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เครื่องมือในการจัดบรหิารจัดการศึกษาใหบรรลุวิสัยทัศนทีก่าํหนดไว 
 แผนปฏิบัติการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ ปงบประมาณ 2559  ประกอบดวย โครงการที่
สอดคลองกบัแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา สอดคลองกับมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่  และโครงสรางบรหิารโรงเรียน 
 ความสําเรจ็ของแผนปฏิบัตกิารนี้อยูที่ผลผลิตทีส่อดคลองกบัวัตถุประสงคโครงการ และการ
ประเมินโครงการทีเ่ปนระบบจงึขอใหครู บุคลากร และผูเกี่ยวของใชเอกสารฉบับนีเ้ปนคูมือการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุความสําเร็จในปการศึกษานี้ตอไป 
 
 
 
 
 
               (นายสันติ    อวรรณา) 
       รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน 
     ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
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บทท่ี 1 
 

ขอมูลสภาพทัว่ไปของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
ปงบประมาณ  2559 

 
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     721   คน 
  จําแนกเปนนักเรียน ระดับมธัยมศกึษาตอนตน  จํานวน     375   คน 
       ระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย    จํานวน     346   คน 
        ( ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2558 ) 
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 

 
  
 
 
 
 



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    2    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    2    สนาม 
   สนามเซปกตะกรอ   จํานวน    2    สนาม 
    
ขอมลูงบประมาณ 
 โรงเรียนไดรับงบประมาณประจาํปงบประมาณ  2559 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
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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 

 



ทําเนียบคณะกรรมการทําเนียบคณะกรรมการสถานสถานขั้นพ้ืนฐานขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนวิไลโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภเกียรติอปุถัมภ  

  
                                              11..    นายเกษม        นายเกษม          เหลาไทย                   ประธานกรรมการเหลาไทย                   ประธานกรรมการ  
                                              22. .   รร..ทท..ณปณัย      ณปณัย        พัดมีเทศ                   รองประธานกรรมการพัดมีเทศ                   รองประธานกรรมการ  
                                              33. .   นางปราณี        นางปราณี          ใจไว  ใจไว                                              กกรรมการผูแทนผูปกครองรรมการผูแทนผูปกครอง  
                                              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                      กรรมกากรรมการผูทรงคุณวฒุิรผูทรงคุณวฒุิ  
                                            1515. .   นายนายสันติสันติ                        อวรรณาอวรรณา                                          กรรมการและเลขานกุารกรรมการและเลขานกุาร  
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บทท่ี 2 
 

ทิศทางการบริหารโรงเรียน 
 
วิสัยทัศน (VISION) โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 มุงพัฒนาโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 
พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและการเปน 
พลโลกที่ด ี

2. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนไทย และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

3. สงเสริมใหผูเรียนมทีักษะความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
4. สงเสริมการจัดกจิกรรมใหผูเรียนมสีุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
5. สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด ใฝเรียนใฝรู การปรับตัวเขากับสังคมและมเีจตคติที่ดีตอ

การทํางาน 
6. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู และบุคลากรเปนมืออาชีพ 
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 

 
กลยุทธ (Strategy) 
 กลยุทธที่  1  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และสงเสรมิความสามารถดานเทคโนโลยี
เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
 กลยุทธที่  2  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สํานึกในความเปนไทยและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 กลยุทธที่  3  สงเสริมความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
 กลยุทธที่  4  สงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมสีุนทรียภาพ 
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 กลยุทธที่  5  สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด ใฝเรียนใฝรู มีทกัษะการดํารงชีวิตและรักการทํางาน 
 กลยุทธที่  6  พัฒนาครูและบุคลากรทัง้ระบบใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 กลยุทธที่  7  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 
  
  จากการวเิคราะหสภาพบรบิทและสภาพแวดลอมของโรงเรยีนวิไลเกียรติอปุถัมภในสถานการณปจจบุัน
พบวา 
 ปจจัยภายนอก  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภมโีอกาสมากกวาปญหาและอปุสรรค  
ในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา เพราะองคกรสวนทองถิ่น  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูปกครอง ใหความรวมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษา และเอือ้เปนอยางยิ่งที่จะใหการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จ 
 ปจจัยภายใน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู  จึงเปนจุดแข็งมากกวาจุดออนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ดังนั้นทิศทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภในสภาพปจจบุัน 
จึงไดมีกจิกรรมสงเสริมในกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนตอไป และสอดรบักบันโยบาย มาตรฐานการจดัการศึกษาของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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นโยบายสํานกังานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพืน้ฐาน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

การศ ึกษาขั้นพื้นฐานเป ็นการศ ึกษาเร ิมแรกของคนในชาติด ังนั้น เพื่อให การศ ึกษา ขั้นพื้นฐาน
ของประเทศไทย ม ีค ุณภาพมาตรฐานระด ับสากล บนพืน้ฐานของความเป ็นไทย ให น ักเร ียนได ร ับการ
พ ัฒนาศ ักยภาพส ูงส ุดในตน ม ีความรู และทักษะที่แข ็งแกร งและเหมาะสม เป ็น พื้น ฐานสำคั ญ ใน การเร ียน 
ร ูระ ดับ ส ูงข ึนไป แ ละ การดำ รงช ีว ิต ในอนาคต สำนักงาน คณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความ
เห ็นชอบของคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้น
พื้นฐานป ีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ดังนี้ 

๑. เร งร ัด ปฏ ิร ูป การศึกษาขั้น พื้นฐาน ให มีการป ร ับ ป ร ุงเป ล ี่ย น แ ป ล งระ บ บ และ
กระบวนการการจ ัดการศ ึกษาขั้นพื้นฐานทางระบบให ม ีประสิทธ ิภาพ ทนสม ัย ทนเหต ุการณ ท ันโลก  
ใหสำเร ็จอยางเปนร ูปธรรม 

๒. เรงพ ัฒนาความแข ็งแกร งทางการศ ึกษา  ให ผู เรียนทุกระด ับทกประเภท รวมถ ึง 
เด ็กพ ิการ และด อยโอกาส  ม ีความรู และทักษะแห งโลกย ุคใหม ควบค ูก ันไป โดยเฉพาะทักษะ การอ าน 
เข ียน และการค ิด  เพื่อให ม ีความพร อมเข าส ูการศ ึกษาระด ับส ูง  และโลกของ การทำงาน 

๓. เร งปร ับระบบสน ับสน ุนการจ ัดการศ ึกษา ที่สอดคล องไปในทศทางเด ียวก ัน 
ม ีการประสานส ัมพ ันธ ก ับเนื้อหา ท ักษะ และกระบวนการเร ียนการสอน ประกอบไปด วย มาตรฐาน
และการประเม ิน หล ักส ูตรและการสอน การพ ัฒนาทางว ิชาช ีพ สภาพแวดล อม การเรียนรู 

๔. ยกระด ับความแข ็งแกร งมาตรฐานว ิชาช ีพคร ูและผ ูบร ิหารสถานศ ึกษา  ให ครู 
เป ็นผ ูที่ม ีความสามารถและท ักษะที่เหมาะสมก ับการพ ัฒนาการเร ียนร ูของผ ูเร ียนผู บร ิหาร 
สถานศ ึกษาม ีความสามารถในการบร ิหารจ ัดการ และเป ็นผู นำทางว ิชาการ  คร ูและผ ูบร ิหาร 
สถานศ ึกษาประพฤต ิตนเป ็นแบบอย างท ี่ด ีแก ผู เร ียน สร างความมั่นใจและไว วางใจ ส งเสร ิม ให
ร ับผิดชอบตอผลท ี่เกิดกบันักเรียน ท ี่สอดคลองกบัว ิชาชีพ 

๕. เร งสร างระบบให สาน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา เป ็นองค กรค ุณภาพที่แข ็งแกร ง และม ี
ประส ิทธ ิภาพ เพื่อการให บร ิการที่ดี ม ีความสามารถร ับผ ิดชอบการจ ัดการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน ท ี่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานไดเปนอย างด ี



๒ 

 

 

 
๖. เร งร ัดปร ับปร ุงโรงเร ียนให เป ็นองค กรที่ม ีความเข มแข ็ง ม ีแรงบ ันดาลใจและ ม ีว ิส ัยทัศน 

ในการจ ัดการศ ึกษาขั้นพื้นฐานที่ช ัดเจน เป ็นสถานศ ึกษาค ุณภาพ และม ีประส ิทธ ิภาพ ท ี่สามารถจัดการเร ียน
การสอนได อยางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

๗. สร างระบบการควบค ุมการจ ัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศ ึกษา ท ี่ม ีข อม ูล 
สารสนเทศ และขาวสาร เกี่ยวก ับกระบวนการเรียนการสอนอย างพร อมบริบูรณ และม ีนโยบาย การติดตาม
ประเมินผลอย างเป ็นรูปธรรม 

๘. สร างว ัฒนธรรมใหม ในการทางาน ให ม ีประส ิทธ ิภาพ เพื่อการให บร ิการที่ดี ทาง 
ส วน กลางและ ส วนภูม ิภาค เร งร ัด การกระจายอำนาจและความร ับผ ิด ชอบ ส งเสร ิม การพ ัฒนาเช ิง
พื้นที่ที่ทุกภาคส วนเข ามาม ีส วนร วม ปร ับปร ุงระบบของโรงเรียน ให เป ็นแบบร วม ค ิดร วมทำ การม ีส วน
ร วม และการประสานงาน สามารถใช เคร ือข ายการพ ัฒนาการศ ึกษา ระหว างโรงเร ียนก ับโรงเร ียน 
องค กรปกครองส วนทองถิ่น องค กรว ิชาช ีพ กลุ มบ ุคคล องค กร เอกชน องคกรชุมชน และองคกรส ังคมอื่น 

๙. เร งปร ับระบบการบร ิหารงานบ ุคคลมุ งเน นความถ ูกต อง เหมาะสม เป ็นธรรม ปราศจาก
คอร ร ัปชั น ให เป ็นป ัจจ ัยหน ุนในการเสร ิมสร างค ุณภาพและประส ิทธ ิภาพ ขว ัญและ กําล ังใจ สร างภาวะจูง
ใจ แรงบันดาลใจ และความรบัผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหนาที ่

๑๐.  มุงสรางพลเม ืองดี ที่ตื่นต ัว และอยู ร วมก ับผ ูอื่นในสังคมพห ุวัฒนธรรมได และ 
ทำใหการศึกษานาการแก ปญหาสำคญัของสงัคม รวมท ั้งปญหาการคอรร ัปชั่น 

๑๑.  ท ุมเทมาตรการเพื่อยกระด ับค ุณ ภาพสถานศ ึกษาที่พัฒนาล าหล ัง และ 
โรงเร ียนขนาดเล็กท ี่ไมไดคุณภาพ เพ ่ือไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสได รบัการศึกษาท ี่มีคุณภาพ 

 
 
 
 



 

 

 
ดังนั้น เพื่อใหการศ ึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย พ ัฒนาไปในท ิศทางท ี่สอดคลอง ก ับการ

เปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห ็นชอบ
ของคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน จ ึงได กำหนดว ิส ัยท ัศน พ ันธก ิจ ประเด ็น ยุทธศาสตร เปาประสงค  
กลยทุธ ผลผลิต และจุดเนน ดังนี ้

 
 

วิสัยท ัศน  
 
การศ ึกษาขัน้พื้นฐานของประเทศไทย ม ีค ุณ ภาพและมาตรฐานระด ับสากล ๑ 

บนพื้นฐานของความเปนไทย 
 
 

พันธก ิจ  
 
๑. ส งเสร ิมและสน ับสน ุนให ประชากรว ัยเร ียนทุกคน ได ร ับการศ ึกษาอย างท ่ัวถ ึง 

และมีคุณภาพ 

๒. สง เสริ ม ให ผู เรี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึ ง ป ร ะ ส ง ค ๒ 
ตามหลกัสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

๓. พ ัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการ ที่เน นการม ีส วนรวม เพ ือเสริมสรางความร ับผ ิดชอบ ตอ
คุณภาพการศึกษา และบรูณาการการจัดการศึกษา 

 
 

เปาประสงค  
เพื่อให การจ ัดการศ ึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ม ีค ุณภาพและมาตรฐานระด ับ สา  กล บ น 

พื้ น ฐ าน ข อ งค ว าม เป น ไท ย สำ  นั ก งาน ค ณ ะ ก รร ม ก า รก าร ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ า น จึงกำหนดเปาประสงค 
ดังนี้ 

๑. น ักเร ียนระด ับระด ับก อนประถมศ ึกษา และระดั บการศ ึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน 
มีพัฒนาการเหมาะสมตามว ัย  และมีคุณภาพ 

๒. ประชากรว ัยเร ียนทกคนได ร ับโอกาสในการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน อย างทั่วถ ึง 
มีคุณภาพ และเป ็นธรรม 

๓. ครู ผ ูบร ิหารสถานศ ึกษา และบ ุคลากรทางการศ ึกษาอื่น ม ีท ักษะที่เหมาะสม และ 
ทำงานมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

๔. สาน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา สำน ักบร ิหารงานการศ ึกษาพ ิเศษ และสถานศ ึกษา 

มีประสทิธิภาพ และเป ็นกลไกข ับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานส ูคุณภาพระด ับมาตรฐานสากล 
 
 
 

๑มาตรฐานระด ับสากล รวมถ ึง ผ ูเร ียนม ีศ ักยภาพเป ็นพลโลก การจ ัดการเร ียนการสอนเท ียบเค ียง
มาตรฐานสากล และการบร ิหาร จัดการดวยระบบคุณภาพ 

๒ตามหลักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน พุทธศกราช ๒๕๕๑ ค ุณลักษณะอ ันพึงประสงค เปน 
ลักษณะที่ตองการใหเก ิดกับผูเรียน เพ ือสามารถอยูร วมกบผ ูอ ่ืนได อยางม ีความส ุข ในฐานะเป ็นพลเม ืองไทย
และพลโลก  ประกอบด วยคุณล ักษณะ ๘ ประการ ได แก ๑) ร ักชาติ ศาสน กษัตริย ๒) ซ ื่อสัตย สุจริต ๓) มี
ว ินัย ๔) ใฝ เร ียนรู ๕) อย ูอย างพอเพียง ๖) มุงมั่นในการทางาน ๗) รักความเปนไทย ๘) มีจิตสาธารณะ 

 



๔ 

 

 

 
๕. สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพพื้นฐาน เน นการทำงานแบบบ ูรณาการ การ

บร ิหารแบบม ีส วนร วมจากท ุกภาคส วนในการจ ัดการศ ึกษาและ กระจายอํานาจและ ความรบัผิดชอบ
สูสำนักงานเขตพื้นท ี่การศึกษาและสถานศึกษา 

๖. พื้นที่พ ิ เศษ ได ร ับการพ ัฒนาค ุณ ภาพการศ ึกษาและพ ัฒนาร ูปแบบการจ ัด 
การศึกษาทีเ่หมาะสมตามบร ิบทของพื้นที่ โดยมีย ุทธศาสตรในการดําเนินงาน 4 ยุทธศาสตร ได แก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ เพ ิมโอกาสการเข าถ ึงบร ิการการศ ึกษาขัน้พื้นฐาน 
ใหท ั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรบัโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพคร ูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 

 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ ๑ พฒันาคณุภาพผูเร ียนในระดบัการศกึษาขั้นพ ื้นฐาน 
เป าป ระสงคที่ ๑ นั กเร ียนระ ดั บ ระดั บ ก อน ป ระ ถมศึ กษ า แ ละ ระดั บ การศึ กษ า 

ขั้นพื้นฐานท ุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามว ัย  และมีคุณภาพ 
 
 

กลยุทธ   
 
๑. เสริมสร างความเขมแข ็งให กับการพัฒนาผ ูเร ียนอยางมีคณุภาพ 

๑.๑   พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
๑.๑.๑  ปล ูกฝ ังผ ูเร ียนด านค ุณธรรม จร ิยธรรม และค าน ิยมหล ักของ 

คนไทย ๑๒ ประการ  
 
๑.๑.๒  ส งเสร ิม สนั บ สน ุน การจ ัด ก ิจกรรม แ นะ แ นวแ ละการบ ร ิการ 

แนะแนวเพ ือการศ ึกษาต อ และการประกอบอาช ีพ ให แก น ักเร ียนตั งแต ระด ับประถมศ ึกษา อย าง
เข มแข ็ง ต อเนื อง และเป ็นร ูปธรรม เพ ือให ผู เร ียนร ูจ ักและเข าใจตนเอง สามารถวางแผน ช ีว ิตด านการ
เร ียน การประกอบอาช ีพในอนาคต รวมทั้งสามารถปร ับต ัวได อย างเหมาะสมและ อยูร วมกับผ ูอื่นได อยางมี
ความสุข 

๑.๑.๓  ส งเสริมสน ับสนุนใหนักเรียนสามารถอานออกเขียนได ตามวัย 
๑.๑.๔  ส งเสร ิมการเร ียนการสอนภาษาอ ังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษา 

อาเซ ียนอย างน อย ๑ ภาษา เพื่อให น ักเร ียนสามารถสื่อสารก ับชาวต างชาต ิได รองร ับการก าวสู ประชาคม
อาเซียน และเท ียบเคียงส ูมาตรฐานสากล 

๑.๒  พัฒนาระบบสงเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศ ึกษา 
๑.๒.๑  สงเสร ิมการจัดการระบบข อมูลสารสนเทศท ี่เกี่ยวของกับคุณภาพ 

ของผูเรียนท ุกระด ับท ุกประเภท ใหมีประสทิธิภาพ 



๕ 

 

 

 
๑.๒.๒  สน ับสน ุนการจัดสรรงบประมาณให เหมาะสม สอดคล องก ับบร ิบท และ

ความตองการในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดค ุณภาพ 
๑.๒.๓  สงเสริมการนาหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ รวมถ ึง 

การพ ัฒนาหล ักส ูตร ให สอดคล องก ับความจาเปนและความต องการของผู เร ียน ช ุมชน ทองถิ น และสังคม 

๑.๒.๔  ส งเสร ิม สน ับสน ุนการใช สื่อการเร ียนการสอน เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม และสิง่อำนวยความสะดวก ท ี่หลากหลาย การมศีูนยรวมสื่อให ครูสามารถยืมส ือไปใช ในการ
จัดการเร ียนร ูไดเพ ่ือสงเสร ิมการเร ียนร ูท ั้งในห องเร ียนและนอกหองเรียน 

๑.๒.๕  สงเสริมสน ับสนุนการนาการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA 
และระบบการทดสอบกลางของสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื้นฐานมาใช ในการพฒันาการ
เรยีนรูใหเกิดค ุณภาพแก ผูเรียน 

๑.๒.๖  ส งเสร ิมการประก ันค ุณภาพภายในของสถานศ ึกษา ให ม ีความ 
เขมแข ็ง ในระดับ

มัธยมศึกษา 

 
 
๑.๒.๗  ส งเสร ิมการจ ัดหล ักส ูตรทักษะอาช ีพ ควบค ู ไปก ับว ิชาสาม ัญ 
 
 
๑.๒.๘  จ ัดระบบน ิเทศ ต ิดตาม ประเม ินผล และรายงานผล หลากหลาย 

ม ิต ิให ม ีความเข มแข ็งและต อเน ือง เป ็นร ูปธรรม ให ม ีข อม ูลป อนกล ับ และสามารถสะทอน คุณภาพ

