดตามผลการใชเงิน  
การระดมทรัพยากร การลงทุนเพื่อการศึกษา การบรหิารการเงิน  บัญชี การบริหารพัสดุและสินทรพัยเงิน  ซึ่ง
เกี่ยวของกบับุคคลในสถานศึกษาทุกคน สอดคลองกบัวิสัยทศันของโรงเรียนที่มุงพัฒนาโรงเรียนใหเทียบเคียง
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ตามวิถีประชาธิปไตย โครงการ EIS 
กลุมบรหิารงานงบประมาณมีความตั้งใจที่จะสงเสรมิ การบริหารการศึกษาของโรงเรียน ใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับผูรับบรกิาร จงึจัดวางระบบการบริหารงบประมาณและแผนงาน โดยใชระบบ P D C A  
และการบรหิารงานแบบใชโรงเรียนเปนฐาน(SBM)  
 
2. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมการพฒันางานบริหารงานงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ  
   2. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองวิสัยทัศน พันธกิจของโรงเรียน  
  3. เพื่อสนับสนุนใหมีวัสดอุุปกรณใหพอเพียงกับความตองการที่ใชในการปฏิบัติงาน  เพื่อเปนการสงเสริม  
     คุณภาพการจัดการศึกษาอยางเพียงพอ 

 

3. เปาหมาย    
             ดานปริมาณ  

                   นักเรียน ช้ัน ม. 1 – ม. 6 ไดรับบริการจากระบบการบริหารจัดการดานแผนงานงบประมาณ 
       อยางมีระบบสามารถตรวจสอบได 
             ดานคุณภาพ   
                       การบริหารจัดการดานงานแผนงาน งบประมาณ พัสดุ งานการเงิน ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได เกิดประสิทธิผลในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 
 

4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ    
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- ประชุมปรกึษาบุคลากรในกลุม  
- สํารวจวัสดุอุปกรณที่ตองการใช 
- เสนอโครงการ 

-กําหนดหนาที่
รับผิดชอบ 
-ความตองการ
จําเปนในการใช
ทรัพยากร 

15-20 ก.ย  57 นายสถาพร 
นางสมบูรณ 
นางสุชาดา 
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
 -  ดําเนินการจัดซือ้ จัดจาง  
ตามระเบียบ  
-ใหบริการ 

 
-วัสดุอุปกรณในการ
ปฏิบัติงาน 
-นักเรียนและ
บุคลากรฯ 

 
27 ต.ค. 57 – 

25ก.ย.58 

 
นายสถาพร 
นางสาววรรณิศา 
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
 

3. ขั้นประเมินผล 
 - สรุป  ประเมินผล  รายงาน 
 

 
ความสําเรจ็ของ
โครงการตามตัว
บงชี ้

 
21-25 ก.ย.58 

  
นายสถาพร 
นางสุชาดา 
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน   20,000 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

 
6. การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.รอยละ95 ของผูมาใชบริการมี
ความพึงพอใจระบบการจัดการ
ดานการเงนิ เปนระบบสามารถ

การประเมินความพึงพอใจ 
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ตามโครงการ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
รายงานโครงการ 
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
 1.1 งานแผนงานและงบประมาณ 
 

 
- 

 
8,200 

 
- 

 
 8,200 

2 กิจกรรมที่ 2 
 2.1 งานการเงิน 
 

 
- 
 

 
- 

 
11,800 

 
11,800 

รวม  8,200 11,800 20,000 
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ตรวจสอบไดเอือ้ตอการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนอยางยั่งยืน 
 
 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

       การบรหิารจัดการดานการบริหารจัดการดานการจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบติดตามผลการ
ใชเงิน  การระดมทรัพยากร การลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน  บัญชี การบรหิารพัสดุและ
สินทรพัย มีการพัฒนาและใหบริการ อยางมปีระสทิธิภาพเปนระบบสอดคลอง กบัแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนสามารถตรวจสอบได และผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจ มีสิง่อํานวยความ
สะดวก เอื้ออํานวย  
และสงเสรมิคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหดียิ่งขึ้น 

 
ลงชื่อ                                     ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ                             ผูเห็นชอบโครงการ 
         (นายสถาพร  พันธุประยรู)                     ( นายสันติ  อวรรณา ) 
        ตําแหนงหัวหนางานแผนงาน       รอง ผอ.กลุมบรหิารงานงบประมาณและแผนงาน            

 
 

      ลงชื่อ                                  ผูอนุมัติโครงการ 
                           ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
                                 ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
                          หมายเหตุ : ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ภาคเรียนที่ 2/2557) 
 
 ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  

ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแผนงาน 
1. คาถายเอกสารเขาเลม 
   แผนพัฒนาการศึกษา 
2. คาถายเอกสารเขาเลม 
   แผนปฏิบัติการประจําป  
   งบประมาณ 2558 
3. คาถายเอกสารแผนปฏิบัติการ   
ฉบับยอเลมเล็ก 
 

 
 10  

 
15 
 
 

   10 
 
 

 
เลม 

 
  เลม 

 
 

  เลม 
 
 

 
200 

 
200 

 
 

10 
 
 

 
2000 

 
3000 

 
 

100 
 
 

 
(√)เงินอุดหนุน 
 
(√)เงินอุดหนุน 
    
 
(√)เงินอุดหนุน 
 
 

 
  2000 

 
3000 

 
 

100 
 
 

 
ภาค 2 /57 

 
ภาค 2 /57 

 
 

ภาค 2 /57 
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 ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

 
2 

งานการเงิน 
1. สมุดทะเบียนการเงิน  
2. น้ํายาลบคําผิด 
3. หมึกเตมิเครือ่งปริ้นท 2 เครื่อง 
4. แลคซีนขนาด 2 นิ้ว 
6. กระดาษทําปก 
7. ลวดเสียบกระดาษหัวกลม  
8. ลวดเย็บกระดาษ  No.10  
9. แฟมเอกสารปกออน  
10. แฟมสันหวง กวาง 2 น้ิว 
11. กระดาษถายเอกสาร 80 g 
12.กาวลาเท็กซ ขวดใหญ  
   

 
10 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
14 
3 
4 
1 
 

 
เลม 
แทง 
ขวด 
มวน 
รีม 
โหล 
กลอง 
แฟม 
แฟม 
กลอง 
ขวด 

 
70 
60 
100 
50 
120 
80 
96 
8 
65 
750 
65 

 
700 
180 
400 
150 
360 
80 
96 
112 
195 

3,000 
65 
 

 
(√)เงินอุดหนุน 
 

 
700 
180 
400 
150 
360 
80 
96 
112 
195 

3,000 
65 
 

 
ภาค 2 /57 

 

   กลอง  10,438      รวม 10,438  

 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
                               ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ภาคเรียนที่ 1/2558) 
 
 ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  

ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแผนงาน 
1. คาถายเอกสารเขาเลม 
   แผนปฏิบัติการประจําป  
   งบประมาณ 2559 
2. คาถายเอกสารแผนปฏิบัติการ   
ฉบับยอเลมเล็ก 
 
งานการเงิน 
1. กระดาษ ถายเอกสาร 80 g 

 
 15  

 
 

10 
 
 
 
5 

 
เลม 

 
 

เลม 
 
 
 

กลอง 

 
200 

 
 

10 
 
 
 

750 

 
3000 

 
 

100 
 
 
 

3750 

 
(√)เงินอุดหนุน 
 
      
(√)เงินอุดหนุน 
 
 
 
(√)เงินอุดหนุน 

 
  3000 

 
 

100 
 
 
 

3750 

 
ภาค1 / 58 

 
 

ภาค1 / 58 
 
 
 

ภาค1 / 58 
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 ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

 
2 

2. น้ํายาลบคําผิด 
3. หมึกเตมิเครือ่งปริ้นท 2 เครื่อง 
4. ตลับหมึกเครื่องปริ้น 2 เครื่อง 
5. แรคซีนขนาด 2 นิ้ว 
6. กระดาษทําปก 
7. ลวดเสียบกระดาษ  
8. ลวดเย็บกระดาษ No.10 
9. แฟมเอกสารปกออน  
10. แฟมสันกวาง 2 นิ้ว 
11. เทปกาวใส ขนาด1 นิ้ว  