ของผูเรียน 
๒. สรางแนวรวมการกาก ับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรยีน 

๒.๑  สร างความเข าใจและความตระหน ักในการจ ัดการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน ให แก 
ผูปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชน 

๒.๒  ประสาน ส งเสริม สน ับสน ุนให ผ ูปกครอง ช ุมชน และหน วยงานที่เกี่ยวข อง 
ท ุกภาคสวนเขามามสีวนร วมในการพฒันาคุณภาพผูเร ียน 

๒.๓ ประสานสถาบ ันที่ร ับน ักเร ียนเข าศ ึกษาต อให ค ัดเล ือกอย างหลากหลาย 

สอดคลองกบัหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

ประเด ็น ย ุทธศาสตร ที่ ๒ เพิ่ ม โอกาสการเข าถ ึงบร ิการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ให ทั่วถ ึง 
ครอบคล ุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศ ักยภาพ และมีค ุณภาพ 

เป าประสงคที่ ๒  ประชากรว ัยเร ียนท ุกคนได ร ับโอกาสในการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน อยาง

ท ั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

เปาประสงคที่ ๖ พื้นท ่ีพ ิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาร ูปแบบ การ

จัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบร ิบทของพื้นที ่



๖ 

 

 

 
กลยุทธ   

 
๒. เพ ิ่มโอกาสการเขาถึงการจัดการศึกษาท ี่มีคุณภาพ 

๑.๑ สน ับสน ุนโรงเร ียนด ีม ีค ุณภาพ ตามความต องการจำเป ็นของผ ูเร ียน ช ุมชน 
และบร ิบทของพื้นที่ ท ั้งในระด ับประถมศ ึกษาและระด ับม ัธยมศ ึกษา ให เป ็นโรงเรียนที่ม ีรูปแบบ การเรียน
การสอนทสอดคลองก ับบริบทของพื้นที่ และมุงสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป ็นไทย ใหครอบคลุม
ท ุกตําบล 

๑.๒ สงเสร ิมและสน ับสน ุนให โรงเร ียนจ ัดการศ ึกษาวิชาชีพ ท ั้งที่จัดเองและสรางความ
ร วมม ือก ับหน วยงานอื่น เพื่อเป ็นการส งเสร ิมการม ีงานทำของผ ูเร ียน โดยเฉพาะโรงเร ียน ที่จ ัดการศ ึกษา
ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย ให สร างความร วมม ือก ับสถานประกอบการ เพ ื่อเปนชองทางในการ
เลอืกประกอบอาชีพของผูเรียน 

๑.๓  ส งเสร ิมการจ ัดการศ ึกษาในร ูปแบบท ี่หลากหลาย ทั้งในร ูปแบบปกติ ร ูปแบบ
เพื่อความเป ็นเล ิศ ร ูปแบบเพื่อเด ็กพ ิการ เด ็กด อยโอกาส และร ูปแบบการศ ึกษา ทางเล ือก ให 
เหมาะสมก ับ ความต องการจำเปน ของผ ู เร ียน แ ต ละบุ คคล แ ละม ีค ุณ ภ าพ ตามมาตรฐาน โดยมีความ
เชื่อมโยงระหวางรูปแบบตาง ๆ 

๑.๔ ส งเสร ิมและสน ับสน ุนการจ ัดการศ ึกษาสำหร ับโรงเร ียนในพื้นที่พ ิเศษ เป ็นการ
เฉพาะตามสภาพของพื้นท ี่  (พื้นท ี่ส ูง ชายแดน เกาะแก ง เขตพ ัฒนาพ ิเศษเฉพาะก ิจ จังหว ัดชายแดน
ภาคใต) 

๒. เสร ิมสร างความเข มแข ็งของระบบท ี่เกี่ยวข อง  เพื่อลดความเส ียงในการออก 
กลางคัน และดูแลชวยเหลือเด็กด อยโอกาส และเด็กท ี่ไมอยูในทะเบ ียนราษฎรอย างเหมาะสม 

๒.๑  พ ัฒนาระบบข อม ูลสารสนเทศ น ักเร ียนเป ็นรายบ ุคคล ทั้งในเช ิงปร ิมาณ 
และคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ และตอเนื่อง เช ื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการสงตอนักเร ียน 

๒.๒ สน ับสน ุนการบร ิหารจ ัดการงบประมาณ ประเภทงบเง ินอ ุดหน ุนรายห ัว 
ให ผ ูเร ียน เพ ่ือพ ัฒนาค ุณภาพการเร ียนรู แบบตามต ัวผู เร ียน (Demand-side Financing) ม ีการ เชื่อมโยง
ก ับหน วยงานที่เก ียวข อง และหน วยงานท ี่จ ัดการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน เน นการบร ิหาร งบประมาณท ี่มี
ประสิทธิภาพ 

๒.๓  สร างความเข มแ ข ็งของระบ บดู แ ลช วยเหล ือน ักเร ียน ระบ บส งเสร ิม 
ความประพฤต ิน ักเร ียน และระบบคุ มครองน ักเร ียน รวมทั้งให เชื่อมโยงทุกระด ับก ับงาน ท ี่สัมพันธ 

๒.๔  ประสานหน วยงานที่เก ียวข อง เพ ือจ ัดทำระบบด ูแลช วยเหล ือ และจ ัดการศ ึกษา ที่
เหมาะสม สาหร ับเด ็กด อยโอกาสท ่ีไม อย ูในทะเบ ียนราษฎร เช น เด ็กไร ส ัญชาติ เด ็กพล ัดถิ น เด็กตางดาว 
เด็กไทยท ี่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานตางด าว เป ็นตน 



๗ 

 

 

 
ประเดน็ยุทธศาสตรที่ ๓ พฒันาคณุภาพครแูละบคุลากรทางการศ ึกษา 

เปาประสงคที่ ๓ ครู และบ ุคลากรทางการศกึษา มีท ักษะที่เหมาะสม และมีวฒันธรรม 
การทางานท ี่มุงเนนผลสมัฤทธิ ์

เปาประสงคที่ ๖ พื นท ่ีพ ิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพฒันาร ูปแบบ 

การจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบร ิบทของพื้นที ่
 
 

กลยุทธ   
 
๑. ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานท ี่เกี่ยวของกับการจัดการเร ียนร ูของคร ู

๑.๑ ขอความร วมม ือหน วยงานต างๆ หล ีกเล ียงการจ ัดก ิจกรรมโครงการในช วง 
เป ิดภาคเรียน  

 
๑.๒ ส งเสร ิมการบร ิหารจ ัดการในล ักษณะกล ุมโรงเร ียน โดยเฉพาะโรงเร ียนที่มี 

จำนวนคร ูไมเพียงพอ 
๑ .๓ ป ระสาน ความ เป น ไป ได ใน ก ารกำห น ด ให ผู บ ร ิห ารส ถาน ศึ กษ าสอ น อย างน อย 

๑ รายว ิชาในโรงเร ียนของตน และบ ุคลากรทางการศ ึกษาในเขตพื้นท ่ีการศ ึกษาท ี่มี คุณว ุฒิทีเ่หมาะสม 
ชวยสอนในโรงเร ียนท ี่ครูไมเพียงพอ 

๑ .๔ ประสานและส งเสร ิมการทางานของจ ิตอาสา หร ือความสน ับสน ุนจาก 
องคกรตางๆ  เพื่อจัดหาผูมาชวยเหลือการทางานตางๆ ภายในโรงเร ียน 

 
 

๒. ส งเสร ิม สน ับสน ุนการพ ัฒนาองค ความรู โดยเฉพาะด านการว ัดและประเม ินผล และ

ท ักษะในการส ื่อสารของครู  ให มีสมรรถนะในการสอนอยางมีประสทิธิภาพ 
๒.๑ เผยแพร องค ความรู และแหล งเร ียนร ูเก ียวก ับนว ัตกรรม ว ิธ ีการจ ัดการเร ียน การสอน 

การสอนค ิดแบบต างๆ และการว ัดประเม ินผล ให สามารถพ ัฒนาและประเม ินผลน ักเร ียน ใหมีคุณภาพตาม
ศักยภาพเปนรายบุคคล 

๒.๒ พ ัฒนาคร ูให สามารถยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษาตามศ ักยภาพของแต ละ 
บุคคล โดยการประยกุตใช สื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารอยางเหมาะสม 

๒.๓ ส งเสร ิมระบบการน ิเทศแบบก ัลยาณม ิตร โดยสาน ักงานเขตพื้นท ่ีการศ ึกษา 
ผ ูบร ิหารสถานศ ึกษา และครู ท ั้งในโรงเร ียน ระหว างโรงเร ียน หร ือภาคส วนอื น ๆ  ตามความพร อม ของ
โรงเร ียน 

๒.๔ ส งเสร ิมการสร างเคร ือข ายการเร ียนรู การม ีส วนร วมจากผ ูม ีส วนเกี ยวข อง และทก
ภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเร ียนรู 

๒.๕ สงเสร ิมใหคร ูจัดการเรียนการสอน ใหสอดรับกบัการเปนประชาคมอาเซียน 
๓. ส งเสร ิม สน ับสน ุนการพ ัฒนาผ ูบร ิหารสถานศ ึกษา ให ม ีความสามารถทกด าน 

อยางมปีระสทิธิภาพ และเกิดประสทิธิผล โดยมุงเนนผลส ัมฤทธ์ิของนักเรียน 



๘ 

 

 

 
๔. เสริมสร างระบบแรงจ ูงใจ เพ ื่อให ครู และบ ุคลากรทางการศ ึกษา  ม ีขวัญกาลังใจ ในการ

ทำงาน 
 
 

เช ิงประจักษ 

๔.๑ ยกย องเช ิดช ูเก ียรต ิคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาที่เป ็นม ืออาช ีพม ีผลงาน 
 
 
๔.๒ ส งเสร ิมความก าวหน าของคร ูให ม ีว ิทยฐานะที่ สอดคล องก ับผลส ัมฤทธิ์ 

ทางการเร ียนของนักเรยีน 
๕. สน ับสน ุนก ิจกรรมท ี่ส งเสร ิมให คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ม ีจ ิตว ิญญาณของ ความเป ็น

ครู การเป ็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของว ิชาชีพ 
๖. ส งเสร ิมและสน ับสน ุนให องค กร คณะบ ุคคลและผ ูม ีส วนได ส วนเส ียที่เกี ยวข อง วางแผน 

สรรหาคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ให สอดคล องก ับความต องการและจำเป ็นของ โรงเร ียน และสังคม 

๖.๑ สร างความตระหน ักก ับองค กร คณะบ ุคคลและผ ูม ีส วนได ส วนเส ีย ในการ 
สรรหา ยาย โอน บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมกีารวางแผนประชาสัมพ ันธ 

๖.๒ ประสานสถ าบ ันอ ุดมศ ึกษา ผล ิตคร ูที่ม ีว ิชาเอกตรงก ับความตองการ 
สามารถจ ัดการเร ียนร ูเพ ่ือผ ูเร ียนที่ม ีความแตกต างหลากหลายได และสอดคล องก ับบร ิบทของ โรงเร ียนท ี่มี
ความแตกตางกัน 

 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ ๔ พฒันาระบบการบร ิหารจ ัดการ 
เป าประสงค ที่ ๔  สาน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษาและสถานศ ึกษาม ีประส ิทธ ิภาพ และเป ็น

กลไกข ับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานส ูคุณภาพระด ับมาตรฐานสากล 
เป าประสงคที่ ๕ สาน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน เน นการทางาน แบบ

บ ูรณาการ การบร ิหารแบบม ีส วนร วมจากทุกภาคส วนในการจ ัดการศ ึกษา และกระจาย อำนาจและ
ความรับผิดชอบสูสำนักงานเขตพื้นท ี่การศึกษา และสถานศกึษา 

เป าประสงค ที่ ๖ พื้นที่พ ิเศษ ได ร ับการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาและพ ัฒนา 

รูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบร ิบทของพื้นที่ 
 
 

กลยุทธ   
 
๑. กระจายอํานาจและความรบัผิดชอบ 

๑.๑ ส งเสร ิมสน ับสน ุนให สำน ักงานเขต พื้นที่การศ ึกษา และสถานศ ึกษ า 
มีความสามารถและมีความเขมแข็งในการบร ิหารจัดการดวยตนเอง ได อยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๒ บ ูรณาการการทางานพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาระหว างหน วยงานต างๆ ใน
ส วนกลาง  เพื่อส ง เสร ิมให สำน ักงานเขต พื้น ที่การศ ึกษ า สถานศ ึกษาพั ฒ นาค ุณ ภาพ ตามบร ิบทได 
เพ ิ่มขึ้น 



๙ 

 

 

 
๑.๓ พ ัฒนาระบบช วยเหล ือ กาก ับ ต ิดตาม และตรวจสอบการบร ิหารจ ัดการ 

งบประมาณท ี่มีประสทิธิภาพ 

๑.๔ แกไขป ัญหาการบร ิหารจัดการงบประมาณท ี่ไม เหมาะสม ถูกต อง ตามหล ัก  

ธรรมาภิบาล ได อยางรวดเร็ว 
๒. สงเสรมิการมสี วนร วม 

๒.๑  เร งสร างความร ูความเข าใจให ก ับผ ูบร ิหารสถานศ ึกษา ถ ึงความจำเป ็น 
และประโยชนของการส งเสร ิมการมีสวนร วมอย างแทจริง ในการพฒันาการศึกษา 

๒.๒  สงเสร ิมการมสีวนร วมในการพฒันาคุณภาพการศกึษา 
๒ .๒ .๑ ป ระ ช าสั ม พั น ธ  ให ส าธารณ ชน ท ราบ ถึ งค วาม ต อ งก ารได ร ับ การ

ชวยเหลอืของโรงเรยีน โดยเฉพาะโรงเร ียนท ี่ขาดแคลน อยูในพื้นท ี่หางไกล ท ุรกันดาร 
๒.๒.๒ ประสานหน วยงานท ุกภาคส วนให เข ามาช วยเหล ือโรงเร ียนที่มี ความ

มุงมั่นพฒันาคุณภาพการศึกษา แต มีความขาดแคลนมาก 

๒.๓  ส งเสร ิมการมี ส วนร วมของผ ูม ีส วนได ส วนเส ีย ในการพ ัฒ นาค ุณ ภาพ 
การศึกษา  

 
๓. ส งเสร ิมการใช การว ิจ ัยเป ็นฐานในการพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาของเขตพื้นที ่

การศึกษา และสถานศึกษา 
๔. ส งเสร ิมให สถานศ ึกษาและสาน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา และองค คณะบ ุคคล มีความ

รับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 
๔.๑ ส งเสร ิมให มี การยกย องเช ิดช ูเก ียรติ สถานศ ึกษา สำน ักงานเขต พื้นทีก่ารศ ึกษา  

และองค คณะบุคคลท ่ีเก ียวข อง ที นักเร ียนในพื้นที่ม ีผลส ัมฤทธิ ทางการเรียนส ูงขึ้น อัตราการออกกลางคัน
ลดลง มีพฤต ิกรรมเส ี่ยงลดลง 

๔.๒ สร างช องทางร ับฟ ังความค ิดเห ็น ข อเสนอแนะ เรื่องร องเร ียนท ี่เก ียวข อง 

กับองคกร องคคณะบุคคลท ี่เกี่ยวของ และติดตามตรวจสอบอย างตอเนื่อง 
 
 

ผลผลติ  
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการดําเนินงาน ๖ ผลผลิต คือ 
๑) ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา 
๒) ผูจบการศึกษาภาคบ ังคับ 
๓) ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔) เด็กพกิารได รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
๕) เด็กดอยโอกาสได รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๖) ผูท ี่มีความสามารถพเิศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ 



๑๐ 

 

 

 
โดยม ีหน วยกำก ับ ประสาน ส งเสร ิมการจ ัดการศ ึกษาค ือ สำน ักงานเขตพื้นที่ 

การศ ึกษาประถมศ ึกษา จำนวน ๑๘๓ เขต สาน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา จำนวน 
๔๒ เขต และสําน ักบริหารงานการศ ึกษาพิเศษ ซึ่งม ีสถานศ ึกษาข้ันพื้นฐานเปนหน วยปฏ ิบ ัติการ  
การจ ัดการศ ึกษาเพื่อให ภารก ิจด ังกล าวสามารถตอบสนองสภาพป ัญหาและรองร ับการข ับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธ ิการและนโยบายร ัฐบาล 

 
 

จ ุดเนน  
 
สําน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจ ุดเน นการดำเน ินงาน 

ในป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแบงเปน ๓ สวน ดังนี ้
 
 

สวนที่ ๑   จ ุดเนนดานผูเร ียน 
๑.๑ นักเร ียนมีสมรรถนะสำคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปนี ้

๑.๑.๑ น ักเร ียนระด ับก อนประถมศ ึกษาม ีพ ัฒนาการด านร างกาย อารมณ จิตใจ 
และสต ิปญญาท ี่สมดุล เหมาะสมกับว ัย และเร ียนร ูอยางมีความสุข 

๑.๑.๒ น ักเร ียนชั้นประถมศ ึกษาป ีที่ ๖ ชั้นม ัธยมศ ึกษาป ีที่ ๓ และชั้นม ัธยมศ ึกษา ป ีที่ ๖ ม ี
ผลส ัมฤทธิ์ทางการเร ียนจากการทดสอบระด ับชาติ (O-NET) กล ุมสาระหล ัก เพิ่มขึ้น เฉลี่ยไมนอยกว าร อย
ละ ๓ 

๑.๑.๓ น ักเร ียนชั้นประถมศ ึกษาป ีที่ ๓ ม ีความสามารถด านภาษา อ านออก 
เขียนได ดานคํานวณ และดานการใชเหตผุลท ี่เหมาะสม 

๑.๑.๔  น ักเร ียน ชั้น ป ระถมศ ึกษาป ที่ ๖ ถ ึงชั้น ม ัธยมศ ึกษาป ที่ 6 ได ร ับ 
การส งเสร ิมให ม ีแรงจ ูงใจส ูอาช ีพ ด วยการแนะแนว ท ั้งโดยคร ูและผ ูประกอบอาช ีพต าง ๆ (ผ ูปกครอง 
ศ ิษย เก า สถานประกอบการใน/นอกพืน้ที่) และได ร ับการพ ัฒนาความรู ท ักษะ ท ี่เหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพสจุร ิตในอนาคต 

๑.๑.๕ น ักเรียนม ีทักษะช ีว ิต ท ักษะการค ิดว ิเคราะห ค ิดสร างสรรค และท ักษะ 
การสือ่สารอย างสร างสรรค อย างน อย 2 ภาษา ท ักษะด านเทคโนโลย ีสารสนเทศ เพือ่เป ็น เคร ื่องมือใน
การเร ียนร ู เหมาะสมตามชวงวัย 

๑.๒ น ักเร ียนม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ร ักความเป ็นไทย ห างไกลยาเสพต ิด ม ีค ุณล ักษณะ และท ักษะ
ทางสังคมท ี่เหมาะสม 

๑.๒.๑ นกัเร ียนระดับประถมศ ึกษา ใฝเรียนรู ใฝ ดี และอยูร วมกับผ ูอื่นได 

๑.๒.๒ น ักเร ียนระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนต น ม ีท ักษะการแก ป ัญหา และอย ูอย าง 
พอเพียง  

 
๑.๒.๓ น ักเร ียนระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย ม ีความมุ งมั่นในการศ ึกษาและ 

การทางาน และสามารถปรบัตัวเขากบัพหุว ัฒนธรรม บนพื้นฐานว ัฒนธรรมท ี่ดีงามของไทย 



๑๑ 

 

 

 
๑.๓ น ักเร ียนที่ม ีความต องการพ ิเศษได ร ับการส งเสร ิม สน ับสน ุนและพ ัฒนา เต็ม

ศักยภาพเป ็นรายบุคคล ดวยร ูปแบบท ี่หลากหลาย 

๑ .๓ .๑ เด็กพิก ารไดร ับการพั ฒ น าศั ก ยภ าพ เป น ราย บุ ค ค ล ด วยร ูป แ บ บ ท ี่

หลากหลาย ตามหลักวิชา 

๑.๓.๒ เด ็กด อยโอกาสและเด ็กในพื้นที่พ ิเศษ ได ร ับโอกาสทางการศ ึกษาที่มี คุณภาพ

ตามมาตรฐานการเร ียนร ูของหลกัสูตร และอัตลักษณแหงตน 
๑.๓.๓ น ักเร ียนที่ม ีความสามารถพ ิเศษ ได ร ับการส งเสร ิมให ม ีความเป ็นเล ิศ ด าน

ว ิทยาศาสตร เทคโนโลยี พื้นฐานทางว ิศวกรรมศาสตร คณ ิตศาสตร ภาษา ก ีฬา ดนตรี และศิลปะ 
๑ .๓ .๔ นั ก เร ีย น ที่ เรี ย น ภ าย ใต ก า รจั ด ก าร ศึ ก ษ าโด ย ค รอ บ ค ร ัว ส ถ า น 

ประกอบการ บ ุคคล องค กรว ิชาช ีพ องค กรเอกชน องค กรช ุมชน และอ งค กรส ังคมอื่น และ การศึกษา
ทางเล ือก ได รับการพฒันาอย างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

๑.๓.๕ เด ็กกลุ มที่ต องการการคุ มครองและช วยเหล ือเป ็นกรณ ีพ ิเศษ ได ร ับการ คุมครอง
และชวยเหลือเยียวยา ดวยร ูปแบบท ี่หลากหลาย 

1 .3 .6 เด็ ก ว ัยเร ียน ใน ถิ่น ท ร ุกั น ด าร ได ร ับ ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ พั ฒ น าทั ก ษ ะ การเร ียนร ู
ตลอดชีวิต 

 
 

สวนที่ ๒ จ ุดเนนดานครูและบคุลากรทางการศ ึกษา 
๒.๑ คร ูได ร ับการพ ัฒนาองค ความรู และท ักษะในการสื่อสารม ีสมรรถนะในการสอนอย างมี 

ประสทิธิภาพ 
๒.๑.๑ คร ูได ร ับการพ ัฒนาว ิธ ีการจ ัดการเร ียนการสอน การสอนค ิดแบบต างๆ และ การว ัด

ประเม ินผล ให สามารถพ ัฒนาและประเม ินผลน ักเร ียนให ม ีค ุณภาพตามศ ักยภาพเป ็น รายบุคคล 
๒ .๑ .๒ ค ร ูส าม ารถ ย ก ระ ดั บ คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า โด ย ป ระ ยุ ก ต ใช ระ บ บ 

สารสนเทศและการสื่อสารอยางเหมาะสม 
๒.๑.๓ คร ูได ร ับการน ิเทศแบบก ัลยาณม ิตร โดยสาน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา 

ผ ูบร ิหารสถานศ ึกษา และคร ูทั้งในโรงเร ียน ระหว างโรงเร ียน หร ือภาคส วนอื่น ๆ ตามความ พรอมของ
โรงเรยีน 

๒.๑.๔ คร ูสร างเคร ือข ายการเร ียนรู การม ีส วนร วมจากผ ูม ีส วนเกี ยวข อง และ ท ุกภาค
สวนใหเกิดชุมชนแหงการเร ียนรู 

๒.๑.๕ ครูจัดการเรยีนการสอน ใหสอดรับกบัการเปนประชาคมอาเซียน 
๒.๑.๖ คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ม ีจ ิตว ิญญาณของความเปนครู การเป ็น 

ครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของว ิชาชีพ 



๑๒ 

 

 

 
๒.๒ ผู บ ร ิห า รส ถ าน ศึ ก ษ า มี ค ว าม ส า ม าร ถ ใน ก าร บ ร ิห ารงาน ทุ ก ด าน ให มี 

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธผิล 
๒.๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญกาลังใจในการทางาน 
๒.๔ องค กร คณะบ ุคคลและผ ูม ีส วนได ส วนเส ียที่เกี่ยวข อง วางแผนและสรรหาคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน และสังคม 
 
 

สวนที่ ๓ จ ุดเนนดานการบร ิหารจ ัดการ 
๓.๑ สถานศ ึกษา สาน ักงานเขตพื้นท ี่การศ ึกษา และสำน ักบร ิหารงานการศ ึกษา 

พิเศษ บริหารจ ัดการโดยมุงเนนการกระจายอำนาจ การมสี วนรวม และม ีความรับผ ิดชอบต อผล การ
ดำเนินงาน 

๓.๑.๑ โรงเร ียนที่ไม ผ านการร ับรองค ุณภาพภายนอก และที่ผลส ัมฤทธ ิทาง การเร ียน
ของน ักเร ียนตำกว าค าเฉล ียของประเทศ  ได ร ับการแก ไข ช วยเหล ือ น ิเทศ ต ิดตาม และประเม ินผล 
โดยสำน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษาทำหน าที่ส งเสร ิมสน ับสน ุน  และเป ็น ผู ประสานงานหล ัก ให 
โรงเรียนทาแผนพ ัฒนาเป ็นรายโรง ร วมก ับผ ูปกครองช ุมชน และองค กร อื่นๆ ท ี่เกี่ยวของ 

๓.๑.๒ สาน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา บร ิหารจ ัดการอย างม ีค ุณภาพ โดย ใช 
มาตรฐานสานักงานเขตพื นท ี่การศึกษา 

๓.๑.๓ สาน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา พ ัฒนาระบบช วยเหล ือ กำก ับ ต ิดตาม 
ตรวจสอบ การบร ิหารจัดการงบประมาณท ี่มีประสทิธิภาพ อยางจร ิงจัง และต อเนื่อง 

๓ .๑ .๔ สํา นั ก งาน เข ต พื้ น ที่ ก าร ศึ ก ษ า เชิ ด ชู เกี ย ร ติ โรงเรี ย น ท ่ี นั ก เรี ย น 
ม ีผ ลสั มฤ ท ธิ์ท างก ารเร ียน สู งขึ้ น อั ต ราการอ อก กล างคั น ล ด ล ง มี พ ฤติ กรรมเส ียงลด ล ง อยางจร ิงจงั 
และตอเนื่อง 

๓.๒ หน วยงานในส ังก ัดสาน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั นพื นฐานทกระด ับ สงเสร ิม
การมสีวนร วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓.๒.๑ หน วยงานในส ังก ัดสาน ักงานคณะกรรม การการศ ึกษาขั นพ ืนฐาน ทก
ระด ับท ั้งส วนกลาง สาน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา และสถานศ ึกษา ส งเสร ิมให ทกภาคส วน เขามามีส วน
ร วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

๓.๒.๒ หน วยงานในส ังก ัดสำน ักงานคณ ะกรรมการการศ ึกษาขั นพื้นฐาน 
ทกระด ับทั้งส วนกลาง สาน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา และสถานศ ึกษา ส งเสร ิมการระดม ทรัพยากร
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 



๑๓ 

 

 

 
ตัวช้ีวัด  

 
เพื่อให การดำเน ินการเป ็นไปตามจ ุดเน นที่กำหนดไว  สาน ักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จงึกำหนดต ัวช้ีว ัดด ังนี้ 
 
 

จ ุดเนนที่ ๑ ดานผูเร ียน 
๑. นักเรียนม ีสมรรถนะสำคัญส ูมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด 

-  คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ีท ี่ ๓ ของการสอบ NT เพ ิ่มขึ้นไมนอยกว า รอยละ ๓ 
-  ค าเฉลี ยร อยละของน ักเร ียนชั้นประถมศ ึกษาป ีที่ ๖ ของผลการทดสอบระด ับชาติ O-NET 

ภาษาไทย คณ ิตศาสตร ว ิทยาศาสตร สั งคมฯ โดยรวมเพิ่มขึ้นไม น อยกว า รอยละ ๓ 

-  ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุมสาระการเร ียนร ูภาษาอังกฤษ สำหรับ 

- โรงเร ียนท ี่มีความพรอมส ูง เพ ิ่มขึ้นไมนอยกว า รอยละ ๓ 
-  โรงเร ียนท ี่มีความพร อมปานกลางเพิม่ขึ้น ร อยละ ๓-๕ 
-  โรงเร ียนท ี่มีความพร อมนอย เพ ิ่มขึ้นรอยละ ๒-๕ 

-  นักเร ียนมีความสามารถด านท ักษะการสื่อสารภาษาอ ังกฤษตามมาตรฐานท ี่กำหนด 

-  โรงเร ียนท ี่มีความพร อมสงู ร อยละ ๘๐ 
-  โรงเร ียนท ี่มีความพร อมปานกลางรอยละ ๕๐ 
-  โรงเร ียนท ี่มีความพร อมนอย รอยละ ๓๐ 

-  นักเร ียนท ุกคนท ี่ได รับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะผูนานักเรียนอาเซ ียน 

-  รอยละ ๑๐๐ ของจํานวนโรงเร ียนท ี่ได รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล 

-  จำนวนศูนย อาเซียนและโรงเร ียนศูนย เคร ือขายเพ ิ่มขึ้นครบท ุกเขตพื้นที่การศึกษา 
-  มีแนวปฏิบัติในการบร ิหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษาท ี่มีประส ิทธิภาพ 

-  มีขอสรปุ/แนวปฏิบัติในการปรบัหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
-  มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับหองเรียน ระด ับชาติ 

และระด ับนานาชาติ 

-  สมาชิกชุมนุมนกัวัดและประเมินผลฯ  ท ุกคน มีความเขมแข ็งดานการประเมิน 

๒. น ักเร ียนม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ร ักสาม ัคค ี ปรองดอง สมานฉ ันท ร ักชาติ ศาสน กษ ัตร ิย 
ภ ูมิใจในความเปนไทย ห างไกล ยาเสพติด ม ีค ุณลักษณะและทักษะทางสังคมท ี่เหมาะสม 

-  ระด ับความสำเร ็จการดาเน ินก ิจกรรม ให ผ ูเร ียนม ีค าน ิยมหล ักคนไทย ๑๒  ประการ ครบท ุกตัว 

สอดคลองตามชวงวัย 



๑๔ 

 

 

 
๓. น ักเร ียนท ีม ีความต องการพ ิเศษได ร ับการส งเสร ิมและพ ัฒนา เต ็มตามศ ักยภาพเป ็น รายบ ุคคล 

-  รอยละ ๘๐ ของนักเร ียนพ ิการท ี่ได รับโอกาสใหสามารถพัฒนาได เต็มตามศักยภาพ 

-  รอยละ ๘๐ ของนักเร ียนพ ิการผานการพัฒนาตามศักยภาพเป ็นรายบุคคล 
 
 

จ ุดเนนที่ ๒ ดานคร ู
๑. ครูไดรับการพ ัฒนาความรูและสมรรถนะ 

-  คร ูกล ุมเป าหมายจํานวน ๑๒๓,๖๘๘ คน  ม ีองค ความร ูตามเนื้อที่กำหนดในระด ับดี ขึ้นไป 
-  ศึกษาน ิเทศก ท ่ีร ับผ ิดชอบ ๔ กลุ มสาระ จำนวน ๒๒๕ เขต สามารถน ิเทศและช วยเหล ือ ครูให

สามารถจัดกจิกรรมการเร ียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเร ียนได 

-  ครูและบุคลากรทางการศ ึกษาท ี่มี ID Plan ไดรับการสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันา ตนเองอย าง

นอยป ีละ ๒ ครั้ง 
๒. ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการพัฒนา 

-  ผู บร ิหารสถานศ ึกษาที่ผลส ัมฤทธิ์ทางการเร ียนต ำกลุ ม ๑๐%  ล างจานวน ๓,๐๐๐ โรงเร ียน 

ได รับการพัฒนา 
-  ผ ูบร ิหารสถานศ ึกษาทุกโรง (โรงเร ียนมาตรฐานสากล โรงเร ียนในฝ ัน และโรงเร ียนดี ประจำ

ตำบล) มีความรู ความสามารถในการบร ิหารว ิชาการ ในศตวรรษที่ ๒๑ ในระด ับ ดีข ึ้นไป 
๓. ครูและบุคลากรทางการศ ึกษาที่เปนม ืออาชีพมีผลงานเช ิงประจักษ ไดร ับการยกย องเชิดชู เกียรติ
อยางเหมาะสม 

-  คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาที่ม ีผลการปฏ ิบ ัต ิงานเช ิงประจ ักษ ตามเกณฑ ได ร ับการยก ยองเชิดชู

เกียรตทิุกคน 
๔. องคกรและคณะบ ุคคลที เก ียวข องก ับการจดเตร ียมและการจดสรรครู ตระหน ักและ ดาเน ิน
การในส วนที  เกี ยวข อง ให คร ูและผู บร ิหารสถานศึกษาบรรจุใหม /ย ายไปบรรจุ มีความสามารถ
สอดคลองก ับความต องการของโรงเร ียน ชุมชน และสังคม 

-  คณะอนุกรรมการขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท ี่การศึกษา จำนวน 

๒๕๕ เขต มีการบรหิารงานบ ุคคลเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 



 

 
จ ุดเนนที่ ๓ ดานการบรหิารจ ัดการ 
๑. สถานศ ึกษาและสำน ักงานเขตพื้นที การศ ึกษาบร ิหารจัดการโดยม ุงผลส ัมฤทธิ์ เน นการ 
กระจายอํานาจ การมีส วนรวมและการรับผิดชอบตอการดําเนินงาน 

-  เมื่อสิ้นป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เบ ิกจายงบประมาณในภาพรวมไดไม นอยกว า 
รอยละ ๙๖ และงบลงท ุนไมนอยกวารอยละ ๘๗ 

-  สถ าน ศ ึกษ าทุ กแห ง (๑๑๔ โรง)  ใน โครงการพั ฒ น าร ูป แบ บ การบ ร ิห ารโรงเร ียน นิติ

บุคคล มีความสามารถพัฒนาร ูปแบบการบรหิารโรงเรียนอยางมีประสทิธิภาพ 
-  สำนักงานเขตพื้นท ี่การศึกษามผีลสมัฤทธิ์ของการกระจายอำนาจท ี่รอยละ ๕๐ 

๒. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศ ึกษาจัดการศึกษาอยางมีค ุณภาพตามมาตรฐาน 

-  สาน ักงาน เขต พื้ นท การศ ึกษ าผ าน การประเม ินม าต รฐาน เขต ระดั บ ดี ม ากขึ นไป รอย

ละ ๘๐ 

-  สถานศ ึกษาทกแห งม ีระบบประก ันค ุณภาพภายในที่เข มแข ็งตามกฏกระทรวงว าด วย 

หลักเณฑ และวิธ ีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

-  ร อยละ ๘๐ ของสถานศ ึกษาท ี่เข าร ับการประเม ินค ุณภาพภายนอกรอบท ๓ ผ าน 

การร ับรองค ุณ ภาพภายนอกจาก สาน ักงานร ับรองมาตรฐานและประเม ินค ุณภาพ 

การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
-   หนวยงานในสงักัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท ุกแหงมผีลงานท ี่เปนเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 

 
 

มาตรฐานที ่1  ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ 

มาตรฐานที ่2  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมทีพ่ึงประสงค 

มาตรฐานที ่3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรยีนรู และพัฒนาตนเอง 

 อยางตอเนื่อง   

มาตรฐานที ่4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาได 

   อยางมีสติสมเหตสุมผล 

มาตรฐานที ่ 5  ผูเรียนมีความรู และทกัษะที่จําเปนตามหลกัสูตร 

มาตรฐานที ่ 6  ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมี      

                   เจตคติที่ดีตออาชีพสจุริต 

มาตรฐานที ่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่ 8  ผูบรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

มาตรฐานที ่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยาง   

    มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ 

    ผูเรียนอยางรอบดาน  

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการทีส่งเสริมใหผูเรียนพฒันาเตม็  

                   ศักยภาพ 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน 

    กฏกระทรวง 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสงัคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานที ่14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนด 

    ข้ึน     

มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พัฒนาและ 

   สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสงูขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการดําเนินงาน 
เพือ่พัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
1.  ผูเรียนมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากลและเปนพลโลกท่ีดี (มฐ. 4,5) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. รอยละของผูเรียนสรปุความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง ดู และสื่อสารโดยการพูด เขียนตามความ
คิดเห็นของตน  
2. รอยละของผูเรียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
3. รอยละของผูเรียนกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตผุลประกอบ  
4. รอยละของผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
5. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  
6. ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑของสถานศึกษากําหนด 
7. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑทีส่ถานศึกษากําหนด  
8. ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 

2.  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค (มฐ.2) 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 1. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงคตามหลักสตูร 
 2. รอยละของผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที  
 3. รอยละของผูเรียนยอมรบัความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
 4. รอยละของผูเรียนตระหนกั เห็นคุณคา รวมอนรุักษและพฒันาสิ่งแวดลอม  
3.  ผูเรียนมีความสํานึกในความเปนไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(มฐ.2) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.  รอยละของนกัเรียนสนใจกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและของ

ไทย 
2.  รอยละของนกัเรียนเขารวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเปนประจําอยางนอย 1 

ประเภท 
3.  รอยละของนกัเรียนมีผลงานศิลปวฒันธรรมและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและประเทศ 
4.  รอยละของนกัเรียนสามารถนําศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมาพัฒนาเอกลักษณความเปน

ไทยได 
5. รอยละของผูเรียนที่มผีลงาน / ชิ้นงาน ที่เกิดจากการประยกุตใชปรัชญา เศรษฐกจิพอเพียง 
6. รอยละของผูเรียนมีความประหยัด  รูจักใชทรพัยสิง่ของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา 

 
4.  ผูเรียนมีทักษะความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย(มฐ.2,6) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. รอยละของผูเรียนที่รูจักใชเหตผุล ในการตัดสินใจมากกวาที่จะใชความรูสกึหรืออารมณ

สวนตัว 
2. รอยละของผูเรียนใชหลักความสมัครใจ การยอมรบัในความมีเหตุผลและสิทธสิวนบุคคลดวย

ความเต็มใจ 
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3. รอยละของผูเรียนมีน้ําใจนักกีฬาการรูแพรูชนะรูอภัย 
4. รอยละของผูเรียนปฏิบัติตามกฏหมาย ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
5. รอยละของผูเรียนแสดงออกโดยปฏบิัติตอทุกคนอยางเสมอภาคกัน ใหความสําคัญตอทุกคน 