3  
3 
2 
3   

    1 
1 

    1 
15 
2 
1 

แทง 
ขวด 
ตลับ 
มวน 
รีม 
โหล 
กลอง 
แฟม 
แฟม 
มวน 

60 
100 
750 
50 
120 
80 
96 
8 
65 
36 

180 
300 
1500 
150 
120 
80 
96 
120 
130 
36 

 
 
 
 
 
 

180 
300 
1500 
150 
120 
80 
96 
120 
130 
36 

     9,562      รวม 9,562  
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ชื่อโครงการ    โครงการสงเสริมการบริหารจัดการงานพัสดุในโรงเรียน   
สนองยุทธศาสตร สพฐ   ขอที่ 4 พัฒนาระบบการสนบัสนุนการจัดการศึกษา  
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันา

สถานศึกษา 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม 
       วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
                                                    เนนการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 
ลักษณะของโครงการ        โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
กลุม/ฝายงานทีร่ับผิดชอบ   กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน 
ผูรับผิดชอบ    นางสุชาดา    เรือนคํา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558   (1 ตุลาคม  2557 – 30 กันยายน  2558) 
 
1.  หลักการและเหตุผล   
 การบริหารองคกรจะสามารถดําเนินงานตางๆ ไดอยางมปีระสิทธิภาพตอเนื่อง องคกรนั้นๆ จะตองมี
ความพรอมในดานการจัดซือ้จัดจาง ไมวาจะเปนความรวดเร็ว ความคลองตัวและถูกตองตามระเบียบวิธีการ
พัสดุ  เพื่อใหการดําเนินงานดานนโยบายและแผนเปนไปดวยความเรียบรอยสําเร็จสมบรูณ  โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได  จึงสมควรไดดําเนินการสรางความพรอมในปจจัยการบรหิารงาน  โดยจัดใหมีวสัดุอุปกรณที่
เอื้ออํานวยใหการดําเนินงานของครูและผูบริหาร เพื่อใหสามารถปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพถูกตองตามหลักการและเกิดประสิทธิผลภายใตการกระจายอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งงานพสัดุ เปนงานทีส่ําคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ตองดําเนินการควบคูกบัการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น จึงจําเปนตองจัดวางระบบการบรหิารแผนงาน โดยใชระบบ P D C A ให
ครบวงจร    ซึ่งเปนระบบการบริหารงานแบบมุงเนนผลงาน จึงไดจัดทํา โครงการสงเสริมการบริหารจัดการ
งานพัสดุในโรงเรียน    เพื่อใหการปฏิบัติงานพสัดุโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิลแกทางราชการ 
 

2.  วัตถุประสงค   
2.1 เพื่อสงเสริมการบรหิารจัดการงานพสัดุในโรงเรียน  ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว โปรงใส และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
 2.2 เพื่อจัดระบบการตรวจสอบ กํากบั ติดตาม และพฒันาระบบการบริหารงานพสัดุใหเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

2.3 เพื่อใหผูรับบรกิารและผูมีสวนเกี่ยวของ เกิดความพงึพอใจตอระบบการบรหิารจัดการงานพัสดุ
โรงเรียน 
 

3.  เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ระบบการเบกิจายเปนไปอยางรวดเร็ว ทันเวลา รอยละ  80 
2. ระบบการลงทะเบียนทรัพยสินเปนปจจบุัน  รอยละ  80 
เชิงคุณภาพ 
1. ระบบการบรหิารพัสดุและสินทรพัยมีประสิทธิภาพรวดเร็ว โปรงใส ถูกตองตามระเบียบของ 
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ทางราชการ และสามารถตรวจสอบได 
2. ผูรบับริการและผูมสีวนเกี่ยวของมีความพงึพอใจตอการใหบริการ 

 
4.  วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
 

 
- โครงการ 
- คําสั่ง 
- รายงานการ
ประชุม 

 
ตุลาคม  
2557  

 

 
นางสุชาดา  เรือนคํา 

2. ขั้นดําเนินการ 
    2.1 ตรวจสอบเอกสารการดําเนินงานพัสดุ 
และพัฒนาระบบเอกสารหลักฐานดานพัสดุให
ครบถวน 
    2.2 จัดระบบการทํางานใหมีความสะดวก 
รวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได เชน 
         - การจัดซื้อ/จัดจาง 
         - การลงทะเบียนครุภัณฑ 
    2.3 รายงานการตรวจสอบพัสดปุระจําป 

 
-เอกสารการ
จัดซื้อ/จัดจาง 
-เอกสาร
ทะเบียน 
ครุภัณฑ 
-รายงานการ
ตรวจสอบ
พัสดุประจําป 

 
ตุลาคม  
2557  

ถึง กันยายน  
2558 

 

 
นางสุชาดา  เรือนคํา 

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

 
-รายงาน
ประเมิน
โครงการ 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-รายงาน
รูปเลม 

 
กันยายน  
2558 

 

 
นางสุชาดา  เรือนคํา 

5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ     
 งบประมาณ  จํานวน      9,000     บาท  จําแนกเปน 
 (   ) เงิน อุดหนุนรายหัว    9,000     บาท 
 (       ) เงิน กจิกรรมพัฒนาผูเรียน            ………….………………..บาท 

(       ) เงิน อื่น ๆ     ………….………………..บาท 
 กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

- - - - 
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    1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
 2. ขั้นดําเนินการ 

    2.1 ตรวจสอบเอกสารการดําเนินงาน
พัสดุ และ พัฒนาระบบเอกสารหลักฐาน
ดานพัสดุใหครบถวน 
    2.2 จัดทําระบบการทํางานใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได 
เชน 
         - การจัดทําเอกสาร จัดซื้อ/จัดจาง 
โดยใชโปรแกรม SCHOOLMAM 
         - การลงทะเบียนครุภัณฑ 
    2.3 ดําเนินการตรวจสอบพสัดุประจําป 

  9,000 9,000 

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

- - - - 

 รวม   9,000 9,000 
 



205 
 

6.  การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. การบรหิารจัดการงานพสัดุใน
โรงเรียน  สามารถดําเนินงานไดอยาง  
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส และ
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 

ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 

2. การจัดระบบการตรวจสอบ กํากบั 
ติดตาม ระบบการบรหิารงานพัสดุ
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 

3. ผูรับบรกิารและผูมีสวนเกี่ยวของ  
ไมต่ํากวารอยละ 85 มีความพึงพอใจตอ
ระบบการบรหิารจัดการงานพสัดุ
โรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 การบรหิารงานพัสดโุรงเรียน   สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสทิธิภาพ  รวดเร็ว  โปรงใส  
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  และเกิดประโยชนสงูสดุตอราชการ 
 7.2 ผูรับบริการมีความเขาใจในขั้นตอนระเบียบงานพสัดุ และเกิดความพึงพอใจตอระบบการบริหาร
จัดการงานพัสดโุรงเรียน 
 

ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ   
               (นางสุชาดา    เรือนคํา)   

ตําแหนง  ครู วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ          
 

ลงชื่อ………………………………………..ผูเห็นชอบโครงการ 
     (นายสันติ    อวรรณา) 
        รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผูอนมุัติโครงการ 
     ( นายนิคม      มะยาระ ) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
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รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1 – 2   ภาคเรียนที่ 2/2557) 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

 ภาคเรียนที่ 2/2557     ()เงินอุดหนุน 5,000 ต.ค.57 –
มี.ค.58 

1 กระดาษถายเอกสาร A4 Quality 10 รีม 140 1,400 (   )เงิน กพร.   
2 กระดาษชารทสีฟา ชมพู เขียว ทําปก 