5.  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ(มฐ.1) 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. รอยละของผูเรียนมีสุขนสิัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลังกายสม่ําเสมอ 
2. รอยละของผูเรียนมีน้ําหนักสวนสงู และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
3. รอยละของผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลกีเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยง
ตอ 

ความรุนแรง โรค อบุัติเหตุและปญหาทางเพศ  
4.  รอยละของผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงอออกอยางเหมาะสม  
5.  รอยละของผูเรียนมมีนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น  
6.  รอยละของผูเรียนสรางผลงานจากการเขารวมกจิกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป/กีฬา 

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

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. รอยละของผูเรียนมีนสิัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลง

เรียนรูและสื่อตางๆรอบตัว 
2. รอยละของผูเรียนมีทกัษะในการอาน ฟง พูด ดู เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนหาความรู

เพิ่มเตมิ 
3. รอยละของผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคดิเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน  
4. รอยละของผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 
5. รอยละของผูเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
6. รอยละของผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน 
7. รอยละของผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได 
8. รอยละของผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสจุริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

7.  ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูและบุคลากรมีทักษะในการทํางานอยางมืออาชีพ (มฐ.7) 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทัง้ดานความรู ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมลูในการวางแผนจัดการเรียนรู เพื่อพฒันา
ศักยภาพผูเรียน 
3.ครูออกแบบและจัดกจิกรรมที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพฒันาการดาน
สติปญญา 
4.ครูใชสื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ผนวกกบันําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบรูณาการ
ในการจัดการเรียนรู 
5.ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 
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6.ครูใหคําแนะนํา ใหคําปรกึษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน และคุณภาพชีวิต
ดวยความเสมอภาค 
7.ครูมีการศกึษาวิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับ
การสอน 
8.ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
9.ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาชีพที่ไดรบัมอบหมายเต็มเวลา และเต็มความสามารถ 

8.  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ  
    (มฐ.8-15) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 1.  ผูบริหารมีวสิัยทัศน ภาวะผูนําและมีความคิดรเิริม่ทีเ่นนการพัฒนาผูเรียน 
 2.  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมลูผลการประเมินหรอืผลการวิจัยเปน
ฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ 
 3.  ผูบริหารสามารถบรหิารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏบิัติการ 
 4.  ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรบัการกระจายอํานาจ  
 5.  รอยละนักเรียน ผูปกครองชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา  
 6.  ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรกึษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ 
และเต็มเวลา 
 7.  คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏบิัติหนาที่ตามระเบียบที่กําหนด 
 8.  คณะกรรมการสถานศึกษากํากบั ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษา
ใหบรรลุผลสําเรจ็ตามเปาหมาย 
 9.   ผูปกครองและชุมชนเขามามสีวนรวมในการพฒันาสถานศึกษา  
 10. สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิน่ 
 11. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเตมิทีห่ลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ  
 12. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทีส่งเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน  
 13. สถานศึกษาสนับสนุนใหครจูัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัตจิรงิจนสรปุ
ความรูไดดวยตนเอง 
 14. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไปปรบัปรุงการเรียนการ
สอน  
 15. หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มสีิ่งอํานวยความสะดวก 
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมแีหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 
 16. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรม ทีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
 17. สถานศึกษาจัดหองสมุดที่ใหบริการสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่อื้อใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 18. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 19. สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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 20. สถานศึกษาจัดระบบขอมลูสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบรหิารจัดการเพือ่พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  
 21. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 22. สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง   
 23. สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   
 24. สถานศึกษามีการสรางและพฒันาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูทีเ่กี่ยวของ  
 25. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัวและองคกรที่เกี่ยวของ 
 26. สถานศึกษาจัดโครงการ/กจิกรรมที่สงเสรมิใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา 
และจุดเนนของสถานศึกษา 
 27. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานสงเสรมิใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนของสถานศึกษา 
 28. สถานศึกษาจัดโครงการกจิกรรมพิเศษเพือ่ตอบสนองนโยบาย  จุดเนน  ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

29. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 



บทท่ี 3

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 )



งบประมาณรายจายของ งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปงบประมาณ 2559
1.เงินอุดหนุนรายหัว
ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ. กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณป 59

กลุมบริหารงาน 1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา 10 1.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ต.ค.58 - พ.ค.59 16,200             

วิชาการ 2.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 5 1.อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทบทวนการบริหารเชิงระบบ ต.ค.58 - มี.ค.59 8,100              

3.พัฒนาสํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 10,15 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน ต.ค.58 - ก.ย.59 12,000             

4.การบริหารจัดการงานวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 1.จัดซื้อวัสดุและอุปกรณงานวัดผล ต.ค.58 - ก.ย.59 16,010             

2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ ต.ค.58 - ก.ย.59 19,590             

5.พัฒนางานเอกสารการพิมพ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 1.พัฒนางานเอกสารการพิมพ ต.ค.58 - ก.ย.59 113,480           

6.พัฒนางานทะเบียนนักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 1.จัดหาวัสดุอุปกรณงานทะเบียนนักเรียน ต.ค.58 - ก.ย.59 2,920              

7.พัฒนาสํานักงานวิชาการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 1.การบริหารงานสํานักงานวิชาการ ต.ค.58 - ก.ย.59 12,150             

8.พัฒนางานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับงานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ต.ค.58 - ก.ย.59 6,560              

207,010         

ภาษาไทย 1.สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,4,5,6,7 1.รําลึกคุณสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ มิ.ย.59 - ก.ค.59 2,600              

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 2.สงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ต.ค.58 - ก.ย.59 6,000              

3.ผลิต จัดทํา จัดหาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม ต.ค.58 - ก.ย.59 4,000              

12,600           

วิทยาศาสตร 1.สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 1.สงเสริมพัฒนายกผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียนในดานวิทยาศาสตรต.ค.58 - ก.ย.59 30,000             

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2.คายฝกทักษะวิทยาศาสตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ต.ค.58 - ก.ย.59 10,000             

3.วันสัปดาหวิทยาศาสตร ต.ค.58 - ก.ย.59 600                 
2.สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษเพื่อ     พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 1.การปรับปรุงและจัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนรูหลักสูตรEIS ต.ค.58 - ก.ย.59 4,000              
การศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) โดยครูไทยเพื่อเด็กไทยสูสากล

44,600           

คณิตศาสตร 1.สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,4,5,6 1.หองเรียนคุณภาพ และการจัดทําสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร ต.ค.58 - ก.ย.59 5,700              

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 2.อบรมการใชโปรแกรม The  Geometer’s  Sketchpad (GSP) เบื้องตน ในการสรางสื่อ เม.ย.58 - ก.ย.59 5,000              

3.สงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร ต.ค.58 - ก.ย.59 4,000              

4.สงเสริมและพัฒนาครูผลิตสื่อ ICT เพื่อใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล ต.ค.58 - ก.ย.59 1,950              

2.สงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 1.จัดหาสื่ออุปกรณ ต.ค.58 - ก.ย.59 2,000              

เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) เทียบเคียงมาตรฐานสากล

18,650           

รวม

รวม

รวม

รวม



1.เงินอุดหนุนรายหัว
ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ. กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณป 59

สังคมศึกษา 1.สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 4,5,7,10 1.การนิเทศ/การจัดทําแผนเรียนรู ต.ค.58 - ก.ย.59 -                 
ศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 2.ผลิต/พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู ต.ค.58 - ก.ย.59 4,200              

และวัฒนธรรม และวัฒนธรรม 3.การจัดทําคลังขอสอบ ต.ค.58 - ก.ย.59 1,000              

4.การจัดทําคูมือสอนซอมเสริม ต.ค.58 - ก.ย.59 2,900              

2.พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3, 7, 13, 14 1.จัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ต.ค.58 - ก.ย.59 1,500              

2.พัฒนาหองศูนยการเรียนรูอาเซียน ต.ค.58 - ก.ย.59 1,000              

3.สัปดาหอาเซียน ต.ค.58 - ก.ย.59 5,600              

3.ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม สรางสังคมแหงการเรียนรู 1,2 1.พัฒนาและบริหารจัดการศูนยการเรียนรู ต.ค.58 - ก.ย.59 *3,500(อื่นๆ)

4.โรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย สงเสริมอัตลักษณ 14,15 1.การอบรมการจัดกิจกรรมเรียนรูประชาธิปไตยในโรงเรียน ต.ค.58 - มี.ค.59 3,240              

19,440           

สุขศึกษา 1.สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1 1.จัดหาและพัฒนาสื่อการสอน ต.ค.58 - ก.ย.59 22,700             

และพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 2.เขารวมแขงขันกีฬา ต.ค.58 - ก.ย.59 *76,700(อื่นๆ)

3.กีฬาสี ต.ค.58 - ธ.ค.58 *40,800(กพร.)

*29,740(งบเหลือจาย)

22,700           

ศิลปะ 1.สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1 1.จัดหาวัสดุอุปกรณส่ือการสอนทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป ต.ค.58 - ก.ย.59 11,000             

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 2.ฝกซอมทักษะและซอมแซมอุปกรณ ต.ค.58 - ก.ย.59 3,600              

14,600           

การงานอาชีพและ 1.สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 1.ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต.ค.58 - ก.ย.59 11,350             

เทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.ศึกษาแหลงเรียนรู ต.ค.58 - ก.ย.59 4,870              

2.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน สังคมแหงการเรียนรู 2, 14 1.พัฒนาแหลงเรียนรู ต.ค.58 - ก.ย.59 3,000              

ในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 2.ปลูกพืชผักในดิน/พืชไรดิน ต.ค.58 - ก.ย.59 6,180              

3.ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ค.58 - ก.ย.59 3,000              

28,400           

รวม

รวม

รวม

รวม



1.เงินอุดหนุนรายหัว
ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ. กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณป 59

ภาษาตางประเทศ 1.สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 1.การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ต.ค.58 - ก.พ.59 1,000              

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2.วันคริสตมาส ธ.ค.-58 5,000              

3.สงเสริมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ พ.ย.58 - ม.ค.59 2,000              

4.จัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณเพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู พ.ย.58 - ก.พ.59 1,750              

2.สงเสริมทักษะการเรียนรูภาษาจีน พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 1.การพัฒนาหองภาษาจีนสูการเรียนรูสําหรับนักเรียน ต.ค.58 - มี.ค.59 2,500              

2.พัฒนาหองศูนยการเรียนรูภาษาจีน ต.ค.58 - มี.ค.59 1,550              

13,800           

การศึกษาพิเศษ 1.การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม พัฒนาคุณภาพผูเรียน 11 1.การพัฒนาโรงเรียนใหพรอมเปนศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ ต.ค.58 - ก.ย.59 1,000              

2.การจัดซื้อจัดหา สื่อ และสิ่งอํานวยความสะดวก ต.ค.58 - ก.ย.59 1,500              

2,500             

งานแนะแนว 1.พัฒนาระบบงานแนะแนว พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,2,3,4,6 1.พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว ต.ค.58 - ก.ย.59 7,000              

2.สงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ต.ค.58 - ก.ย.59 1,000              

3.พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว ต.ค.58 - ก.ย.59 16,300             

2.ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 1.การแนะแนวนักเรียนในพื้นที่บริการ ต.ค.58 - มี.ค.59 *10,000(กพร.)

24,300           

งานหองสมุด 1.สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง พัฒนาคุณภาพผูเรียน 3 1.จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณเพื่อพัฒนาหองสมุดแหลงเรียนรู ต.ค.58 - ก.ย.59 5,000              

2.สงเสริมนิสัยรักการอาน ต.ค.58 - ก.ย.59 10,000             

3.จัดหาหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร ต.ค.58 - ก.ย.59 12,000             

4.ยุวบรรณารักษ ต.ค.58 - ก.ย.59 3,400              

5.สงเสริมการใชศูนย ICT ชุมชนเพื่อพอหลวง ต.ค.58 - ก.ย.59 2,000              

32,400           

รวม

รวม

รวม

รวม



1.เงินอุดหนุนรายหัว
ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ. กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณป 59

กลุมบริหารงาน 1.สงเสริมพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,2,6,7 1.พัฒนาแฟมบุคลากรในโรงเรียน ต.ค.58 - ก.ย.59 810                 

บุคคล 2.เยี่ยมบานนักเรียน ต.ค.58 - ก.ย.59 *28,000(กพร)

3.คัดกรองนักเรียน ต.ค.58 - ก.ย.59 4,050              

4.ประชุมผูปกครอง ต.ค.58 - ก.ย.59 8,100              

5.พัฒนาผูเรียนโดย Y.C. ต.ค.58 - ก.ย.59 3,240              

6.ระเบียบวินัยนักเรียน ต.ค.58 - ก.ย.59 2,430              

7.สงเสริมและพัฒนานักเรียนดานคุณธรรมและจริยธรรม ต.ค.58 - ก.ย.59 810                 

8.สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ต.ค.58 - ก.ย.59 810                 

9.อบรมนักเรียนแกนนํา ต.ค.58 - ก.ย.59 810                 

10.รณรงคตอตานสารเสพติด ต.ค.58 - ก.ย.59 4,050              

11.พัฒนานักเรียนกลุมเส่ียง ต.ค.58 - ก.ย.59 3,240              

12.พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน ต.ค.58 - ก.ย.59 12,150             

2.พัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 1.สงเสริมครูและบุคลากรทางศึกษาเขารับการพัฒนา ต.ค.58 - ก.ย.59 *240,000(งบกลาง)

3.จัดจางบุคลากรชั่วคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5, 7, 10, 11 2.จางครูอัตราจางวิชาวิทยาศาสตร ต.ค.58 - ก.ย.59 *138,600(งบกลาง)

13, 14, 15 3.จางเจาหนาที่ธุรการวิชาการ ต.ค.58 - ก.ย.59 *113,400(งบกลาง)

4.จางเจาหนาที่ธุรการการเงิน ต.ค.58 - ก.ย.59 *94,500(งบกลาง)

5.จางเจาหนาที่คอมพิวเตอร ต.ค.58 - ก.ย.59 *94,500(งบกลาง)

4.พัฒนาการจัดการเรียนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5,7,10,11,13 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ต.ค.58 - ก.ย.59 *5,000(งบกลาง)

2.อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิด ต.ค.58 - ก.ย.59 *5,000(งบกลาง)

5.เสริมสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร พัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 1.การเยี่ยมบุคลากรในโอกาสตาง ๆ ต.ค.58 - ก.ย.59 *4,000(อื่นๆ)

2.การแสดงความยินดีครูไดรับการเล่ือนวิทยฐานะ ต.ค.58 - ก.ย.59 *4,000(อื่นๆ)

3.การแสดงความยินดีครูที่ปฎิบัติหนาที่ราชการโดยไมมีวันลา ต.ค.58 - ก.ย.59 *200(อื่นๆ)

40,500           รวม



1.เงินอุดหนุนรายหัว
ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ. กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณป 59

กลุมบริหาร 1.สงเสริมและพัฒนากลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.พัฒนางานงบประมาณและแผนงาน ต.ค.58 - ก.ย.59 5,350              

งบประมาณและ 2.พัฒนางานการเงิน ต.ค.58 - ก.ย.59 9,550              

แผนงาน 2.สงเสริมการบริหารจัดการงานพัสดุในโรงเรียน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.พัฒนาการบริหารงานพัสดุ ต.ค.58 - ก.ย.59 7,300              

3.สงเสริมพัฒนาสถานศึกษายกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.จัดหาวัสดุอุปกรณสงเสริมพัฒนาสถานศึกษา ต.ค.58 - ก.ย.59 *100,000(งบเหลือจาย)

บรรลุเปาหมายวิสัยทัศน

22,200           

กลุมบริหาร 1.พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 11 1.การซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่ ต.ค.58 - ก.ย.59 57,510             

ท่ัวไป 2.การซอมแซมและจัดระบบสาธารณูปโภค ต.ค.58 - ก.ย.59 24,400             

3.ประกวดหองเรียนคุณภาพ ต.ค.58 - ก.ย.59 1,620              

4.ประกวดเขตรับผิดชอบ ต.ค.58 - ก.ย.59 2,430              

2.สงเสริมพัฒนาระบบงานธุรการ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.พัฒนาระบบงานธุรการ ต.ค.58 - ก.ย.59 24,300             

3.สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู สรางสังคมแหงการเรียนรู 13 1.พัฒนางานประชาสัมพันธ ต.ค.58 - ก.ย.59 4,050              

2.การจัดทําวารสารโรงเรียน พ.ค.59 - ก.ย.59 *55,000(เงินรายได)

4.สงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1 1.จัดหาเวชภัณฑ ต.ค.58 - ก.ย.59 3,000              

5.พัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 11 1.ปรับปรุงระบบเสียงหนาเสาธง หอประชุม เสียงตามสาย ต.ค.58 - ก.ย.59 20,000             

พัฒนาเต็มศักยภาพ 2.บริการปรับซอมแนะนําการใชส่ือโสตทัศนูปกรณ ต.ค.58 - ก.ย.59 4,290              

6.พัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.พัฒนาระบบงานสารสนเทศ ต.ค.58 - ก.ย.59 8,100              

7.สงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุมบริหารงานทั่วไป พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.จัดหาวัสดุครุภัณฑกลุมบริหารงานทั่วไป ต.ค.58 - ก.ย.59 8,100              

8.พัฒนาระบบงานการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.จัดหาวัสดุอุปกรณพัฒนาระบบงานการรักษาความปลอดภัย ต.ค.58 - ก.ย.59 *100,000(งบเหลือจาย)

157,800         

รายการ งบประมาณ กลุมบริหารงานวิชาการ 441,000         
2. กิจกรรม 608,400            กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 22,200           

1.กิจกรรมวิชาการ 272,000             กลุมบริหารงานท่ัวไป 157,800         

2.กิจกรรมคุณธรรม 132,400             กลุมบริหารงานบุคคล 40,500           

3.กิจกรรมทัศนศึกษา 136,000             รวมงบประมาณ 3 กลุมงาน (งบประมาณและแผน ท่ัวไป บุคคล) 220,500         

4.กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 68,000               รวมงบประมาณทุกกลุมงาน 661,500         

รวม

รวม



บทท่ี 4 
 

รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 

4.1  แผนงานกลุมบริหารงานวิชาการ 
4.2  แผนงานกลุมบริหารงานบุคคล 
4.3  แผนงานกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
4.4  แผนงานกลุมบริหารงานทั่วไป 

 



 
 

แผนงานกลุมบริหารวิชาการ 
4.1.1  โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
4.1.2  โครงการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
4.1.3  โครงการพฒันาสํานักงานกจิกรรมพฒันาผูเรียน 
4.1.4  โครงการการบริหารจัดการงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
4.1.5  โครงการพฒันางานเอกสารการพิมพ 
4.1.6  โครงการพฒันางานทะเบียนนกัเรียน 
4.1.7  โครงการพฒันาสํานักงานวิชาการ  
4.1.8  โครงการพฒันางานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
4.1.9  โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
4.1.10  โครงการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
4.1.11  โครงการสงเสรมิพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (EIS) 

โดยครูไทยเพื่อเด็กไทยสูสากล 
4.1.12  โครงการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
4.1.13  โครงการสงเสรมิการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบรูณาการ 

(EIS) เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4.1.14  โครงการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1.15  โครงการพฒันาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
4.1.16  โครงการศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม 
4.1.17  โครงการโรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย 
4.1.18  โครงการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
4.1.19  โครงการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
4.1.20  โครงการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลย ี
4.1.21  โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงชุมชนในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ 
4.1.22  โครงการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศ 
4.1.23  โครงการสงเสรมิทักษะการเรียนรุภาษาจีน 
4.1.24  โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
4.1.25  โครงการพฒันาระบบงานแนะแนว 
4.1.26  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  
4.1.27  โครงการสงเสรมิใหผูเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 



โครงการ    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 4 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 10 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 10 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 7 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานหลกัสูตรและการสอน กลุมบริหารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางวัชรินทร  เจริญคํา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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 

2.1 เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 
2.2 เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
     ความสามารถ และความสนใจ 
2.3 เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความ 
     ตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 
 

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 
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.58 – มี.ค.59 

 
นางวัชรินทร   เจรญิคํา
และคณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
-  เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ
-  ประชุมคณะครูและบุคลากร
ทางการศกึษา เพื่อสรุปวิเคราะห
สภาพปญหาในการใชหลักสูตร
สถานศึกษา  และกําหนดแนว
ทางการปรบัปรุงหลกัสูตร  
-  รวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
ปรับปรงุหลักสูตรของทุกกลุม
สาระ 
-  จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ 
จัดทํารวบรวมเปนรปูเลม 
-  ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  ประกาศใชหลักสูตร
สถานศึกษาฉบับปรุงปรงุ พ.ศ. 
2559 

-  ไดเอกสาร
หลักสูตรที่ไดรบั
การปรับปรงุของ
ทุกกลุมสาระ 
 

ต.ค.58 – มี.ค.59 วัชรินทร   เจรญิคําและ
คณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ 

3. ขั้นประเมินผล 
สรปุประเมินผลรายงาน. 

-  ไดหลักสูตร
สถานศึกษาฉบับ
ปรับปรงุ พ.ศ.2559 

พ.ค.59 วัชรินทร   เจรญิคําและ
คณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     16,200  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    16,200  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
-  พัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ประมาณการ การจัดซื้อ จัดหาวัสดุอปุกรณ 

   
16,200 

 
16,200 

รวม   16,200 16,200 
 
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 
1.  เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถิ่น 

 
-  ประเมินจากแบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

2.  เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มีรายวิชาเพิ่มเติม
ที่หลากหลาย ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 

 
-  ประเมินจากแบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

3.  เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความ 
ตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผูเรียน 

 
-  ประเมินจากแบบสอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษา ที่ผานการพฒันาและปรับปรุงครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
7.2 โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาทีผ่านการพัฒนาและปรบัปรงุใหสอดคลองกบัความตองการของ 

ทองถิ่นและสนองนโยบายของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
7.3 โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาทีส่ามารถพฒันานักเรียนใหเปนนกัเรียนที่มีความสมบรูณทัง้ 

รางกาย จิตใจ และสตปิญญา 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางวัชรินทร  เจริญคํา)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานหลักสูตรและการสอน 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสท่ี 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                     
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4 10 รีม 150 1500 ( )เงิน
งบประมาณ 

 ต.ค.58 – 
มี.ค.59 

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

3 อาหารและอาหารวางของคณะครู

และบุคลากรในโรงเรียน 

      6,500 ( )เงินนอก 
งปม. 

  

4 เทปกาวยน1.5 น้ิว 2 อัน 55 110 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

5 แฟมกระดมุ 6 แฟม 20 120    

6 หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจทพรี

เมี่ยม 

4 ขวด 200 800    

7 ตลับหมึกเครื่องปริ๊นอิงคเจท 2 ชุด 1500 3000    

8 หมึกเติมเครื่องปริ้นเลเซอร 1 หลอด 1200 1200    

9 คาถายเอกสารและเขาเลม

หลักสูตร 

      2,250    

10 ไวนิล       550    

 รวม  (หน่ึงหมื่นหกพันสองรอยบาทถวน) 16,200    
 



โครงการ    พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 4 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 8 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 7 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานประกันคุณภาพภายใน กลุมบริหารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 

ระบุวา “ใหหนวยงานตนสงักัดและสถานศึกษาจัดใหมรีะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือ

วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง” การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สําหรบัเปนหลักประกันใหนักเรียนและสงัคมมี

ความเชื่อมั่นในโรงเรียน ยิ่งกวาน้ันการจัดระบบการประกันภายในของโรงเรียนจะถูกประเมินคุณภาพภายนอก

จาก สมศ. ทกุๆ 3 ป เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน  ดังนั้น โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภจงึจัดโครงการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในข้ึน 

 

2.  วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อทบทวนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบรหิารการจัดการศกึษาอยางตอเนือ่ง 

 

3.  เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

      - ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภสามารถนําระบบประกัน 
คุณภาพภายในมาใชเปนสวนหนึ่งของการบรหิารการศึกษาอยางตอเนื่อง 

3.2 ดานคุณภาพ 
     - โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาและการบรหิารการจัดการศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมครู พฒันาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ประชุม
วางแผนปฏิบัติงาน 

-ทําใหทราบผล/ปญหา/
อุปสรรคของการจัดการเรียนรูป
การศึกษา 2559  

ต.ค.58 – มี.ค.59 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมิน
ทบทวนการบริหารงานเชิงระบบ 

-ครูนําการบริหารงานเชงิระบบ
มาใชในการจัดการศึกษา 
 

ต.ค.58 – มี.ค.59 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

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

-.ผูบรหิารไดทราบผลของการ
นิเทศ/อบรมการพฒันาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

มี.ค.59 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     8,100  บาท  จําแนกเปน 
( ) เงิน อุดหนุนรายหัว    8,100  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
-  การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทบทวน 
การบริหารงานเชิงระบบ 

  
 

 
8,100 

 
8,100 

รวม   8,100 8,100 
 
6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

ครูนําการบรหิารงานเชิงระบบ 
มาใชในการจัดการศึกษา 

- การนิเทศ 
- การสอบถาม 

- แบบนิเทศ 
- แบบสอบถาม 

 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภนําระบบประกันคุณภาพภายในมาใชในการบรหิารจัดการศึกษาอยาง 

มีประสิทธิภาพ 
7.2 โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภสามารถพัฒนาคุณภาพการศกึษาและประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 

อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ 
7.3 โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภสามารถผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับที่ดกีวา         

ที่ผานมา 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานประกันคุณภาพภายใน 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 คาวิทยากร  2  คนๆละ 3,600    6,000 ( )เงิน
งบประมาณ 

 ต.ค.58 
- มี.ค.59 

2 คาวัสดุอุปกรณ    2,100 (√ )เงิน
อุดหนุน 

  

 
 

 
 

    
 

( )เงินนอก 
งปม. 

  

      ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

         
รวม (แปดพันหน่ึงรอยบาทถวน) 8,100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ    พัฒนาสํานกังานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1,4 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 10,15 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1,6 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานกิจกรรมพฒันาผูเรียน กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางพิมลพรรณ  รวมบุญ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลมีนโยบายการบรหิารงานแบบมุงเนนผลงาน  กระทรวงศึกษาจึงกําหนดเปนมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ใหสถานศึกษามีการบริหารงานเชิงกลยุทธ สงเสรมิการมีสวนรวมในการบรหิาร และใหมี
การตรวจสอบถวงดุล  งานกิจกรรมพฒันาผูเรียน จึงจัดวางระบบการบรหิารงาน โดยใชระบบ P D C A ให
ครบวงจร    ซึ่งก็คือระบบการบริหารงานแบบมุงเนนผลงาน จึงจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ  ความสามารถ  
ความถนัด และความสนใจของผูเรียนอยางหลากหลาย   และเพือ่ใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  ไดแก   
ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใชเทคโนโลยี  และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  ไดแก 
รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู    อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน   รักความ
เปนไทยและมจีิตสาธารณะ  เกิดทกัษะการทํางานและอยูรวมกับผูอื่นในสงัคมอยางมีความสุขในฐานะเปน
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

2.  วัตถุประสงค  
2.1 เพื่อสงเสริมประสทิธิภาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
2.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
2.3 เพื่อใหสถานศึกษามกีารบรหิารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
 

3.  เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     1. โรงเรียนจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนครบตามทีห่ลักสูตรกําหนด 
     2. นักเรียนทกุคนเขารวมกจิกรรมพัฒนาผูเรียนครบทุกกิจกรรม 
3.2 เชิงคุณภาพ 
     1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนที่หลากหลายตามความสนใจของนกัเรียนอยางม ี

ประสิทธิภาพ 
     2. โรงเรียนมีการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ตามเกณฑ สพฐ. รอยละ 80  

 
 
 



4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

 
โครงการไดรับการ
อนุมัติ 

 
ตุลาคม 2558  

 
นางพิมลพรรณ  
รวมบุญ 

2. ขั้นดําเนินการ 
    กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
       

 
การดําเนินกจิกรรม
ตามโครงการ 

 
ตุลาคม 2558 – 
กันยายน 2559 

 
นางพิมลพรรณ  
รวมบุญ 

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

 
แบบรายงาน
โครงการ 
 

 
กันยายน  2559 

 
นางพิมลพรรณ  
รวมบุญ 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 งบประมาณ  จํานวน     12,000     บาท  จําแนกเปน 
 () เงิน อุดหนุนรายหัว    12,000     บาท 
 (    ) เงิน  กิจกรรมพฒันาผูเรียน  ………….……………..   บาท 

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

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
2 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 

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

   

 

12,000 

 

 

12,000 

รวม   12,000 12,000 



6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ (ตาม

วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมอื เครื่องมือที่ใช 

1.  โรงเรียนมีการจัดกจิกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลายใหกับผูเรียน 
และตอบสนองความตองการ  
ความสามารถ  ความถนัด  และ
ความสนใจของผูเรียน 
2.  สงเสริมและพฒันา
ความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล 
3.  ผูเรียนนําความรูและ
ประสบการณไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
4.  มีการจัดกจิกรรมสงเสริม
คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูเรียน 

การประเมิน/การสงัเกต 
 

การสอบถาม การสังเกต 
 การประเมินความพงึพอใจ 
 
 

แบบสอบถาม/แบบทดสอบ
สมรรถภาพ 
แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางประสิทธิภาพตามการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษา 

7.2 กิจกรรมพฒันาผูเรียนไดรับการสงเสรมิและสนับสนุนในการจัดกจิกรรม 
 7.3 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางพิมลพรรณ  รวมบุญ)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 

 
 

 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร  
100 cc. Pixma 

1 ชุด 900 900 ( )เงิน
งบประมาณ 

900  

2 หมึกสีเติมเครือ่งปริ้นเตอร  
100 cc. Pixma 

1 ชุด 400 400 (√)เงินอุดหนุน 400  

3 ตะกราลวดเคลือบ 2 ชั้น 2 อัน 175 350 ( )เงินนอก 
งปม. 

350  

4 กลองใสเอกสาร 3 ชอง 2 อัน 290 580 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

580  

5 ลิ้นชักพลาสติก 4 ชั้น 1 ชิ้น 490 490  490  
6 ชั้นวางของขนาด 3 ชั้น 1 ชิ้น 550 550  550  
7 เครื่องยงิเหลก็ 1 เครื่อง 1600 1600  1600  
8 แฟมโชวเอกสารพลาสตกิ 20 ไส 5 แฟม 45 225  225  
9 ไสแฟมสอด 11 รู 4 หอ 25 100  100  
10 Flash Drive 8 GB 2 อัน 299 598  598  
11 กระดาษการดสี 150 แกรม A4 12 หอ 75 900  900  
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
         

รวม     (หกพันหกรอยเกาสิบสามบาทถวน) 6,693 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                      
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร  
100 cc. Pixma 

1 ชุด 900 900 ( )เงิน
งบประมาณ 

900  

2 หมึกสีเติมเครือ่งปริ้นเตอร  
100 cc. Pixma 

2 ชุด 400 800 (√)เงินอุดหนุน 800  

3 กระดาษการดสี 150 แกรม A4 24 หอ 75 1800 ( )เงินนอก 
งปม. 

1800  

4 กระดาษโฟโต130 gm 100 แผน 250 250 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

250  

5 สันรูด 5 มม. 7 โหล 50 350  350  
6 สันรูด 7 มม. 8 โหล 69 552  552  
7 กระดาษโฟโต130 gm 100 แผน 250 250  250  
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     (หาพันสามรอยเจ็ดบาทถวน) 5,307 
 

 



โครงการ    การบริหารจัดการงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 3 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางลําดวน  ปานปาก 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและในการวัดผลและ 
ประเมินผลตองมีการประเมินผลตามสภาพจริง  มีการประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบตามลักษณะเนื้อหา 
ของแตละรายวิชา ซึ่งในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตองมีการจัดเก็บขอมูลในรูปของเอกสารตางๆ เชน 
ปพ.5 และทางงานวัดผลจะตองจัดทําเอกสารทีเ่กี่ยวของในการวัดผลและประเมินผลเพื่อใชในการประเมินผล
การเรียนและเอกสารตางๆจะตองมีเพียงพอในการใชตลอดปการศึกษา ตลอดจนวัสดุอปุกรณตางๆที่ใชสําหรับ
ในการจัดการเรียนการสอนหรอืการสอบก็มีความจําเปนและตองจัดเตรียมเพื่อใหการวัดและประเมินผลเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเปนการบริการใหครูและนักเรียน และในปจจบุันการจัดเตรียมขอมูลผลการเรียนตองมี
การดําเนินการบนเว็บไซตซึง่เครื่องคอมพิวเตอรที่มีใชงานอยูในปจจบุันกม็ีเพียง 1 เครื่อง 
ซึ่งไมเพียงพอตอการ  ใชงานวัดผลและงานทะเบียนนักเรียน 
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อจัดซือ้วัสดุและอุปกรณทีเ่กี่ยวของในการวัดผลและประเมินผล 
2.2 เพื่อจัดซือ้เครือ่งคอมพิวเตอรสําหรับงานวัดผลและประเมินผล 

 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
     1. มีเอกสาร วัสดุและอุปกรณเพียงพอสําหรับครูและนกัเรียนและเพียงพอสําหรบัการจัดสอบ 
     2. มีเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะใชในงานวัดผลและประเมินผลรวมถงึงานทะเบียนนกัเรียน 

ดวย 
3.2 เชิงคุณภาพ 
     มีระบบงานบรกิารดานวัสดุอปุกรณที่ดีและมีเพียงพอสําหรบังานวัดผลและประเมินผล 

 สงผลใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 



4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

     
- 

 
ต.ค. 58 

  
นางลําดวน  
  ปานปาก 
          

2. ขั้นดําเนินการ 
    2.1   กําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
    2.2   กิจกรรมที่ดําเนินการ 
           2.2.1  ดําเนินการจัดซื้อวัสด ุ
           อุปกรณสําหรับงานวัดผล 
           และประเมินผลและการจัดสอบ 

2.2.2  ดําเนินการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบตัง้โตะจํานวน 
1 เครื่องพรอมจอ 

 
 
 
-มีเอกสาร วัสดุและอุปกรณ
เพียงพอสําหรบัครูนักเรียนและ
เพียงพอสําหรบัการจัดสอบ 
 
-มีเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้ง
โตะจํานวน 1 เครื่องใชในงาน
วัดผลและประเมินผลและงาน
ทะเบียนนกัเรียน 

 
ต.ค 58 – 
ธ.ค.58  
พ.ย. 58– 
ก.ค.59 
 
 
พ.ย 58 – 
ก.พ.59  
 

 
นางลําดวน  
   ปานปาก 
 

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

  
มีวัสดุอุปกรณพอเพียงสําหรับ
งานวัดผลและประเมินผลและมี
เครื่องคอมพิวเตอรใชในการ
ลงทะเบียนและเก็บขอมูลผล
การเรียนของนักเรียน 

  
ส.ค –  
ก.ย.59 
 

 
นางลําดวน  
   ปานปาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน    35,600  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว   35,600  บาท 
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  …………………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     …………………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อวัสดุและอุปกรณงานวัดผล 
  1.1 ขออนุมัติจัดซื้อ 
  1.2  ดําเนินการจัดซือ้ตามขั้นตอนพสัดุ 
  1.3  นํามาใหบริการครูและใชในงานวัดผล 

- 16,010 - 16,010 

2 กิจกรรมที่ 2    
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ จํานวน 1 
เครื่องพรอมจอขนาดกวาง 20  นิ้ว   
  2.1  ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง 
  2.2  ดําเนินการจัดซือ้/จัดจางตามขั้นตอน
พัสด ุ
  2.3  นําเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและ
จอมาใชในงานวัดผลและประเมินผล 

 
- 

 
19,590 

 
- 

 
19,590 

      
รวม - 35,600   - 35,600   

 
6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

- มีวัสดุและอุปกรณที่ใชในการวัดผล
และประเมินผลเพียงพอตลอดป
การศึกษา 2559 

สอบถามผูรับบริการ แบบสอบถามความพงึพอใจ 

- มีเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ
พรอมจอ ใชในงานวัดผลและ
ประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 
 

สอบถามเจาหนาที่วัดผล/นักเรียน แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 ทางงานวัดผลและประเมินผลมีเอกสาร วัสดุและอปุกรณเพียงพอสําหรับครูและนกัเรียนและ 

เพียงพอสําหรบัการจัดสอบ 
7.2 มีเครื่องคอมพิวเตอรแบบตัง้โตะพรอมจอ ใชในงานวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียน 

นักเรียนและนําไปใชในการเก็บขอมูลผลการเรียนของนักเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางลําดวน  ปานปาก)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษคําตอบ  60  ขอ 52 หอ 30 1,560 ( )เงิน
งบประมาณ 

1,560 พ.ย. 58– ก.ค.59 

2 กระดาษถายเอกสาร เอ 4 10 รีม 150 1,500 (√)เงินอุดหนุน 1,500 พ.ย. 58– ก.ค.59 

3 เชือกฟางไนลอน 2 มวน 80 160 ( )เงินนอก 
งปม. 