A4 120 แกรม 
2 รีม 150 300 (   )เงินอืน่ๆ   

3 หมึกพมิพ Canon สีดํา แดง ฟา เหลือง 5 ขวด 120 600    

4 น้ํายาลบคําผิด Pentel 72 W 2 แทง 75 150    
5 กระดาษกาวยนสี  ขนาด 1.5 นิ้ว  2 มวน 40 80    
6 แฟมเจาะรสูันกวาง 1 นิ้ว 10 แฟม 75 750    
7 แฟมเจาะรสูันกวาง 2 นิ้ว 10 แฟม 85 850    
8 แฟมเจาะรสูันกวาง 3 นิ้ว 4 แฟม 100 400    
9 ตัวหนีบดํา ตราสงิห NO. 111 3 กลอง 25 75    
10 ตัวหนีบดํา ตราสงิห NO. 109 3 กลอง 65 195    
11 ซองน้ําตาล A4 ขยายขาง 20 ซอง 10 200    
         

รวมเงินทั้งสิ้น ( หาพันบาทถวน  ) 5,000  
 



207 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3 – 4   ภาคเรียนที่ 1/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

 ภาคเรียนที่ 1/2558     ()เงินอุดหนุน 4,000 เม.ย.58- 
ก.ย.58 

1 กระดาษถายเอกสาร A4 Quality 10 รีม 140 1,400 (   )เงิน กพร.   
2 หมึกพมิพ Canon สีดํา  3 ขวด 120 360 (   )เงินอืน่ๆ   
3 แฟมเจาะรสูันกวาง 1 นิ้ว 8 แฟม 75 600    
4 แฟมเจาะรสูันกวาง 2 นิ้ว 4 แฟม 85 340    
5 แฟมเจาะรสูันกวาง 3 นิ้ว 2 แฟม 100 200    
6 หมึกพมิพ Printer laser Canon 1 กลอง 1100 1,100    
         

รวมเงินทั้งสิ้น ( สี่พันบาทถวน  ) 4,000  
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แผนงานกลุมบริหารทั่วไป 
 

4.4.1  โครงการพฒันางานอาคารสถานที่และสิง่แวดลอม 
4.4.2  โครงการสงเสริมพฒันาระบบงานธุรการ                 
4.4.3  โครงการสงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4.4.4  โครงการสงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ 
4.4.5  โครงการพฒันาสภาพแวดลอมและการบริการทีส่งเสริมใหผูเรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 
4.4.6  โครงการพฒันาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน 
4.4.7  โครงการสงเสริมพฒันาระบบบรหิารจัดการกลุมบริหารงานทั่วไป 
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ชื่อโครงการ    พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
สนองกลยุทธ สพฐ.                     ขอท่ี 4 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ท่ี 7 
สนองการประเมินภายใน            มาตรฐานที่  11 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอท่ี  1 และ 6 
ลักษณะของโครงการ                               โครงการใหม             โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ   งานอาคารสถานที ่
ผูรบัผิดชอบ    นายพิภพ  จันทรคํา 
ระยะเวลาดําเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
1.หลักการและเหตุผล 
             โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอเดนชัย จงัหวัดแพร ไดจัด
สภาพแวดลอม บรรยากาศทีเ่อื้อตอการจัดการศึกษา  โดยมอีาคาร  สถานที่สวยงาม  สะอาด รมรื่นนาอยูเปน
แหลงเรียนรูในสถานศึกษาสนองนโยบายของโรงเรียน  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรักโรงเรียน  มีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาอาคารสถานที่ มีความปลอดภัย การสงเสริมสุขภาพพลานามัยของผูเรียนใหมสีุขภาพกาย  
สุขภาพจิตที่ดี  การประชาสมัพันธงานของโรงเรียน  การใหบริการชุมชนในการใชอาคารสถานที่ในโอกาสอัน
ควร  สมาคมศิษยเกา  ผูปกครอง องคกรภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางบานกับชุมชนจึงไดจัดใหมีโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  ขึ้นใน
โรงเรียน ใหพฒันาตอเนือ่งและยั่งยืน 
 2.วัตถุประสงค 
             1. เพื่อจัดสภาพสิง่แวดลอมใหเอือ้ตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเรียน 
              2. เพื่อใหอาคารเรียน อาคารประกอบ มีความสะอาด สวยงาม มีบรรยากาศทางวิชาการ  

        3. เพื่อบรกิารงานสาธารณูปโภคใหเพียงพอ มรีะบบสุขาภิบาล การรักษาสภาพแวดลอมที่ถูก 
          สุขอนามัยและมีความปลอดภัย 

             4. เพื่อสงเสรมิใหนักเรียนมีนิสัยใฝเรียน ศึกษาหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูในสถานศึกษา
และมจีิตอาสาในการดูแลรักษาสถาบันของตนเอง 
             5.  เพื่อใหชุมชนมสีวนรวมในการจัดการศึกษา 
3.เปาหมาย 

1.ดานปริมาณ 
             สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบรกิารทีส่งเสริมใหผูเรียนพฒันาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
      2.ดานคุณภาพ 
             สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสรมิใหผูเรียนพฒันาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพตามเกณฑ   รอยละ  85 ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
              2.1   มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม     ตามเกณฑ   รอยละ   85    
              2.2   มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเรียน                ตามเกณฑ   รอยละ   85    
              2.3   มีอํานวยความสะดวกพอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี            ตามเกณฑ   รอยละ   85    

2.4   มีบริเวณหองเรียนและรอบอาคารสถานที่สะอาด                     ตามเกณฑ   รอยละ   85    
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4.วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
      1.1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
       1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
      1.3 ประชุมวางแผน

ปฏิบัติงาน 

 
- 

  
    พ.ค. 2558 

 
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 
 

 
   พ.ค.- ก.ย. 
        2558 

 
นายพิภพ  จันทรคํา 
นายพิภพ  จันทรคํา 
 
นายพิภพ  จันทรคํา 
 
นางลําดวน  ปานปาก 
นายพงศธร กาศวิเศษ 
 
 
 

3.ขั้นประเมินผล 
3.1   สอบถาม 
3.2   สํารวจ 

 

ผลการจัดทําโครงการ 
เพื่อนําไปพฒันาป
ตอไป 

ต.ค.  2558 นายพิภพ  จันทรคํา 
 
นางลําดวน  ปานปาก 
นายพงศธร กาศวิเศษ 
 
 

 
 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ     
      งบประมาณ  จํานวน    106,130   บาท   
     จําแนกเปน 
 ( ) เงิน อุดหนุนรายหัว   106,130   บาท 
 (   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ………….…….บาท 

(   ) เงิน อื่น ๆ    ………….…… บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ     ดังน้ี 
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใช คาวัสดุ 
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สอย 
1 ปรับปรงุซอมแซมหองเรียนและอาคาร

ประกอบการ        
5,000 - 35,500 40,500 

2 การซอมแซมและจัดระบบสาธารณูปโภค 
น้ํา  ไฟฟา 

5,000 - 25,130 30,130 

3 ปรับปรงุประตูโรงเรียน 3,000 - 20,000 23,000 
4 ปรับปรงุประตูอาคารพลอยไพลิน 1,500 - 6,000 7,500 
3 ประกวดหองเรียน - - 2,000 2,000 

4 ประกวดเขตรับผิดชอบ - - 3,000 3,000 

รวม 14,500 - 91,630 106,130 
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /
เครื่องมือ 

เครื่องมือท่ีใช 

1. โรงเรียนมสีภาพสิง่แวดลอมใหเอือ้ตอการเรียนรู 
สงเสริมสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเรียน 
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ มีความ
สะอาด สวยงาม มบีรรยากาศทางวิชาการ  
3. โรงเรียนมสีาธารณูปโภคใหเพียงพอ มีระบบ
สุขาภิบาล การรักษาสภาพแวดลอมที่ถูก  สุขอนามัย
และมีความปลอดภัย 
 4 โรงเรียนได สงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยใฝเรียน 
ศึกษาหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษาและมจีิตอาสาในการดูแลรักษาสถาบัน
ของตนเอง 
  5.  โรงเรียนและชุมชนไดมสีวนรวมในการจัด
การศึกษาใหกบันักเรียน 