160 พ.ย. 58– ก.ค.59 

4 กระดาษกาวหนงัไกสีขาว,น้ําเงิน 
และสีชมพู ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 

20 มวน 35 700 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

700 พ.ย. 58– ก.ค.59 

5 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร 10 1 กลอง 195 195  195 พ.ย. 58– ก.ค.59 
6 กระดาษการด A4  160 แกรม 20 หอ 130 2,600  2,600 พ.ย. 58– ก.ค.59 
7 เหล็กเสียบขอสอบ 2 ขา 1.5 นิ้ว 15 กลอง 65 975  975 พ.ย. 58– ก.ค.59 
8 กาวลาเทก็ซ  32 OZ 1 กระปกุ 70 70  70 พ.ย. 58– ก.ค.59 
9 เครื่องเย็บกระดาษเบอร 10 2 อัน 75 150  150 พ.ย. 58– ก.ค.59 
10 ปากกาเคมีตรามา  สีน้ําเงิน 4 ดาม 20 80  80 พ.ย. 58– ก.ค.59 
11 กระดาษทําเกียรตบิัตร 4 รีม 180 720  720 พ.ย. 58– ก.ค.59 
12 ถุงผาดิบใสขอสอบ 50 ใบ 50 2,500  2,500 พ.ย. 58– ก.ค.59 
13 หมึกสําหรับเครื่อง Printer Laser 

สําหรับเครื่องปริ้นรุน P1102  
3 หลอด 800 2,400  2,400 พ.ย. 58– ก.ค.59 

14 หมึกสําหรับเครื่อง Printer Laser 
สําหรับเครื่องปริ้นรุน1300 

2 หลอด 800 1,600  1,600 พ.ย. 58– ก.ค.59 

15 เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ
พรอมจอขนาด 20  นิ้ว 
(รุนตามเอกสารที่แนบ) 

1 ชุด 19,590 19,590  19,590 พ.ย. 58– ก.ค.59 

16 Hub gigabit  แบบ 8 ชอง 1 อัน 800 800  800 พ.ย. 58– ก.ค.59 
รวม  (สามหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน) 35,600 

 

 



โครงการ    พัฒนางานเอกสารการพิมพ 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 9 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 13 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเน่ือง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานเอกสารการพิมพ กลุมบริหารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางอนงค  ขีปนวัฒนา 
ระยะเวลาดําเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  และพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2544 โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่
เนนนักเรียนเปนสําคัญ  มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและสือ่ทีส่ามารถนําไปสอน และปฏิบัติไดจริง ซึ่งจะนําไปสู
การประกันคุณภาพทางการศึกษา ทางกลุมบรหิารงานวิชาการจึงจัดใหมีการใหบริการอัดสําเนาเอกสาร ที่สนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อบรกิารใหบุคลากรในโรงเรียนไดสะดวกและเพียงพอ 
 
2.  วัตถุประสงค   
 2.1 เพื่อจัดหาวัสดุ -  อุปกรณการใหบรกิารที่เหมาะสมเพียงพอ 
 2.2 เพื่อสงเสริมการจัดทําเอกสารการเรียนการสอนของครผููสอน 
 2.3 เพื่อบรกิารและอํานวยความสะดวกในการผลิตเอกสารและจัดทําเอกสารที่ใชในการเรียนการสอน 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
มีเอกสารที่ใชในการเรียนการสอน และเอกสารงานธุรการ บริการแกบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน 

จํานวน 712 คน ครูจํานวน 52 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ  

การใหบริการอัดสําเนา จัดทําเอกสารตรงความตองการของบุคลากรทุกฝายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 

 
-  ไดทราบสภาพ
ปญหาในงานเอกสาร
การพิมพ 

 
ตุลาคม 2558 

 
ครูอนงค 

 
 
 
 



ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

2. ขั้นดําเนินการ  
    2.1 ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง 
    2.2 ตรวจรบัวัสดุ อุปกรณ 

 
-  ไดเอกสารการพมิพ 

 
1 ตุลาคม 58 - 
30 กันยายน 59 

 
ครูอนงค 

3. ขั้นประเมินผล 
    3.1 ประเมินโครงการ 
    3.2 สรุปรายงานผูบรหิาร 

 
-  เอกสารการพิมพมี

ประสิทธิภาพ 

 
กันยายน 59 

 
ครูอนงค 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     113,480 บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    113,480 บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังน้ี 

 

ท่ี กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 การพัฒนางานเอกสารการพิมพ  วัสดุสํานกังาน 
/ปรับซอมเครื่องพิมพ Copy-print RZ  
1.  ข้ันเตรียมการ 
    1.1 จัดซื้อจัดหาอปุกรณจําเปนใชในงาน
บริการอยางเปนระบบ 
    1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ขั้นดําเนินการ 
    2.1 ดําเนินการใหบรกิารอยางเปนระบบ 
    2.2 ปรับซอมครุภัณฑ เครื่องอัดสําเนา     
3.  ข้ันประเมินผล 
    3.1 แบบแสดงความคิดเห็นผูใชบรกิาร 
    3.2 สถิติการใหและใชบริการตลอดป 

  113,480 113,480 

รวม   113,480 113,480 
 
6.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน/เคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใช 

- งานเอกสารการพิมพใหบรกิาร 
ดานเอกสารที่ใชในการเรียนการ
สอนและเอกสารฝายตางๆอยาง
เปนระบบและเปนปจจุบัน 

นิเทศติดตาม 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรบัการบริการ อัดสําเนาอยาง 

เพียงพอ รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 
7.2 เครื่องอัดสําเนามปีระสทิธิภาพในการใชงาน สะดวกและรวดเร็ว 
  

 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางอนงค  ขีปนวัฒนา)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานเอกสารการพิมพ 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดย่ิง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสท่ี 1-2 ภาคเรียนท่ี 2/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช 

ที ่ รายการ จํานวน หนวย ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 หมึกพมิพเอกสาร RZ 16 หลอด 1,070 17,120 ( )เงิน
งบประมาณ 

17,120 พฤศจิกายน 58 

2 ไขพิมพเอกสาร RZ  A4 10 มวน 2,140 21,400 (√)เงิน
อุดหนุน 

21,400 พฤศจิกายน 58 

3 กระดาษโรเนียวนํ้าตาล A4 200 รีม 80 16,000 ( )เงินนอก 
งปม. 

16,000 พฤศจิกายน 58 

4 กระดาษโรเนียวขาว A4 50 รีม 110 5,500 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

5,500 พฤศจิกายน 58 

รวม  (หกหมื่นย่ีสิบบาทถวน) 60,020  
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสท่ี 3-4 ภาคเรียนท่ี 1/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช 

ที ่ รายการ จํานวน หนวย ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 หมึกพมิพเอกสาร RZ 17 หลอด 1,070 18,190 ( )เงิน
งบประมาณ 

18,190 มิถุนายน 59 

2 ไขพิมพเอกสาร RZ  A4 6 มวน 2,140 12,840 (√)เงินอุดหนุน 12,840 มิถุนายน 59 

3 กระดาษโรเนียวนํ้าตาล A4 211 รีม 80 16,880 ( )เงินนอก 
งปม. 

16,880 มิถุนายน 59 

4 กระดาษโรเนียวขาว A4 50 รีม 110 5,500 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

5,500 มิถุนายน 59 

5 ลวดเสียบระดาษ 2 กลอง 25 50  50 มิถุนายน 59 
รวม  (หาหมื่นสามพันสี่รอยหกสิบบาทถวน) 53,460  

 
 
 
 
 



โครงการ    พัฒนางานทะเบียนนักเรียน 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 9 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 11 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 6 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานทะเบียนนักเรียน กลุมบริหารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางทรรศนีย  ชํานาญ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
         งานทะเบียนนักเรียนเปนงานปฏิบัติของฝายวิชาการทีร่ับผิดชอบดานเอกสาร ขอมลูตาง ๆ ของ
นักเรียนตัง้แตการเขาเรียน ระหวางเรียน จนถงึการออกจากโรงเรียน การปฏิบัติงานจึงตองมีความละเอียดถี่
ถวน และงานตองเปนระบบขั้นตอน การจัดเก็บเอกสารหลกัฐานตองมีความปอดภัย ผูปฏิบัติงานตองเปน
บุคคลที่มีคุณลักษณะการใหบริการที่ดี อุทิศเวลาใหการทํางานอยางจริงจัง มีมนุษยสัมพันธที่ดีกบัครู อาจารย 
นักเรียนและผูปกครอง ตลอดจนมีความคิดรเิริม่ พัฒนา ปรบัปรงุงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น งานทะเบียนนักเรียนจึงมีความสําคัญมาก จะตองมีการเตรียมการดําเนินงานใหมีความพรอง
อยูเสมอ ทั้งดานเอกสาร แบบฟอรม วัสดุ ครุภัณฑ และมีการประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อการบริการชุมชนในการรับนกัเรียน ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

2.2 เพื่อใหการดําเนินการรบันักเรียนเปนไปตามแผนที่โรงเรยีนกําหนดและบังเกิดความเรียบรอย ใน
การรบัสมัครนักเรียน 

2.3 เพื่อใหการเกบ็ประวัตินักเรียนเปนระเบียบ ถูกตอง และสามารถนําไปใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
3.  เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
     1. รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้งในเขตพื้นทีบ่ริการ และนอกเขตพื้นทีบ่ริการ  

จํานวน 4 หองเรียนจํานวน 160 คน  
     2. รับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 ทั้งนักเรียน ม.3 เดิม และนักเรียนจากโรงเรียนอื่น 

จํานวน 4 หองเรียนจํานวน 160 คน 
     3. เก็บประวัตินักเรียนเปนระเบียบ ถูกตอง และสามารถนําไปใชงานไดอยางมี ประสิทธิภาพ 

รอยละ 90 % 
 
 



3.2 ดานคุณภาพ 
     1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคน และ นักเรียน ม.3 (เดิม) เขาเรียนในโรงเรียนวิไลเกียรติ

อุปถัมภ 
     2. นักเรียนในโรงเรียนทกุคนไดรับการดูแลดานประวัติขอมูลอยางถูกตอง 
 

4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1  ข้ันเตรียมการ 
 - ประชุมครทูี่เกี่ยวของ สรปุผลการ    
   สํารวจวัสดุอุปกรณที่ตองการใช 

 
-มีบัญชีวัสดุทีเ่ปนปจจุบัน 

 
กรกฎาคม 58 

 
นางทรรศนีย 

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

 
- มีวัสดุอุปกรณใชในงาน
ทะเบียนนกัเรียนตามที่
กําหนด 
- วัสดุอุปกรณมีความพรอมใน
การใชงานทําใหงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ต.ค. 58 – มี.ค. 

59 

 
นางทรรศนีย 

3. ขั้นประเมินผล 
- วิเคราะหขอมูลจากการใหบรกิาร 
- สรุป ประเมินผลการดําเนินงาน 

 
- ความพึงพอใจของ
ผูรบับริการ 
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพฒันางาน
ตอไป 

 
ส.ค. 59 

 
นางทรรศนีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     2,920  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    2,920  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม คาตอบแ
ทน 

คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรม จัดหาวัสดุอปุกรณงานทะเบียน
นักเรียน 
1. จัดทํารายงานการรับนกัเรียนเขาใหม 
2. จัดทํารายงานการรับนกัเรียนยายเขา 
3. จัดทํารายงานการจําหนายนักเรียนยาย

ออก 
4. สรปุ ประเมินผลและรายงานการ

ดําเนินงาน 

 
 

 
 

2,920 2,920 

รวม   2,920 2,920 
 
6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

- การดําเนินการรับนักเรียน
เปนไปตามแผนที่โรงเรียน
กําหนดและบังเกิดความ
เรียบรอย ในการ รับสมัคร
นักเรียน 

ผลการดําเนินงาน ผลของงาน 

- เก็บประวัตินักเรียนเปน
ระเบียบ ถูกตอง และสามารถ
นําไปใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

นิเทศติดตาม 
สอบถาม 

แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 การดําเนินการรับนกัเรียนเปนไปตามแผนที่โรงเรียนกําหนดและบังเกิดความเรียบรอย  
7.2 การเกบ็ประวัตินักเรียนเปนระเบียบ ถูกตอง และสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางทรรศนีย  ชํานาญ)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานทะเบียนนักเรียน 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 ปายไวนิล ประกาศรับสมัคร
นักเรียนปการศึกษา 2559  
ขนาด 2.5 x 5 เมตร 

1 ผืน 100 1,250 (  )เงินงบประมาณ 2,920 พ.ย.58 – 
มี.ค.59 

2 ลวดเย็บกระดาษ NO .10 10 กลอง 8 80 (/)เงินอุดหนุน   
3 ปากกาไวทบอรดสีน้ําเงิน 

แดง  pilot 
2 ดาม 25 50 ( )เงินนอก  งปม.   

4 กระดาษถายเอกสาร 80 g 4 ริม 150 600 ( )เงินอื่น ๆ (ระบุ)   
5 ปากกาลกูลื่นสีน้ําเงิน 7 ดาม 10 70    
6 กระดาษปกสีพื้น A4 

(สีน้ําเงิน,ชมพ)ู 
8 ริม 105 840    

7 ปากกาเคมีสองหัว ตรามา สีแดง 
น้ําเงิน 

2 ดาม 15 30    

รวม (สองพันเการอยยี่สิบบาทถวน) 2,920  
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ    พัฒนาสํานกังานวิชาการ 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 9 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 13 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานสํานักงานวิชาการ กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางอนงค  ขีปนวัฒนา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหระบบการบริหารจัดการงานสํานักงานวิชาการมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงมี
ความจําเปนดานปจจัยที่ใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีสื่อ เอกสาร วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ นวัตกรรม
และเทคโนโลยทีี่เอือ้ตอการเรียนรูอยางเพียงพอ 
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกดานเอกสารแกฝายตางๆ 
2.2 เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณจําเปนในการบริหารจัดการงานวิชาการ 
2.3 เพื่อปรบัปรุงการจัดการและบรหิารงานวิชาการใหเหมาะสมมปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น 

 
3.  เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

     สํานักงานวิชาการมีอุปกรณการใชงานและสนับสนุนกจิกรรมตามความตองการจําเปนแกบุคลากร 
ในสถานศึกษา นักเรียนจํานวน 712 คน ครูจํานวน 52 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      การบริหารจัดการงานวิชาการมีคุณภาพและมปีระสิทธภิาพเพิ่มขึ้น 
 
4.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 

  
ต.ค.58 

 
ครูอนงค 

2. ขั้นดําเนินการ  
    2.1 ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง 
    2.2 ตรวจรบัวัสดุ อุปกรณ 

  
ต.ค.58 – ก.ย.59 

 
ครูอนงค 

 



ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

3. ขั้นประเมินผล 
   3.1 ประเมินโครงการ 
   3.2 สรุปรายงานผูบรหิาร 

  
ก.ย.59 

 
ครูอนงค 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     12,150  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    12,150  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

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

  12,150 12,150 

รวม    12,150 

 
6.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

- งานสํานักงานวิชาการมี
เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ และ
อุปกรณเพียงพอตอการ
ดําเนินงานอยางประหยัดและ
คุมคา 

นิเทศติดตาม 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรบัการบริการอยางรวดเร็ว 
7.2 เครื่องใชในสํานักงานมีประสิทธิภาพในการใชงาน สะดวก รวดเร็ว 

 
    

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางอนงค  ขีปนวัฒนา)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานสํานักงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร 2 ริม 
150 300 

( )เงิน
งบประมาณ 

300 พฤศจิกายน 58 

2 เครื่องปริ้นเตอร canon 1 เครื่อง 
3,500 3,500 

(√)เงิน
อุดหนุน 

3,500 
พฤศจิกายน 58 

3 หมึกปริ้นเตอร canon สีดํา 6 ขวด 130 780 ( )เงินนอก 
งปม. 

780 
พฤศจิกายน 58 

4 หมึกปริ้นเตอร canon สีแดง 2 ขวด 130 260 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

260 
พฤศจิกายน 58 

5 หมึกปริ้นเตอร canon สีเหลือง 2 ขวด 130 260  260 พฤศจิกายน 58 
6 หมึกปริ้นเตอร canon สีน้ําเงิน 2 ขวด 130 260  260 พฤศจิกายน 58 
7 ลวดเย็บกระดาษ No 10 2 กลอง 192 384  384 พฤศจิกายน 58 
8 ลวดเย็บกระดาษ No 3 5 กลอง 19 95  95 พฤศจิกายน 58 
9 ลวดเย็บเครื่องยิง 1 กลอง 195 195  195 พฤศจิกายน 58 
10 ลวดเสียบ 2 กลอง 100 200  200 พฤศจิกายน 58 

รวม (หกพันสองรอยสามสิบสี่บาทถวน) 6,234  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษ Double A  10 ริม 
150 1,500 

( )เงิน
งบประมาณ 

1,500 
มิถุนายน 59 

2 กระดาษปก 6 ริม 130 780 (√)เงินอุดหนุน 780 มิถุนายน 59 

3 กรรไกร 8” 2 อัน 
85 170 

( )เงินนอก 
งปม. 

170 
มิถุนายน 59 

4 คัดเตอรใหญ 2 อัน 
70 140 

( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

140 
มิถุนายน 59 

5 ใบคัดเตอร 1 กลอง 40 40  40 มิถุนายน 59 
6 สก็อตเทป 1” 3 มวน 50 150  150 มิถุนายน 59 
7 กาวลาเทก็ซ 16ออนซ 2 ขวด 42 84  84 มิถุนายน 59 
8 ลิขวิดเปเปอร Pentel 3 แทง 75 225  225 มิถุนายน 59 
9 ปากกาเคมี 2 หัว 6 ดาม 18 108  108 มิถุนายน 59 
10 ลวดเสียบ 2 กลอง 100 200  200 มิถุนายน 59 
11 สมุดทะเบียนรับA4 2 เลม 70 140  140 มิถุนายน 59 
12 หมึกปริ้นเตอร canon สีดํา 6 ขวด 130 780  780 มิถุนายน 59 
13 คาถายเอกสาร    1,599  1,599 มิถุนายน 59 

รวม (หาพันเการอยสิบหกบาทถวน) 5,916  
 
 
 

 



โครงการ    พัฒนางานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 9 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 11 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 5 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กลุมบริหารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางวารุณี  อรุณ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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   
 2.1 เพื่อจัดซือ้เอกสารหลักฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 2.2 เพื่อจัดซือ้วัสดุและอุปกรณทีเ่กี่ยวของในการจัดเก็บและควบคุมเอกสารหลกัฐานตามที ่
      กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 2.3 เพื่อจัดซือ้วัสดุและอุปกรณทีเ่กี่ยวของในการดําเนินการออกเอกสารหลักฐานตามที ่
      กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558 จํานวน  107  คน    
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558 จํานวน  125   คน 

3.2 เชิงคุณภาพ  
     1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558 ไดรับเอกสาร 

หลักฐานการศึกษาถูกตองตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 



2. งานทะเบียนนักเรียนจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศกึษาของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3   
และมัธยมศึกษาปที่  6  ไดอยางเปนระเบียบสะดวกตอการคนหา 
 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

  
ก.ค. 58 

 
นางวารุณี  อรุณ 

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

 
- มีเอกสาร วัสดุ
และอุปกรณใน
การออกหลักฐาน
ทางการศกึษา 

 
ต.ค. 58 – 
มี.ค. 59 

 
นางวารุณี  อรุณ 

3. ขั้นการติดตามประเมินผล 
    3.1   ประเมินโครงการ 
 

 
 

ส.ค. 59 นางวารุณี  อรุณ 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ     

งบประมาณ  จํานวน     6,560  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    6,560  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 จัดซื้อวัสดอุุปกรณสําหรบังานเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา 

  6,560 6,560 

 รวม   6,560 6,560 
 
 
 
 
 



6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

- มีวัสดุอุปกรณสําหรับงาน
ทะเบียนนกัเรียนในการจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

- สังเกตและสอบถามจาก
ผูรบับริการ 

- แบบสงัเกต 
- แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 มีเอกสารหลักฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
 7.2 มีการจัดเก็บและควบคุมเอกสารหลกัฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอยางเปนระเบียบ 
 7.3 มีวัสดุและอุปกรณทีเ่กี่ยวของในการดําเนินการออกเอกสารหลักฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางวารุณี   อรุณ)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ 
หัวหนางานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 

ที ่

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 ปพ.1 บ ระเบียนแสดงผล
การเรียน (ม.ตน) 

3  125 375 
( )เงิน
งบประมาณ 

 

พ.ย. 58-
มี.ค. 59 

2 ปพ.1 พ ระเบียนแสดงผล
การเรียน(ม.ปลาย) 

3  125 375 
(√)เงินอุดหนุน 

 

3 ปพ.2 ประกาศนียบัตร  
(ม.ตน) 

150  3 450 
( )เงินนอก 
งปม. 

 

4 ปพ.2 ประกาศนียบัตร  
(ม.ปลาย) 

150  3 450 
( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

 

5 กระดาษ A4 (ดับเบิ้ลเอ) 9  150 1,350   
6 แฟมสันกวาง 2  120 240 

 
 

7 ซองอเนกประสงค 11 รู  
(ไสแฟม) 

20  32 640 
 

 

8 แฟมสอดพลาสติก A4 250  6 1,500 
 

 
9 หมึกพมิพเลเซอร 12A 1  1,180 1,180 

 
 

รวม (หกพันหารอยหกสิบบาทถวน) 6,560 
 

  
 



 

 

โครงการ    สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1,3 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 1,2,3,4,5,6,7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 1,2,3,4,5,6,7 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1,2,3,4,5,6 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางวิภารัตน  ตาวิยะ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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 
และพัฒนาเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค   
 2.1 เพื่อสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
 2.2 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานภาษาไทยไดมาตรฐานตามทีห่ลกัสูตรกําหนด มีนิสัย
รักการอาน 
 2.3 เพื่อสงเสริมการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยใหสงูขึ้นรอยละ 3 
 2.4 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมิปญญาทองถิ่น 
 2.5 เพื่อสงเสริมการผลิตการจัดทํา จัดหาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆประกอบการเรียน
การสอน  

2.6 เพื่อสงเสริมความสามารถของนักเรียนใหเปน คนดี คนเกงดานทักษะการใชภาษาไทย 
 2.7 เพื่อสงเสริมการพฒันาบุคลากรใหมีความสามารถดานการออกแบบการจัดการเรียนรู ดานเทคนิค
การสอน ดานเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลอยางมีประสทิธิภาพ 
 
3.  เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

     1. นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสรมิการจัดกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญทําให 
นักเรียนไดเรียนรูและพฒันาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 



 

 

     2. นักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนและ 
มาตรฐานตามทีห่ลักสูตรกําหนด มีนิสัยรักการอานมากขึ้น 

     3. นักเรียนทุกระดบัชั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 3 
     4. นักเรียนทุกคนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมปิญญาทองถิ่น 
     5. นักเรียนทุกคนมีสือ่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ ประกอบการศึกษาคนควา 
     6. นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสรมิความสามารถของนกัเรียน ใหเปน คนดี คนเกงดานทกัษะการ      

ใชภาษาไทยอยางตอเนื่อง 
     7. บุคลากรครูในกลุมสาระภาษาไทยทุกคนไดรบัการพฒันาความสามารถดานการออกแบบการ 

จัดการเรียนรู ดานเทคนิคการสอน การใชสื่อเทคโนโลยี การวัดประเมินผลอยางมปีระสิทธิภาพ 
 3.2 เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนรอยละ 80 ไดรับการสงเสริมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําใหนักเรียนได 
เรียนรูและพฒันาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

2. นักเรียนรอยละ 80  มีความรูและทักษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน และ 
มาตรฐานตามทีห่ลักสูตรกําหนด มีนิสัยรักการอานมากขึ้นรอยละ 92 
      3. นักเรียนทุกระดบัชั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 3 
      4. นักเรียนรอยละ 92  สามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมปิญญาทองถิ่น 
      5. นักเรียนรอยละ 92  มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ ใชประกอบการศกึษาคนควา 
      6. นักเรียนรอยละ 92 ไดรับการสงเสริมดานความสามารถของนักเรียน ใหเปน คนดี คนเกง 
ดานทักษะการใชภาษาไทยอยางตอเนือ่ง 
      7. บุคลากรครูในกลุมสาระภาษาไทยรอยละ 95  ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถดานการ 
ออกแบบการจัดการเรียนรู ดานเทคนิคการสอน ดานเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 
 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

 
ครูทุกคนใน
กลุมสาระ
ภาษาไทย 

 
ต.ค.58 

 

นางวิภารัตนและ 

ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย 

2. ขั้นดําเนินการ 
2.1 กิจกรรมรําลึกคุณสุนทรภูและวันภาษาไทย
แหงชาติ 

 
2.2 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

  

ครูทุกคนใน
กลุมสาระ
ภาษาไทย 
นักเรียน 
ทุกคน 
ครูทุกคนใน
กลุมสาระ
ภาษาไทย 

 
มิ.ย.59 
- ก.ค.59 
 
 
ต.ค.58- 
ก.ย.59 

 
ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย 
 
 
ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย 
 



 

 

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
- การพัฒนาทักษะการอานการเขียน 
ไมคลอง(ม.1,ม.4) 
 
- การพฒันาทักษะการอาน แนวPISA 
 
- การพฒันาทักษะการอาน การคิด 
วิเคราะหเขียนทุกระดับชั้น 
 
2.3   กิจกรรมผลิต จัดทํา จัดหาสื่อ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมประกอบการเรียน 
การสอน 
 

นักเรียน ม.1 
นักเรียน ม.4 
 
นักเรียน ม.3 
 
นักเรียนทุก
คน 
 
ครูทุกคนใน
กลุมสาระ
ภาษาไทย 
นักเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.58- 
ก.ย.59 
 
ต.ค.58- 
ก.ย.59 
ต.ค.58- 
ก.ย.59 
 
ต.ค.58- 
ก.ย.59 
 
 

ครูประชิตร 

ครูดวงเนตร 
 

ครูอุษณีย 
 
ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย 
 

ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย 
 
 

3. ขั้นการติดตามประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ  
          (แบบประเมินโครงการ) 
     3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวมกิจกรรม 
          (แบบประเมินความพงึพอใจ) 
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร 

 
นักเรียนและ
ครูทุกคนใน
กลุมสาระ
ภาษาไทย 

 
ส.ค.59 
 
ส.ค.59 
 
ส.ค.-ก.ย.59 

 
ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย 
ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย 
นางวิภารัตน 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     12,600  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    12,600  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 รําลึกคุณสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ   2,600 2,600 

2 สงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียน 

- การพัฒนาทักษะการอานการเขียน 

ไมคลอง(ม.1,ม.4) 

   
 

2,000 

 
 

2,000 



 

 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 - การพฒันาทักษะการอาน แนวPISA   1,000 1,000 
- การพฒันาทักษะการอาน การคิด 

วิเคราะหเขียนทุกระดับชั้น 

  3,000 3,000 

3 ผลิต จัดทํา จัดหาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม

ประกอบการเรียนการสอน 

  4,000 4,000 

รวม   12,600 12,600 
 
6.  การประเมินโครงการ 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ(ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1.  นักเรียนรอยละ80 ไดรับการสงเสริม
พัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญนักเรียนไดเรียนรูและพฒันา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
2.  นักเรียนรอยละ 80 มีความรูและ
ทักษะดานภาษาไทยไดมาตรฐานตามที่
หลักสูตรกําหนด  
มีนิสัยรกัการอาน 
3.   ผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนผานเกณฑมาตรฐานของ
โรงเรียนและสงูขึ้นรอยละ3 
 4.   นักเรียนรอยละ 92 สามารถ
แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูใน
โรงเรียนและภูมิปญญาทองถิ่น 
5.  นักเรียนรอยละ 92 มีสื่อ นวัตกรรม
การเรียนรูใหมๆในการศึกษาคนควา 
6.  นักเรียนรอยละ92ไดรับการสงเสริม
พัฒนาใหเปน คนดี คนเกงดานทักษะ
การใชภาษาไทยอยางตอเนื่อง 
7.  บุคลากรกลุมสาระภาษาไทยรอยละ 
95 ไดรับการพฒันาใหมีความสามารถ
ดานการออกแบบการจัดการเรียนรู 
ดานเทคนิคการสอน สื่อเทคโนโลยีการ
วัดประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 

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 
7.1 นักเรียนรอยละ 80 ไดรับการสงเสรมิกระบวนการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญทําให 

นักเรียนไดเรียนรูและพฒันาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
7.2 นักเรียนรอยละ 80 มีความรูและทักษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนและ 

มาตรฐานตามทีห่ลักสูตรกําหนด มีนิสัยรักการอานมากขึ้นรอยละ 92 
7.3 นักเรียนทุกระดบัชั้นมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 3 
7.4 นักเรียนรอยละ 92 สามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรยีนรูในโรงเรียนและภูมปิญญาทองถิ่น 
7.5 นักเรียนรอยละ 92 มีสื่อนวัตกรรมการเรียนรูใหมๆประกอบการเรียนการสอนการศึกษาคนควา 
7.6 นักเรียนรอยละ 92 ไดรับการสงเสรมิความสามารถของนักเรียน ใหเปน คนดี คนเกงดานทกัษะ 

การใชภาษาไทยอยางตอเนื่อง 
7.7 บุคลากรครูรอยละ 95 ในกลุมสาระภาษาไทยไดรบัการสงเสริม พัฒนาใหมีความสามารถดานการ 

ออกแบบการจัดการเรียนรู ดานเทคนิคการสอน สื่อเทคโนโลยีการวัดประเมินผลอยางมปีระสิทธิภาพ 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางวิภารัตน  ตาวิยะ)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 

ที่ 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสารดบัเบิ้ล

เอ 

11 รีม 130 1,430 ( )เงิน
งบประมาณ 

1,430  
ต.ค.58- 
มี.ค.59 2 กระดาษการดสีทําปก A4 10 รีม 75 750 (√)เงินอุดหนุน 750 

3 ลวดเย็บกระดาษ NO.10-
1m 

12 กลอง 10 120 ( )เงินนอก 
งปม. 

120 

4 ลวดเสียบกระดาษเบอร 1 12 กลอง 10 120 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

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 เทปใส 1.5 นิ้ว 4 มวน 45 180  180 
12 ปากกาไวทบอรดคละส ี 20 ดาม 25 500  500 
13 กระดาษกาวยน 2 นิ้ว 6 มวน 50 300  300 

รวม (หกพันบาทถวน) 6,000  6,000  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
กิจกรรมผลิต จัดทํา จัดหาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 
 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 ผลิต จัดทํา จัดหาสื่อ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอน 

   4,000 ( )เงินงบประมาณ 4,000 ต.ค.58- 
มี.ค.59 

(√)เงินอุดหนุน   
( )เงินนอก 
งปม. 

  

( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

รวม (สี่พันบาทถวน) 4,000  4,000  
 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
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 ( )เงินงบประมาณ 500 มิ.ย.59 
- ก.ค.59 2 กระดาษการดสีทําปก A4 2 รีม 75 150 (√)เงินอุดหนุน 150 

      ( )เงินนอก 
งปม. 

 

3 ฟวเจอรบอรด130X245cm 6 แผน 200 1,200 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

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 
7 กระดาษกาวยน 2 นิ้ว 2 มวน 50 100  100  

รวม (สองพันหกรอยบาทถวน) 2,600  2,600  
 



โครงการ    สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 5 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายชูชาติ  เดนถาวร 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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 นักเรียนมทีักษะวิทยาศาสตร  มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ                      
ผูอื่นได  

2.3 นักเรียนมีความรูและทกัษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร   
2.4 นักเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักเรียนรูและพฒันาอยางตอเนื่อง   

 2.5 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิการเรียนรูดานวิทยาศาสตรสูงขึ้น 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภจํานวน 750 คน มีสื่อวัสดุอุปกรณไดฝกปฏิบัติการ ทําใหเกิด

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร    
3.2 เชิงคุณภาพ 
     1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีสต ิ

สมเหตุผล     
     2. นักเรียนมทีักษะวิทยาศาสตร  มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกบั                   

ผูอื่นได 
     3. นักเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร  



     4. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีสติ
สมเหตุผล  

     5. นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานวิทยาศาสตรสูงขึน้ 
 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

  
20 - 31ต.ค. 58 

 
- นายชูชาติ  เดนถาวร 
- คณะครูในกลุมสาระ            
  การเรียนรูวิทยาศาสตร 

2. ขั้นดําเนินการ 
    2.1 สํารวจวสัดุอุปกรณ /สื่อการเรียนรูที่ใช 
         ในการจัดการเรียนการสอน 
    2.2 ตรวจสอบราคา และดําเนินการจัดซือ้ 
    2.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

    
 3 - 15 พ.ย. 
58  

 
- คณะครูในกลุมสาระ            
  การเรียนรูวิทยาศาสตร 

3. การติดตามประเมินผล 
    3.1 ประเมินโครงการ  
    3.2 สรปุรายงานผูบรหิาร 

 ม.ค. - ก.ย. 59 - นางลําดวน ปานปาก 
- คณะครูในกลุมสาระ            
  การเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ     

งบประมาณ  จํานวน     40,600  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    40,600  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

  

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมสงเสริมพัฒนายกผลสมัฤทธิ์การ
เรียนรูของผูเรียนในดานวิทยาศาสตร 

- - 30,000 30,000 

2 กิจกรรมคายฝกทกัษะวิทยาศาสตร
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

- - 10,000 10,000 

3 กิจกรรมวันสัปดาหวิทยาศาสตร - - 600 600 
4 กิจกรรมสอนเสริมความรูดาน

วิทยาศาสตร 
- - - - 

 รวม   40,600 40,600 



ที่ กิจกรรมและรายละเอียด 
การใชงบประมาณ 

ผลที่ไดจากกิจกรรม/
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวนตามหมวดจาย 

รา
ยจ

าย
บุค

คล
 

 คา
ดํา

เน
ินก

าร
 

 งบ
ลง

ทุน
 

 

1 สงเสริมเพื่อพฒันาผูเรียน
สามารถใชสือ่ วัสดุอุปกรณ
ประกอบการจัดการเรียนรู 
1.1. ขั้นเตรียมการ 
    - เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
    - แตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินการ 
    - ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
1.2. ขั้นดําเนินการ 
    - สํารวจวัสดุอปุกรณ /สื่อ
การเรียนรูที่ตองการ 
     - ตรวจสอบราคา และ 
ดําเนินการจัดซื้อ 
1.3. การติดตามประเมินผล 
     - ประเมินโครงการ  
     - สรปุรายงานผูบรหิาร 

- นักเรียนมีทักษะ
วิทยาศาสตร 
   สามารถสรางองค
ความรูได 
- มีวัสดุอุปกรณ สื่อการ
สอนที่มีคุณภาพตามที่
กําหนด 
- การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

เงิน
อุดหนุน 
รายหัว 
30,000 

-  
 
 
 
 
 
 
- สารเคม ี 
- วัสดุ 
อุปกรณ 
 30,000 
บาท 

 
 

 
 
 
 
 

 

2 คายฝกทักษะวิทยาศาสตร 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
1.1. ขั้นเตรียมการ 
    - เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
    - แตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินการ 
    - ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
1.2. ขั้นดําเนินการ 
    - ประชุมช้ีแจงนกัเรียนและ 
ประสานงานกบัผูปกครอง 
    - แบงกลุมนักเรียนจํานวน  
10 กลุม 
    - จัดกิจกรรมโดยแบง
กิจกรรมเปนฐานตางๆจํานวน 
10 ฐาน  
   - นักเรียนเขารวมกจิกรรม

 
- นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอยางเปนระบบ 
คิด สรางสรรค ตัดสินใจ 
แกปญหาอยางมสีตสิม
เหตผุล (มาตรฐานที่ 4)  
- นักเรียนมีทักษะ
วิทยาศาสตรมีทกัษะใน
การทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานรวมกับ 
ผูอื่นได (มาตรฐานที่ 6) 
- นักเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร (มาตรฐานที่ 5) 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีใน
การเรียนรูวิทยาศาสตร 
จนสามารถสรางองค

 
10,000 

 

 
- 

 
- อาหาร 1 
มื้อ 5,000 
บาท 
- อาหาร 
วาง 4 มื้อ  
4,000 บาท 
- จัดทํา
เอกสาร  
วัสดุอุปกรณ 
เกียรตบิัตร 
1,000 บาท 

   
- 



ตามฐานตางๆ   
1.3. การติดตามประเมินผล 
     - ประเมินโครงการ  
     - สรปุรายงานผูบรหิาร 

ความรูได 
 
 
 

3 งานสัปดาหวิทยาศาสตร 
1.1. ขั้นเตรียมการ 
    - เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
    - แตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินการ 
    - ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
1.2. ขั้นดําเนินการ 
    - พิธีเปดกิจกรรมแสดงบน
เวทีสปัดาหวันวิทยาศาสตร 
    - การแสดงโครงงาน 
วิทยาศาสตรของนักเรียน  
    - การแสดงการจัดสวนถาด 
    - การแสดง science show  
    - การแสดงการจัดปายนิเทศ   
1.3. การติดตามประเมินผล 
     - ประเมินโครงการ  
     - สรปุรายงานผูบรหิาร 

 
- นักเรียนเห็นความสําคัญ
ของวิทยาศาสตร ที่
เกี่ยวของกบัชีวิตประจําวัน
ของนักเรียน 
- นักเรียนมีทักษะในการ 
แสวงหาความรูดวยตนเอง  
รักเรียนรูและพฒันาอยาง 
ตอเนื่อง (มาตรฐานที่ 3)  
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีใน
การเรียนรู วิทยาศาสตร 
สามารถสรางองคความรู
ได 
- นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอยางเปนระบบ 
คิด สรางสรรค ตัดสินใจ 
แกปญหาอยางมสีตสิม
เหตผุล (มาตรฐานที่ 4)  
 

 
เงิน

อุดหนุน 
รายหัว 
600 

 

 
- 

 
- กิจกรรม   
science 
show 600  
บาท 
- ประกวด
การจัดปาย
นิเทศ/ตอบ
ปญหาวิทย 
1,000 บาท 
- ประกวด   
โครงงาน   
1,000 บาท 
- ประกวด
การจัดสวน
ถาด 1,000  
บาท 
- จัดทํา
เอกสาร 
วัสดุอุปกรณ 
เกียรตบิัตร 
500 บาท 
- ฐานจรวด
ขวดน้ํา 500 
บาท 

 
- 

 

 
ทรัพยากร 
 

ที ่ รายการ จํานวนเงิน/บาท 
1 วัสดุอุปกรณในโครงการสงเสริมเพื่อพฒันาผูเรียนสามารถใชสื่อ วัสดุอุปกรณประกอบการ

จัดการเรียนรู 
- สารเคม ีNaOH ,  KMnO4 , HCl , Indicater , Ethanol  ,  H2SO4 , CH3COOH , 
NH4OH ,  KI , Pb(NO3)2 , AgNO3  , KOH , Hexane , Fe(NO3)3 ,  I2 , กระดาษลิตมัส 
, ไมขีดไฟ 