สอบถาม 
  
 
 

-สํารวจ 
  
 

- สํารวจ 
 
 

-สอบถาม 
 

- สํารวจ 
 

-  แบบสอบถาม 
 
 
 
-  แบบสํารวจ 
 
 
- แบบสํารวจ 
 
 
-  แบบสอบถาม 
- แบบสํารวจ 

 

 

  7.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1   มีสภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม        ตามเกณฑ รอยละ  85    
7.2    มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเรียน                  ตามเกณฑ รอยละ  85    
7.3   มีอํานวยความสะดวกพอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี              ตามเกณฑ  รอยละ  85    
7.4   มีบรเิวณหองเรียนและรอบอาคารสถานทีส่ะอาด                        ตามเกณฑ  รอยละ  85    
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ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นายพิภพ    จันทรคํา)           (นายสันติ    อวรรณา) 
         ตําแหนง ครู คศ.3     รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
         (นายสันติ    อวรรณา)           ( นายนิคม      มะยาระ )           
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
    
 
 
      
     
  
           
       
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา

ที่ตองการ
ใช 

ที่ รายการ จํานวน หนวย 
ราคาตอ
หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 ประตเูหล็กดัด 10  ตรม. 2,200 22,000  เงินอุดหนุน 22,000  
2 ปูนซีเมนต 11 ถุง 150 1,650 เงินอุดหนุน 1,650  
3 ทอพีวีซีแข็งชนิดธรรมดา 20 ทอน 56 1,120  เงินอุดหนุน 1,120  
4 ประตเูหล็กมวน 20 ตรม. 500 10,000 เงินอุดหนุน 10,000  
5 กอกน้ํา 20 อัน 50 1,000  เงินอุดหนุน 1,000  
6 ปายไวนิล 10 ผืน 300 3,000 เงินอุดหนุน 3,000  
7 กุญแจ 10 ชุด 100 1,000  เงินอุดหนุน 1,000  
8 ทอพีวีซี ฉาก 20 ตัว 8 160 เงินอุดหนุน 160  
9 ทอพีวีซี ตอตรง 20 ตัว 8 160  เงินอุดหนุน 160  
10 ใบมีดตัดหญา 20 ใบ 120 2,400 เงินอุดหนุน 2,400  
11  แกสโซฮอล 95 E20 50 ลิตร 34 1,700  เงินอุดหนุน 1,700  
12 กาวทาทอPVC 10 กระปอง 50 500 เงินอุดหนุน 500  
13 ประตู PVC บานเรียบ 

ขนาด 0.60×1.80ม. 
8 บาน 1,500 12,000 เงินอุดหนุน 12,000  
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14 คาจางซอมแซม   7,500 7,500  7,500  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หกหมื่นสี่พันหหน่ึงรอยเกาสิบบาทถวน) 64,190  64,190  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2558) 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา

ที่ตองการ
ใช 

ที่ รายการ จํานวน หนวย 
ราคาตอ
หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 ปูนซีเมนต 30 ถุง 150 4,500  เงินอุดหนุน 4,500  
2 ทอพีวีซีแข็งชนิดธรรมดา 20 ทอน 56 1,120 เงินอุดหนุน 1,120  
3 กอกน้ํา 20 อัน 50 1,000  เงินอุดหนุน 1,000  
4 ปายไวนิล 20 ผืน 300 6,000 เงินอุดหนุน 6,000  
5 กุญแจ 10 ชุด 100 1,000  เงินอุดหนุน 1,000  
6 ทอพีวีซี ฉาก 20 ตัว 8 160 เงินอุดหนุน 160  
7 ทอพีวีซี ตอตรง 20 ตัว 8 160  เงินอุดหนุน 160  
8 ใบมีดตัดหญา 20 ใบ 120 2,400 เงินอุดหนุน 2,400  
9  แกสโซฮอล 95 E20 50 ลิตร 34 1,700  เงินอุดหนุน 1,700  

10 กาวทาทอPVC 10 กระปอง 50 500  เงินอุดหนุน 500  
11 น้ํายาลางหองน้ํา 10  แกลลอน 600 6,000 เงินอุดหนุน 6,000  
12 เกียรตบิัตร 200 แผน 10 2,000  เงินอุดหนุน 2,000  
13 สีน้ํามัน 10 กระปอง 150 1,500 เงินอุดหนุน 1,500  
14 กาวทาทอPVC 10 กระปอง 50 500  เงินอุดหนุน 500  
16 หนาตางบานทืบไมสัก 

ขนาด 0.60×1.10ม. 
10 บาน 640 6,400 เงินอุดหนุน 6,400  

17 คาจางซอมแซม   7,000 7,000  7,000  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นหน่ึงพันเการอยสี่สิบบาทถวน) 41,940  41,940  
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ชื่อโครงการ    สงเสริมพฒันาระบบงานธุรการ 
สนองยุทธศาสตร สพฐ.   ขอที่ 4 พัฒนาระบบการสนบัสนุนการจัดการศึกษา 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันา

สถานศึกษา 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมายตาม 
       วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการ 

มีสวนรวมจากทกุภาคสวน   
ลักษณะของโครงการ       โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานทั่วไป 
ผูรับผิดชอบ    นางสาววารุณี   กอบกํา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
1.  หลักการและเหตุผล                  

รัฐบาลมีนโยบายการบรหิารงานแบบมุงเนนผลงาน  กระทรวงศึกษาจึงกําหนดเปนมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ใหสถานศึกษามีการบริหารงานเชิงกลยุทธ สงเสรมิการมีสวนรวมในการบรหิาร (SBM)  
การความเตรียมพรอมเขารวมประชาคมอาเซียน  และใหมกีารตรวจสอบถวงดลุ  งานธุรการจึงจัดวางระบบ
การบริหารแผนงาน โดยใชระบบ P D C A ใหครบวงจร ซึง่ก็คือระบบการบริหารงานแบบมุงเนนผลงาน     
จึงจัดทําปรับปรงุงานธุรการ 
2.  วัตถุประสงค (ระบุตัวชี้วัด) 

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 

  
กรกฎาคม – สิงหาคม 

2557 

 
น.ส.วารุณี  กอบกํา 
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    1.3 ประชุมวางแผนปฏบิัตงิาน  
2. ขั้นดําเนินการ 
      กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
       

  

ตุลาคม 2557 – สงิหาคม 
2558 

 
น.ส.วารุณี  กอบกํา 

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

  
สิงหาคม – กันยายน  

2558 

 
น.ส.วารุณี  กอบกํา 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน 30,000 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 

   

 

30,000 

 

 

 

30,000 

รวม    30,000 

 
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 
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ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นางสาววารุณี   กอบกํา)           (นายสันติ    อวรรณา) 
         ตําแหนง ครูชํานาญการ    รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
         (นายสันติ    อวรรณา)           ( นายนิคม      มะยาระ )           
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 60 รีม 140 8,400    
 กระดาษแฟกซ 5 มวน 45 225 เงินงบประมาณ   
 กระดาษชารทสีฟา ชมพู เขยีว ทําปก A4  

120 แกรม 
4 รีม 150 600 เงินอุดหนุน 37,541 ต.ค.57 –

ก.ย.58 
 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 2 กลอง 500 1,000    
 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 1 กลองใหญ 192 192    
 ลวดเสยีบกระดาษ ตรามา 6 แพ็ค 95 570    
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1. พัสดุสํานักงาน        
 ทะเบียนหนังสือสง A4 3 เลม 68 204    
 แลคซีน ขนาด 1 นิ้ว  6 มวน 28 168    
 หมึก HP LaserJet 12 A 20 กลอง 800 16,000    
 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 17 68    
         
         
  รวม   30,000    
         
         
         

รวม (  สามหมื่นบาทถวน  ) 30,000  
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ชื่อโครงการ    สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สนองกลยุทธ สพฐ   ขอที่  4 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่  7 , 9 , 12 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่ 13 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  7 
ลักษณะของโครงการ                โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
กลุม/ฝายงานที่รับผิดชอบ  กลุมบรหิารงานทั่วไป    โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
ผูรับผิดชอบ    งานประชาสัมพันธ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานประชาสัมพันธจัดเปนแหลงเรียนรูที่มหีนาที่เผยแพรความรู  ขอมูล  ขาวสารและประชาสัมพันธ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ  ใหบุคลากรในสถานศึกษา  ชุมชน  ผูปกครอง  และผูที่มสีวน
เกี่ยวของเกิดการเรียนรูโดยผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน  การจัดรายการเสียงตามสาย  การจัดทําวารสาร
โรงเรียน  เอกสารและหนังสือเผยแพรขอมูลขาวสาร ฯลฯ   จนสามารถสรางความรู  ทักษะ  มีระบบการ
จัดการความรู  มีการถายทอดความรู  แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งบุคลกรในสถานศึกษา  ชุมชน  ผูปกครอง
และผูมีสวนเกี่ยวของ (ตัวบงชี้ 13.1 และ 13.2) 

 
2. วัตถุประสงค 
 2.1.  เพื่อสงเสริมการพฒันางานประชาสมัพันธเปนแหลงเรยีนรูในการเผยแพรความรู  ขอมูล  
ขาวสาร  และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ  ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา   
ชุมชน  ผูปกครอง  และผูมสีวนเกี่ยวของ (ตัวบงชี้ 13.1) 
 2.2.  เพื่อสงเสริมใหมีการจัดทําและจัดหาสื่อประชาสมัพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน
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  

ชุมชนผูปกครอง และผูมสีวนเกี่ยวของ 
3.2 ดานคุณภาพ 

1. พัฒนางานประชาสมัพันธเปนแหลงเรียนรูในการเผยแพรความรู  ขอมูล  ขาวสาร  
และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ  ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา   
ชุมชน  ผูปกครอง  และผูมสีวนเกี่ยวของ 
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2.    มีการจัดทําและจัดหาสื่อประชาสมัพันธ  เชน   การจัดรายการเสียงตามสาย  วารสาร
โรงเรียน   เอกสารและหนงัสือเผยแพรขอมลูขาวสาร  ในการ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

 
4. วิธีดําเนินการ 

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

  
26 – 30 ก.ย. 57 

 
น.ส.ดวงเนตร  

  

2. ขั้นดําเนินการ 
      2.1 กําหนดข้ันตอนและวิธีการ
ดําเนินการ 
      2.2 พัฒนางานประชาสัมพันธ 
      2.3 จัดรายการเสียงตามสาย 
      2.4 จัดทําวารสารโรงเรียน 

 
-มอบหมายงาน 
-จัดซื้อวัสดุฯลฯ 
-จัดรายการฯ 
-ทําวารสาร ร.ร. 

 
1 –10 ต.ค. 57 
20 ต.ค. 57 – 30 
ก.ย. 58 
20 ต.ค. 57 – 30 
ก.ย. 58 
1 มี.ค. 58 – 15 
พ.ค. 58 

 
-คณะกรรมการ
ประชาสมัพันธ 
-นักเรียนจัด
รายการเสียงตาม
สาย 

3. การติด ตามประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมิน
โครงการ) 
     3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม 
             (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสม
งาน) 

 
-รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 
30 ก.ย. 58 

 
น.ส.ดวงเนตร  

 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     60,000  บาท  จําแนกเปน 
( )  เงิน อุดหนุนรายหัว     5,000  บาท 
(      )  เงิน  กิจกรรมพฒันาผูเรียน      - บาท 
( )  เงิน อื่น ๆ เงินระดมทรัพยากรฯ  55,000  บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียด             
การใชงบประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย  
รวม คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 พัฒนางานประชาสัมพันธ 
- วัสดุสํานักงาน 
- หนังสือพมิพเดลินิวส 

 
 
 

  
 
 

 
 
 



221 

 

1.ขั้นเตรียมการ 
-ประชุมครเูพื่อทราบความ
ตองการใชวัสดุอปุกรณ/สื่อ 
-มอบหมายหนาทีร่ับผิดชอบ 
2.ขั้นดําเนินการ 
- จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ/สือ่ 
-ตรวจรับ ลงทะเบียน 
-ใหบริการ เกบ็สถิติขอมลู 
3.ขั้นประเมินผล 
-วิเคราะหขอมลูจากการใช
บริการ 
-สรุปผลการดําเนินการ 
-จัดทํารายงานเสนอฝาย
บรหิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
5,000 

 
 
 

 
 

5,000 
 
 
 
 
 

 

2 กิจกรรมการจัดรายการเสียง
ตามสาย 
1.ขั้นเตรียมการ 
-ประชุมวางแผนการจัด
รายการเสียงตามสาย 
-มอบหมายหนาทีร่ับผิดชอบ 
2.ขั้นดําเนินการ 
- ดําเนินการจัดรายการเสียง
ตามสายทุกวันจันทร – ศุกร 
ชวงเวลาเชากอนโรงเรียนเขา
และพักเที่ยง 
-เก็บรวบรวมสถิติการ
ใหบรกิาร 
3.ขั้นประเมินผล 
-วิเคราะหขอมลูจากการใช
บริการ 
-สรุปผลการดําเนินการ 
-จัดทํารายงานเสนอฝาย
บรหิาร 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

3 กิจกรรมการจัดทําวารสาร
โรงเรียน 
1.ขั้นเตรียมการ 
-ประชุมวางแผนการจัดทํา
วารสารโรงเรียน 
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-มอบหมายหนาทีร่ับผิดชอบ 
2.ขั้นดําเนินการ 
- ดําเนินการรวบรวมขอมูล  
ออกแบบ  และจัดทําวารสาร
โรงเรียน 
-เก็บสถิติขอมูล 
3.ขั้นประเมินผล 
-วิเคราะหขอมลูจากการใช
บริการ 
-สรุปผลการดําเนินการ 
-จัดทํารายงานเสนอฝาย
บรหิาร 
 

 
 
 
 

55,000 

 
 

55,000 

 
 
 
 

6. การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเรจ็ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 

-  ผูใชบริการงานประชาสมัพันธรอยละ 

85 มีความพึงพอใจในการใหบริการของ

งานประชาสัมพันธ 

- บุคลากรในสถานศึกษา   ชุมชน  

ผูปกครอง  และผูมสีวนเกี่ยวของรอยละ 

85 ไดรับความรู ขอมลูขาวสารและการ

ประชาสมัพันธการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

- สอบถามความพึงพอใจ

ผูใชบริการงานประชาสัมพันธ 

-  ติดตามประเมินผลการจัด

กิจกรรมงานประชาสมัพันธ 

- สรุปผลการดําเนินงาน 

- แบบสอบถามความพงึ

พอใจ 

- แบบประเมินผลการจัด

กิจกรรม 

- แบบบันทึกสรปุการ

ดําเนินงาน 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. งานประชาสัมพันธเปนแหลงเรียนรูในการเผยแพรความรู  ขอมูล  ขาวสาร  
และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ  ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา        
ชุมชน  ผูปกครอง  และผูมสีวนเกี่ยวของ 

2. มีสื่อประชาสัมพันธ  เชน   การจัดรายการเสียงตามสาย  จัดทําวารสารโรงเรียน   
 เอกสารและหนังสือเผยแพรขอมลูขาวสารฯลฯ  ในการ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 
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ลงชื่อ…………………………………...ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวดวงเนตร    อองละออ)          (นายสันติ    อวรรณา) 
         ตําแหนง ครูชํานาญการ    รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
         (นายสันติ    อวรรณา)           ( นายนิคม      มะยาระ )           
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
      
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ตลอดปงบประมาณ) 
 
ที่ รายการ จํานวน 

หนวย 
ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

งบประมาณ ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
แหลง

งบประมาณ 
จํานวน

เงิน 
1 คาหนังสือพิมพรายวัน  176 

ฉบับ 
10 1,760 เงินอุดหนุน 1,760 ต.ค.57-ก.ย.

58 
2 ไวนิลประชาสมัพันธ 1x3 

เมตร 
10 ผืน 300 3,000 เงินอุดหนุน 3,000 ต.ค.57-ก.ย.

58 
3 ลวดเย็บกระดาษ No.10 -1M  

MAX 
 (ขนาดกลองละ  1000 
steples) 

10 
กลอง 

9 90 เงินอุดหนุน 90 ต.ค.57-ก.ย.
58 

4 คลิปเสียบกระดาษตราสมอ  
(ขนาดกลองละ 50 pcs) 

10 
กลอง 

7 70 เงินอุดหนุน 70 ต.ค.57-ก.ย.
58 

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

4 กลอง 20 80 เงินอุดหนุน 80 ต.ค.57-ก.ย.
58 

รวม 
(...........หาพันบาทถวน..........) 

5,000 
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รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1 / 2558 ) 
 
ที่ รายการ จํานวน 

หนวย 
ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

งบประมาณ ระยะเวลาที่
ตองการใช แหลง

งบประมาณ 
จํานวน

เงิน 
1 คาจัดจางทําวารสารโรงเรียน 1,000 

เลม 
55 55,000 เงินระดม

ทรัพยากรฯ 
55,000 มี.ค. – พ.ค.

58 
        
        
        
        

รวม 
(...........หาหมื่นหาพันบาทถวน..........) 

55,000 
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ชื่อโครงการ    โครงการสงเสรมิสุขภาวะและสุนทรียภาพ 
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่…1………  จุดเนน สพฐ. ที่…9…… 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่……1……… 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที…่.1……. 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่…………4…..…… 
ลักษณะของโครงการ         โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานทั่วไป 
ผูรับผิดชอบ    นางวาสนา    รัตนกรจินดา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
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 

-  
ต.ค. 57 
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5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน…10,000…..บาท  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  1.1  จัดซื้อเวชภัณฑยา 
 

 
 

  
2,000 

 

 
2,000 

 
2 กิจกรรมที่ 2 

    2.1  ตรวจรับ ลงทะเบียน 
    2.2 ใหการใหบริการ  
    2.3  เก็บสถิติขอมูล 
  2.1  ใหบริการแกบุคลากรและนักเรียน 
  2.2  สรปุและประเมินผลการดําเนินกจิกรรม 
 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

รวม    2,000 
 
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 

    1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 
2. ขั้นดําเนินการ/กิจกรรม 
      2.1  กําหนดขั้นตอนกิจกรรม 
      2.2 จัดซื้อเวชภัณฑยาและอุปกรณตางๆ 
     2.3  ใหบริการบุคลากรและนักเรียน 

2,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

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

- ก.ย. 58 
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ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
        (นางวาสนา    รัตนกรจินดา)       (นายสันติ อวรรณา) 
 ตําแหนง  ครูชํานาญการ          รอง ผอ.กลุมบริหารทั่วไป 
 
 
ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
 (นายสันติ อวรรณา)          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
รอง ผอ.กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน  ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 
  ทรัพยากรโครงการ 
 

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  
2 ยาแกปวดประจําเดือน 1   ขวด 500 500  500  
3 สําล ี 2 ถุง 100 200  200  
4 พลาสเตอรปดแผล 1 กลอง 100 100  100  
5 น้ําเกลือ 10 ขวด 20 200  200  
6 ยาใสแผลสด 8 ขวด 25 200  200  
7 ยาลดกรด 1000 เม็ด - 200  200  
8 ยาแกปวด ลดไข 1 ขวด 200 200  200  
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                 
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

9 ผาพันแผล 1 กลอง 100 100  100  
         
         
         
         
         
         
         
         

รวม (.............สองพันบาทถวน...................) 2,000  
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ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให 
     ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
สนองยุทธศาสตรสพฐ.   ขอที่ 4 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐาน ที่ 11 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่1,7 
ลักษณะของโครงการ    โครงการใหม   โครงการตอเนือ่ง 
กลุม/ฝายงานที่รับผิดชอบ  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ    นายสุวัฒนชัย  สมนึก 
ระยะเวลาดาํเนินการ   1 ตุลาคม  พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน  พ.ศ. 2558 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาดานการบริการแกครูและนักเรียนที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพ
จําเปนตองจัดสื่ออปุกรณเพื่อบรกิารและจัดหาเครื่องมือในการบรกิารที่รวดเร็วและสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม
สะดวกตอการปฏิบัตงิานของบุคลากรที่เกี่ยวของ 

 
2.  วัตถุประสงค  (เพื่อใหไดประโยชนใด  ตองสอดคลองกบัหลักการ  เหตุผล  สาระประมาณ 3 - 5 ขอ) 

1.1 เพื่อสงเสรมิใหมีสื่อและอปุกรณสําหรับบรกิารการใชสื่อเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
1.2 เพื่อพฒันาอุปกรณและเครือ่งมือสําหรบัอํานวยความสะดวกในการปรับซอมแซมสื่ออุปกรณ

เทคโนโลยี  ใหสามารถใชไดตามปกติอยางรวดเร็ว 
1.3  เพื่อบรกิารซอมแซมสือ่อุปกรณเทคโนโลยีที่มีการชํารุดเสียหายใหใชงานไดตามปกต ิ

 
3.  เปาหมาย 

- เชิงปริมาณ นักเรียน  จํานวน 750 คน  บุคลากรทางการศึกษา 60 คน 
- เชิงคุณภาพ 
 สื่อ อุปกรณทางเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและพอเพียง 

มีเครื่องมือสําหรับบรกิารและซอมแซมสื่อ  
สื่ออุปกรณเทคโนโลยีที่มกีารชํารุดเสียหายสามารถใชงานไดตามปกต ิ

4.  วิธีดําเนินการ 
กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

นักเรียน 750 คน  
บุคลากรทางการ
ศึกษา 60 คนมีสื่อ 

15 ต.ค. 
2557 

นายสุวัฒนชัย  สมนึก 

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน อุปกรณทาง

เทคโนโลยีที่
เหมาะสมและ
พอเพียง 
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2. ขั้นดําเนินการ 
      2.1 สํารวจอุปกรณที่ชํารุดและตอง
เพิ่มเตมิ 
      2.2 ขออนุมัติจัดซื้อ 
      2.3 ติดตั้งและปรบัปรุงอปุกรณ 
      2.4 บริการแกผูที่ขอใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียน 750 คน  
บุคลากรทางการ
ศึกษา 60 คนมีสื่อ 
อุปกรณทาง
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมและ
พอเพียง 

ตลอดป
การศึกษา 

นายสุวัฒนชัย  สมนึก 

3. การติดตามประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมิน
โครงการ) 
     3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม (แบบประเมินความพงึพอใจ) 
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟม
สะสมงาน) 

นักเรียน 750 คน  
บุคลากรทางการ
ศึกษา 60 คนมีสื่อ 
อุปกรณทาง
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมและ
พอเพียง 

มี.ค.2557 นายสุวัฒนชัย  สมนึก 

5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 งบประมาณ  จํานวน    30,000  บาทจําแนกเปน 
 (   )เงิน อุดหนุนรายหัว   30,000  บาท 
 (   )เงิน  กิจกรรมพฒันาผูเรียน  ……-…....บาท 

(   ) เงิน อื่น ๆ     ……-….... บาท 
 กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ(ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1 

  1.1 ปรับปรงุระบบเสียงหนาเสาธง 

  1.2 ปรับปรงุระบบเสียงในหอประชุม 

  1.3 ปรับปรงุระบบเสียงเสียงตามสาย 

  29,200 29,200 

 กิจกรรมที่ 2 

  2.1 บริการระบบเสียงเสียงตามสายและ

ในช้ันเรียน 

  2.2 บริการปรับซอมแนะนําการใชสื่อ

โสตทัศนูปกรณ 

  800 800 

 รวม   30,000 30,000 
 
6.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
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(ตามวัตถุประสงค) 
1. การจัดหาสือ่ที่เหมาะสม การสํารวจและสอบถาม แบบสํารวจและสอบถาม 

2. การจัดหาอุปกรณทีเ่หมาะสม การสํารวจและสอบถาม แบบสํารวจและสอบถาม 

3. การบริการที่รวดเร็ว การสํารวจและสอบถาม แบบสํารวจและสอบถาม 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 นักเรียนไดรับความรูจากความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลยตีามที่การเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว จากการที่ครูมสีื่อ อุปกรณทางเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและพอเพียง โดยที่งานโสตทัศนศึกษาและ
เทคโนโลยีมีเครื่องมือสําหรับบริการและซอมแซมสื่อ สื่ออปุกรณเทคโนโลยทีี่มีการชํารุดเสียหายสามารถใชงาน
ไดตามปกติและทันเหตุการณ     
     
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
        (นายสุวัฒนชัย  สมนึก)        (นายสันติ อวรรณา) 
ตําแหนงหัวหนางานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา       รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป 
 
 
ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
 (นายสันติ อวรรณา)            ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
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รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ(ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557) 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 
ยูนิตฮอรน มLีINE TOA TU-
652M 

2 ตัว 1,000 2,000 เงินอุดหนุน 2,000 ต.ค.2557 

2 
ปากฮอรน 8"x15"อะลูมเินียม 
NANOVA SV-158 

5 ตัว 550 2,750 เงินอุดหนุน 2,750 ต.ค.2557 

3 
วอยลP.AUDIOPA-D25 ใส
ลําโพงเสียงแหลม JBL JRX-
series 

2 อัน 250 500 เงินอุดหนุน 500 ต.ค.2557 

4 ลําโพงฮอรน TOA SC-630M 2 ตัว 1290 2,580 เงินอุดหนุน 2,580 ต.ค.2557 

5 
DBK LWM-2800 ไมคลอย
ปรับความถี ่

2 ชุด 7500 15,000 เงินอุดหนุน 15,000 ต.ค.2557 

6 
คอสวมไมคแบบหนีบ YM-335 
LIDGE 

2 ตัว 45 90 เงินอุดหนุน 90 ต.ค.2557 

7 
คอสวมไมคลอย YM-333 
LIDGE 

2 ตัว 45 90 เงินอุดหนุน 90 ต.ค.2557 

8 
คอสวมไมคสาย YM-330A 
LIDGE 

2 ตัว 45 90 เงินอุดหนุน 90 ต.ค.2557 

9 
AUDIOSENSE ขาไมคบูมตั้ง
พื้นสแตนเลสAS-303 

1 ตัว 1250 1,250 เงินอุดหนุน 1,250 ต.ค.2557 

10 
ไมคหนีบปกเสื้อ ปลั๊กTR-
MONO LG-22F 

1 ตัว 170 170 เงินอุดหนุน 170 ต.ค.2557 

11 
ไมคคาดศรีษะ ปลั๊กTR-MONO 
HS-22F 

1 ตัว 190 190 เงินอุดหนุน 190 ต.ค.2557 

12 
ไมคคาดศรีษะ ปลั๊กTR-MONO 
HS-22F  

1 ตัว 190 190 เงินอุดหนุน 190 ต.ค.2557 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นสี่พันเการอยบาทถวน) 24,900 เงินอุดหนุน 24,900  
รายละเอียดแนบทายโครงการ 

 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ(ไตรมาสที่  3-4ภาคเรียนที่ 1/2558) 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา

ที่ตองการ
ใช 

ที่ รายการ จํานวน หนวย 
ราคา
ตอ

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 
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หนวย 

1 
ยูนิตฮอรน มLีINE TOA TU-
652M 

2 ตัว 1,000 2,000 เงินอุดหนุน 2,000 พ.ค.2557 

3 
วอยลP.AUDIOPA-D25  ใส
ลําโพงเสียงแหลม JBL JRX-
series 

2 อัน 250 500 เงินอุดหนุน 500 พ.ค.2557 

4 
สายลําโพงSFPA2x2.5mm 
มวน100เมตร   

1 มวน 1800 1,800 เงินอุดหนุน 1,800 พ.ค.2557 

5 
ปลั๊ก แจค เครื่องมือ-
อุปกรณซอม ถัวเฉลี่ย 

1  800 800 เงินอุดหนุน 800 พ.ค.2557 

6         
7         
8         

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หาพันหน่ึงรอยบาทถวน) 5,100 เงินอุดหนุน 5,100  
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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    คณะกรรมการ งานสารสนเทศ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ขอมูลและสารสนเทศเปนปจจัยหลักของการทํางานในปจจบุัน ทั้งงานดานการบริหารและผูบรหิารใน

ระดับตาง ๆ หรืองานดานการปฏิบัติการผูปฏิบัติการในทุกระดับตองมีขอมูลและสารสนเทศ ไมวาหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ลวนตองการขอมลูสารสนเทศที่ ถูกตอง แมนยํา ครบถวน ครอบคลุม รวดเร็ว เชื่อถือได ซึ่ง
จะทําใหองคกรนั้น ๆ ไดเปรียบทัง้ในเชิงการบริหารจัดการและเชิงการปฏิบัติงานของผูปฏบิัติงาน และองคกร
ในระดับลางจะสามารถเปนฐานขอมลูสารสนเทศ ทีเ่ปนประโยชนกับองคกรในระดบัทีเ่หนือกวาข้ึนไป ยิ่ง
โดยเฉพาะในองคกรการจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยขอมลูสาระสนเทศ ภายในสถานศึกษาในการบรหิาร
จัดการการศึกษาเพือ่สอดคลองกับ พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งขอมูลและสารสนเทศนั้น 
จะทําใหการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ฉะนั้น จึงจําเปนตองมรีะบบขอมลูสารสนเทศที่ ถูกตอง เปน
ปจจุบันและสมบรูณอยูเสมอ ซึง่จะสามารถนําขอมูลสารสนเทศมาวิเคราะหหาจุดเดนจุดดอยเพื่อปรับปรงุและ
แกไขประสิทธิภาพของสถานศึกษาใหเกิดการพัฒนาในปจจบุันและ ในอนาคตอยางตอเนื่อง ซึง่จากหลักการ
และเหตุผลดังกลาวจะ 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 
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สูงสุด 
4 วิธีดําเนินการ 

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

 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

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       

10,000 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
– สิงหาคม พ.ศ. 2558 

3. การติดตามประเมินผล 
     3.1 ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินการ 
ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ) 
     3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวมกิจกรรม 
             (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
     3.3 สรุปผลการดําเนินการดโครงการ 
3.4สรปุรายงานผลการดําเนินการดโครงการ เสนอ

ผูบริหาร (แฟมสะสมงาน)    

 กันยายน พ.ศ. 2558 

 
 

5 รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 งบประมาณ  จํานวน 10,000 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้
  จําแนกเปน 
   ( )  เงิน อุดหนุนรายหัว   10,000   บาท 
  (   )  เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ………….…….บาท 
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  (   )  เงิน อื่น ๆ    ………….…… บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ     ดังน้ี 

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 นําเสนอขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของโรงเรียนใหมีความทันสมัย
และมีขอมลูทีเ่ปนปจจุบันเพื่อเผยแพร 
4. ทําปรับปรงุขอมลู สารสนเทศ ดาน ๆ ใหมี
ความถูกตอง สมบรูณ ครอบคลุมและมีความ
เปนปจจบุันมากอยูเสมอ 

   
10,000 

 
10,000 

รวม    10,000 

 
 

 
6 การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

ระบบขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนถูกตอง สมบูรณและ
เปนปจจุบัน 

การสาํรวจและการสอบถาม แบบสํารวจและแบบสอบถาม 

ใหบริการและเผยแพรขอมูล
สารสนเทศแกบุคลากรผูสนใจ
และผูเกี่ยวของทุกระดับ 

การสาํรวจและการสอบถาม แบบสํารวจและแบบสอบถาม 

 
7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. โรงเรียนมีศูนยขอมูลสารสนเทศ 
2. มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลสารสนเทศ 
3. มีอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนในการจัดเก็บ รวบรวม ใหบริการและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ แก
บุคลากร นักเรียน ผูสนใจ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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4. ระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนถูกตอง สมบูรณ ครอบคลุมและเปนปจจุบัน 
5. ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น 
6. โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน เปนปจจุบันครอบคลุมงานทั้ง 4 ดาน สามารถนําขอมูล
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       ( นายอิทธิกร อินโองการ )        (นายสันติ อวรรณา) 
 ตําแหนง  ครู            รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป 
 
 
ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
 (นายสันติ อวรรณา)          ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 

            
รายละเอียดแนบทายโครงการ 

 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2558) 
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 1. แฟมหวง 1 โหล 1000 1000 (  )เงิน
งบประมาณ 

  

2 2. Mixer+Amp 1 ชุด 4000 4000 ()เงินอุดหนุน   

3 3. ไมโครโฟน 1 ตัว 1500 1500 ( )เงินนอก 
งปม. 

  

4 4. ลําโพง 1 เครื่อง 2000 2000 ( )เงินอ่ืน ๆ 
(ระบุ) 

  

 5. กระดาษ A4 10 รีม 100 1000    

 6. กระดาษปก สี A4 4 รีม 125 500    
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

         
รวม(หนึง่หมื่นบาทถวน) 10,000  
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ชื่อโครงการ    สงเสริมพฒันาระบบบรหิารจัดการกลุมบริหารงานทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร สพฐ.   ขอที่ 4 พัฒนาระบบการสนบัสนุนการจัดการศึกษา 
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3 ตัวบงชี้ ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันา

สถานศึกษา 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมายตาม 
       วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการ 

มีสวนรวมจากทกุภาคสวน   
ลักษณะของโครงการ       โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานทั่วไป 
ผูรับผิดชอบ    นายสันติ    อวรรณา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2558 

 
1.  หลักการและเหตุผล                  
 ดวยระบบบรหิารจัดการกลุมบริหารทั่วไป เปนงานอีกงานหนึ่งที่ตองใหบริการ สื่อสาร  ประสาน
สัมพันธในรปูแบบบริการสาธารณะ อันจะเปนประโยชนสําหรบัโรงเรียนและชุมชน เปนงานทีส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรโรงเรียนวิไลเกียรต-ิ
อุปถัมภ เปนโรงเรียนดีใกลบาน เปดโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลที่มี
คุณธรรมนําความรูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อใหการทํางานเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ    
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การกระจายการบริหารงานภายในองคกรเปนการจัด
การศึกษาที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง การอํานวยความสะดวกใหกบั
ผูรบับริการใหมปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค (ระบุตัวชี้วัด) 
 1)  เพื่อใหบุคลากร นักเรียนและผูปกครองไดรบัการบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมม ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 2)  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุมบริหารทั่วไปใหมีระเบียบเรียบรอยเปนสัดสวนไดอยางเปน 
ขั้นตอนและมรีะบบแบบแผน 
 3)  เพื่ออํานวยความสะดวก สนับสนุน สงเสริมใหการปฏิบตัิงานของโรงเรียนดําเนินไปอยางม ี
ประสิทธิภาพ 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ   

                 นักเรียน  ผูปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใชบรกิารไดดีอยางนอย 80 % 
      
 3.2  ดานคุณภาพ   
                 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางดีและมปีระสทิธิภาพสงผลถงึนักเรียนทุกคน 
โรงเรียนมกีารบรหิารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ตามเกณฑ สพฐ. รอยละ 80  
 
4.  วิธีดําเนินการ 
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ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตัง้คณะกรรมการดาํเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏบิัตงิาน 

 
-โครงการ 
-คําสั่งแงตั้ง 

 
กรกฎาคม – สิงหาคม 

2557 
 

 
นายสันต ิ อวรรณา 

2. ขั้นดําเนินการ 
      กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
       

-วัสดุอุปกรณ.
ในการดําเนิน
โครงการ 

 

ตุลาคม 2557 – สงิหาคม 
2558 

 
นายสันต ิ อวรรณา 

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

 
-รายงานผล
การดําเนินตาม
โครงการ  

 
สิงหาคม – กันยายน  

2558 

 
นายสันต ิ อวรรณา 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน 10,000 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี ้
     จําแนกเปน 
 ( ) เงิน อุดหนุนรายหัว   10,000   บาท 
 (   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ………….…….บาท 

(   ) เงิน อื่น ๆ    ………….…… บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ     ดังน้ี 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
2 
3 
 
 

เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 
ดําเนินงานตามแผน 
- จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณสํานักงานตามที่กําหนด 
- ตรวจรับวัสด-ุอุปกรณ 

   

 

10,000 

 

 

 

10,000 

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

4 
 
5 

ติดตามประเมินผล 
- วิเคราะหขอมูลจากการใชวัสด-ุ อุปกรณ 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

    

 รวม    10,000 
 
6. การประเมินโครงการ 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรภายใน
สถานศึกษา มากกวารอยละ  80 มีความพึง
พอใจตอผลการปฏบิัติงานและการใหบริการ  

การประเมิน/การสงัเกต แบบสอบถาม 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1) มีการบรหิารจัดการและจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อใหบุคลากรทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2) นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองนักเรียน รอยละ 85 มีความพึงพอใจตอการ

ใหบรกิาร 

 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ..............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นายสันติ     อวรรณา)                       ( นายสันติ     อวรรณา) 
    รองผูอํานวยการชํานาญการ                    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผูเห็นชอบโครงการ ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 
        ( นายสันติ     อวรรณา)              ( นายนิคม   มะยาระ  ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

 
 

    รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2558) 
  

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                    
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1. พัสดุสํานักงาน        
 หมึกปร้ินเตอร HP Laserjet pro1102 2 กลอง 980 1,960 เงินอุดหนุน 1,960  
 กระดาษ A4 10 รีม 130 1,300 เงินอุดหนุน 1,300  
 กระดาษทําปก A4 120 แกรม (สีฟา ชมพ ู

เขียว) 
4 รีม 150 600 เงินอุดหนุน 600  

 แฟมเอกสาร 3 หวง 10 แฟม 120 1,200 เงินอุดหนุน 1,200  
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ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                    
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1. พัสดุสํานักงาน        
 แล็คซีน 1 นิ้ว 5 มวน 40 200 เงินอุดหนุน 200  
 แล็คซีน 1.5 นิ้ว 2 มวน 50 100 เงินอุดหนุน 100  
 แล็คซีน 2 นิ้ว 2 มวน 70 140 เงินอุดหนุน 140  
 กระดาษโฟโต 150 แกรม 1 หอ 250 250 เงินอุดหนุน 250  
 ตูเอกสาร 1 หลัง 4,250 4,250 เงินอุดหนุน 4,250  
         

รวม (  หนึ่งหมื่นบาทถวน  ) 10,000   

 
 
 
 
 



บันทกึขอความ 
 

สวนราชการ โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ  อําเภอเดนชัย  จังหวัดแพร 
ที่            -  วันที่  25  กันยายน  2557  
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ   2558 
 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

ตามที่โรงเรียนไดมอบหมายใหงานแผนงานไดจัดทําแผนปฏบิัติการประจําป 
งบประมาณ 2558  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   26  กันยายน  2557 
เรื่อง           ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558 
 
เรียน   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
                      ดวยงานแผนงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ  2558 เรียบรอยแลว จึงขอความอนเุคราะหทานประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ลงนามอนมุัติแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ 2558 
                      

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพจิารณา 
 
                                                                           
      
                                                             (ลงชื่อ) 
                                                                        (นายนิคม  มะยาระ) 
                                                              ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

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

 

  อนุมัติ 

  ไมอนุมัติ 
 

(ลงชื่อ) 
                                 (นายเกษม   เหลาไทย) 

                                  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน 
                                    โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 

 