    30,000 
(อุดหนุนรายหัว) 
 



- วัสดุ อุปกรณ สายไฟคลิปปากจระเข , บีกเกอร , แทงแกวคนสาร , หลอดหยด , 
กระบอกฉีดยา , กระดาษกรอง , ปากกาเคมี , Flash , ขาตั้ง ,ไมหนีบ , ตะแกรงลวด ,  
กระบอกตวง , แวนขยาย , ใสตะเกียง 

2 คายฝกทักษะวิทยาศาสตรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
- คาอาหาร 1 มื้อ นักเรียนชั้นม.1 และนักเรียนแกนนํา จํานวน 200 คน คนละ 25 บาท                                                         
เปนเงิน 5,000 บาท 
-  อาหาร วาง 2 มื้อ นักเรียนช้ันม.1 และนักเรียนแกนนํา จาํนวน 200 คน มื้อละ 20  
บาท เปนเงิน 4,000 บาท 
- จัดทําเอกสารกจิกรรมฐานตางๆ วัสดุ อุปกรณในการจัดทาํกิจกรรมฐานจํานวน 10 ฐาน  
คาจัดทําเกียรติบัตร /หมึก /กระดาษ 120 Gm เปนเงิน 1,000 บาท 

 
 
 

10,000 
 

3  งานสัปดาหวิทยาศาสตร 
- กิจกรรม science show เปนเงิน 600 บาท 
 

 
600 

 
 
6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. นักเรียนมทีักษะวิทยาศาสตร 
    สามารถสรางองคความรูได 
2. มีวัสดุอุปกรณ สื่อการสอน ทีม่ ี
    คุณภาพตามที่กําหนด 
3. นักเรียนมีความสามารถในการ 
    คิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค  
    ตัดสินใจแกปญหาอยางมีสตสิม     
    เหตุผล  
4. นักเรียนมทีักษะวิทยาศาสตร         
    มีทักษะในการทํางาน รัก 
    การทํางาน สามารถทํางาน 
    รวมกับผูอื่นได  
5. นักเรียนมีความรูและทักษะ 
    ที่จําเปนตามหลักสูตร  
6. นักเรียนมทีักษะในการแสวงหา 
     ความรูดวยตนเองรกัเรียนรูและ 
    พัฒนาอยางตอเนื่อง    
7. นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์การเรียนรู  
    ดานวิทยาศาสตรสูงขึ้น 

1. การประเมินผลการจัดกจิกรรม 
2. การนิเทศ ติดตาม และ 
   การประเมินผลโครงการ 
3. สรุปผลการดําเนินงาน (SAR) 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบนิเทศ 
3. แบบบันทกึสรุป                             
   การดําเนินงาน (SAR) 
 

 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีสตสิม 

เหตผุล    
7.2 นักเรียนมทีักษะวิทยาศาสตร มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  
7.3 นักเรียนมีความรูและทกัษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร   
7.4 นักเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักเรียนรูและพฒันาอยางตอเนื่อง   
7.5 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิการเรียนรูดานวิทยาศาสตรสูงขึ้น 

 
     

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นายชูชาติ  เดนถาวร)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 
  ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที่ รหัส รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

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

40,161 
บาท 

พ.ย. 57 
ก.พ. 58 

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

ปากจระเข 
4  230 920    



29 24462 สายไฟดําแดง พรอมแจค 4  215 860    
30 23112 กรดไฮโดรคลอริคเขมขน  

12 โมล 
6  45 270    

31 23111 กรดไฮโดรคลอริคเขมขน  
6 โมล 

6  44 264    

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



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4  ภาคเรียนที่ 1/2559) 

 
  

 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช ที ่
 

รหัส รายการ จํานวน หนวย 
ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 23088 เอทานอล  3.5 ลิตร 1  439 439 (/) เงิน
อุดหนุน 

439
บาท 

พ.ค. 58 
ก.ย. 58 

2  เทอรโมมเิตอร 100 C0        
3 23117 สารละลายไอโอดีน        
4 22247 บีกเกอร  250 CC         
5 24020 กระดาษลิตมัสน้ําเงิน        
6 24020 กระดาษลิตมัสน้ําเงิน        
7  ขาต้ัง / สแตน        
8  ตระแกรง / ที่บังลม        
 
 



 

 

โครงการ    สงเสริมพฒันาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษ 
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) โดยครูไทยเพื่อเด็กไทยสูสากล 

สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 5 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางวัชรินทร  เจริญคํา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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  และสื่อทาง Internet 
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนใหมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด พรอมทั้งสามารถใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครผููสอนและ
ผูเรียนดวยกันได  

2.2 เพื่อพัฒนานักเรียนใหมผีลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ พรอมทั้ง
ไดรับการฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพื้นฐานการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร กับ
ภาษาอังกฤษที่จําเปนตามหลักสูตร 

 
3.  เปาหมาย 

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

(Classroom English) และกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตรทีจ่ําเปนตามหลักสูตร 
3.2 ดานคุณภาพ 
     นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในหองเรยีน (Classroom English) ปฏิสัมพันธ 

กับครผููสอนและผูเรียนดวยกันได 



 

 

4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมครูทีเ่กี่ยวของ สรุปผล
การสํารวจวัสดุอปุกรณที่ตองใช 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 
-  บัญชีวัสดุอุปกรณทีเ่ปน 
ปจจุบัน 
 

 
ต.ค.58 – ก.ย.59 
 

 
นางวัชรินทร เจรญิคํา
และครผููสอนหลักสูตร
EIS 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ปรับปรงุซอมแซม 

 
-  มีสื่ออุปกรณในการจัดการ
เรียนรูหลักสูตร EIS  

 
ต.ค.58 – ก.ย.59 
 

 
นางวัชรินทร เจรญิคํา
และครผููสอนหลักสูตร
EIS 

3. ขั้นประเมินผล 
-ประเมินความพึงพอใจผูมีสวน
เกี่ยวของ 
-ประเมินโครงการ  
-สรุปรายงานผูบริหาร 

 
-  ความพึงพอใจของผูมสีวน
เกี่ยวของ 
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพฒันา
งานตอไป 

 
ก.ย.59 
 

 
นางวัชรินทร เจรญิคํา
และครผููสอนหลักสูตร
EIS 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

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

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
-  การปรับปรุงและจัดหาวัสดุอปุกรณใน
การจัดการเรียนรูหลักสูตร EIS 

  
 

 
4,000 

 
4,000     

รวม   4,000     4,000     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
แตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด  พรอมทั้งสามารถ
ใชภาษาอังกฤษ(Classroom English) 
ในหองเรียน ปฏิสัมพันธกับครูผูสอน
และผูเรียนดวยกันได 
 

1. การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในปการศึกษา 2559 

1. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปการศึกษา 
2559 
 

2.  เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ  พรอมทัง้ไดรับการ
ฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
โดยกระบวนการทกัษะพื้นฐานการ
เรียนรูแบบวิทยาศาสตร กับ
ภาษาอังกฤษที่จําเปนตามหลักสูตร 

2. ตรวจบันทึกการนเิทศ/ประเมิน
การสอน 
 

2. แบบบันทกึการนเิทศ/
แบบประเมินการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนรอยละ 82 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ พรอมทั้งสามารถ 

ใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครผููสอนและผูเรียนดวยกันได  

7.2 นักเรียนรอยละ 82 มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ พรอมทั้ง 

ไดรับการฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพื้นฐานการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรกับ

ภาษาอังกฤษที่จําเปนตามหลักสูตร 

 

 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางวัชรินทร  เจริญคํา) 
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) วิทยาศาสตร 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษ A4 6 รีม 150 900 ( )เงิน
งบประมาณ 

 ต.ค.58 – 
ก.ย.59 

2 หมึกเติมเครื่องปริ้นเลเซอร 1 หลอด 1100 1100 (√)เงินอุดหนุน   

      ( )เงินนอก 
งปม. 

  

      ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

รวม(สองพันบาทถวน) 2000  
 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษ A4 6 รีม 150 900 ( )เงิน
งบประมาณ 

 ต.ค.57 – 
ก.ย.58 

2 หมึกเติมเครื่องปริ้นเลเซอร 1 หลอด 1100 1100 (√)เงินอุดหนุน   

  
    

( )เงินนอก 
งปม. 

  

  
    

( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

รวม(สองพันบาทถวน) 2000  
 
 



โครงการ    สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   

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  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อสงเสรมิกระบวนการเรียนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญตามเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา 
2542 ที่มุงเนนใหผูเรียนมีบทบาทมากยิง่ขึ้นในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รูจักคิด วิเคราะหคิดสังเคราะห
และเรียนรูตลอดชีวิต การจัดกจิกรรมการเรียนรูของกลุมสาระคณิตศาสตรมุงเนนใหผูเรียนสามารถใช
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน โดยบูรณาการกบัการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และสอดคลองกบัโครงการโรงเรียนดีใกลบาน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
ที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร ทั้งนีเ้พื่อสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาทีเ่นน
ผูเรียนเปนสําคัญ ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจงึไดจัดทําโครงการพัฒนาการเรียนรู ซึง่จะเปนสวน
สําคัญใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงคณิตศาสตร คิดเปนระบบและเพื่อเปนพื้นฐานที่ดีใน
การศึกษาตอในระดบัสงูขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

2.2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

2.3 ผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง ใฝเรียนใฝรูและพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 

2.4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล 

2.5 ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร 

2.6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกบัผูอื่นไดและมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

ตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

3.  เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ  ไดรับการสงเสรมิและพฒันาทักษะทางดานคณิตศาสตรที่
เหมาะสมกับระดับชั้นและศักยภาพ รอยละ 83 
 
  



3.2 เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ  ผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน มผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีข้ึน มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค 
 
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.58 - ก.ย.59 
(ไตรมาศที่ 1-4 
ปงบประมาณ 

2559) 

นางทรรศนีย 
ชํานาญ 
และคณะครูทุกคน 



กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

2. อบรมการใชโปรแกรม  The   
Geometer’s   Sketchpad  (GSP)  
เบ้ืองตน ในการสรางสื่อ ICT 
ขั้นเตรียมการ  
 -  ประชุมวางแผนและแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน 
 -  เขียนโครงการและเสนอโครงการ
เพื่อการอนุมัต ิ
 -  แจงโครงการและช้ีแจงให
คณะกรรมการรับทราบ 
 -  มอบหมายใหคณะทํางานรับผิดชอบ 
ขั้นดําเนินการ 
 -  ประชาสัมพันธและรบัสมัครนักเรียน
เขารวมโครงการ 
 -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
 -  จัดเตรียมเอกสารและอปุกรณที่
เกี่ยวของ 
 - ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
ขั้นประเมินผล 
 -  ประเมินผลการจัดทําโครงการ 
 -  สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 -  รายงานผลการดําเนินการโครงการ
ตอผูบริหาร 
-  นําผลการประเมินมาปรับปรงุแกไข
และพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูและนักเรียนมีความรู
ความเขาใจและเกิดทักษะใน
การเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม 
The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) เบื้องตน 
และสรางสื่อ ICT ได 
2. นักเรียนมีความพรอมใน
การเขารวมการแขงขันทกัษะ
ทางวิชาการระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 
3. นักเรียนมเีจตคติที่ดีในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร 

เม.ย.59 – ก.ย.59 
(ไตรมาศที่ 3-4 
ปงบประมาณ 

2559) 

นายศุภชัย 
จินะรกัษ 
และคณะครูทุกคน 



กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

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.58 – ก.ย.59 
(ไตรมาศที่ 1-4 
ปงบประมาณ 

2559) 

นางสาวรุงทิวา 
อัมพวัน 
และคณะครูทุกคน 

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

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

ต.ค.58 – ก.ย.59 
(ไตรมาศที่ 1-4 

 
ปงบประมาณ 

2559) 

นางอุมาวรรณ 
สงางาม 
และคณะครูทุกคน 

 
 
 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     16,650  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    16,650  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 หองเรียนคุณภาพ และการจัดทําสื่อการเรียน
การสอนคณิตศาสตร 

 
 

 
 

/ 5,700 

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

/  / 5,000 

3 สงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะ
วิชาการทางคณิตศาสตร 

  / 4,000 

4 สงเสริมและพัฒนาครูผลิตสือ่ ICT เพื่อให
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

  / 1,950 

รวม    16,650 
 
6.  การประเมินโครงการ 
 

 ตัวชี้วัดความสําเรจ็(ตามจุดประสงค) วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
-  นักเรียนรอยละ 70 มีทักษะกระบวนการ   
   ทางคณิตศาสตรและผลสมัฤทธิ์ทางการ 
   เรียนดีขึ้น 
-  นักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองมากขึ้น 
   รอยละ 80  
-  ประสิทธิภาพการสอนของครูเพิม่ขึ้น 
-  นักเรียนรอยละ 90 มีความพึงพอใจในการ 
   ใชบริการหองศูนยคณิตศาสตร 
-  นักเรียนรอยละ 85 รวมกิจกรรมการ 
   แขงขัน/การฝกทักษะทางคณิตศาสตรม ี
   ผลงานดีขึ้น 
-  คณะครูรอยละ 100 มีสื่อ ICT ในการ 
   จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ  
   เรียนของนักเรียน 

การประเมิน/การทดสอบ 
 
 

การประเมิน 
 

การประเมินผลการเรียน 
การประเมิน 

 
การประเมิน 

 
 

การบันทึก 

แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
 
 

แบบสอบถาม 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบสอบถาม/แบบสังเกต 

 
แบบประเมิน/ผลงาน 

 
 

แบบบันทึกการจัดทําสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู 

ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภรอยละ 90 เขารวมกิจกรรมมีความสามารถทางคณิตศาสตร
สูงขึ้นและมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนสงูขึ้น  

7.2 ผลงานการแขงขันเปนที่นาพอใจมากขึ้น  
7.3 นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
7.4 นักเรียนนําความรูทกัษะพื้นฐานจากชุดคูมือสอนซอมเสริมไปประยกุตใชแกปญหาคณิตศาสตรได

ดียิ่งขึ้น   
7.5 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมสีื่อสําหรบัการจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ  มี

หองเรียนที่มีวัสดุอปุกรณพรอมใหครูใชและมสีภาพแวดลอมที่ดีได สําหรบัการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ   

7.6 ครู นักเรียนมีความรูความเขาใจและเกิดทกัษะในการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยใช
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เบื้องตน 
 7.7 ครูมีสื่อการเรียนรู ICT ที่ทันสมัยสอดคลองกบัมาตรฐานสากล 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางนิมิตรา  แกวบรสิุทธิ์)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 



      รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

กิจกรรมหองเรียนคุณภาพ และ
การจัดทําสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร 

       

1. ซอมบํารุงวสัดุครุภัณฑและ
อุปกรณคอมพิวเตอรทั้งหมด 

- - - 3,700 เงินอุดหนุน 3,700 ต.ค.58- 
ก.ย.59 

2. กระดาษ A4 (Double A) - - - 2,000 เงินอุดหนุน 2,000 ต.ค.58- 
ก.ย.59 

กิจกรรมการอบรมการใช
โปรแกรม GSP เบ้ืองตน 

       

1.  อาหารกลางวัน อาหารวาง  
1 วัน ครู นักเรียน 60 คน 

- - - 3,000 เงินอุดหนุน 3,000 เม.ย.59- 
ก.ย.59 

2. คาตอบแทนวิทยากร - - - 1,000 เงินอุดหนุน 1,000 เม.ย.59- 
ก.ย.59 

2. เอกสารประกอบการอบรม - - - 1,000 เงินอุดหนุน 1,000 เม.ย.59- 
ก.ย.59 

กิจกรรมสงเสริมนักเรียนเขา
รวมการแขงขันทักษะวิชาการ
ทางคณิตศาสตร 

       

1. A-Math เกมตอเลขคํานวณ
ชุดไมหมุน 

2 ชุด 1,500 3,000 เงินอุดหนุน 3,000 ต.ค.58- 
ก.ย.59 

2. A-Math เกมตอเลขคํานวณ
ชุดมาตรฐาน 

2 ชุด 500 1,000 เงินอุดหนุน 1,000 ต.ค.58- 
ก.ย.59 

กิจกรรมสงเสริมนักเรียนเขา
รวมการแขงขันทักษะวิชาการ
ทางคณิตศาสตร 

       

1. คาใชจายในการเขารวมการ
อบรมการจัดทําสื่อ ICT 

- - - 1,000 เงินอุดหนุน 1,000 ต.ค.58- 
ก.ย.59 

2. คาใชจายในการจัดทําสื่อ 
ICTของครูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

- - - 950 เงินอุดหนุน 950 ต.ค.57- 
ก.ย.59 

รวม (หน่ึงหมื่นหกรอยหาสิบบาทถวน)  16,650 
 



โครงการ    สงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 5 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 5 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1,5,6 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางนิมิตรา  แกวบรสิุทธิ ์
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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 

2.1 เพื่อใหนักเรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนไปตามเกณฑ  
พรอมทั้งสามารถใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกบัครผููสอนและผูเรียน
ดวยกันได  

2.2 เพื่อใหนักเรียนมผีลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลกัสูตรเปนไปตามเกณฑ  พรอมทัง้ไดรับการ
ฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพื้นฐานการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรและทกัษะ
การคิดแกปญหาโจทยคณิตศาสตรที่สมัพันธกันระหวางสัญลกัษณแทนจํานวนกับภาษาอังกฤษทีจ่ําเปนตาม
หลักสูตร 

2.3 เพื่อใหครมูีความรู ความเขาใจและสามารถจัดการเรียนรูดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบ
บูรณาการ(EIS) ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 

 
3.  เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภช้ัน ม.1–ม.6 ไดฝกทกัษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 

(Classroom English) และกระบวนการทักษะทางคณิตศาสตรทีจ่ําเปนตามหลักสูตร 
 



3.2 ดานคุณภาพ 
    นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับ 

ครูผูสอนและผูเรียนดวยกันได 
 

4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมครูทีเ่กี่ยวของ สรุปผล
การสํารวจวัสดุอปุกรณที่ตองใช 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 
-  บัญชีวัสดุอุปกรณทีเ่ปน 
ปจจุบัน 
 

 
ก.ค.58 
 

 
นางนิมิตรา  แกว
บรสิุทธิ์และครูผูสอน
หลักสูตรEIS 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ปรับปรงุซอมแซม 

 
-  มีสื่ออุปกรณในการจัดการ
เรียนรูหลักสูตร EIS  

 
ต.ค.58 – ก.ย.59 
 

 
นางนิมิตรา  แกว
บรสิุทธิ์และครูผูสอน
หลักสูตรEIS 

3. ขั้นประเมินผล 
-ประเมินความพึงพอใจผูมีสวน
เกี่ยวของ 
-ประเมินโครงการ  
-สรุปรายงานผูบริหาร 

 
-  ความพึงพอใจของผูมสีวน
เกี่ยวของ 
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพฒันา
งานตอไป 

 
ก.ย.59 

 
นางนิมิตรา  แกว
บรสิุทธิ์และครูผูสอน
หลักสูตรEIS 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     2,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    2,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
-  การปรับปรุงและจัดหาสื่ออปุกรณในการ
จัดการเรียนรูหลักสูตร EIS 

  
 

 
2,000 

 
2,000 

รวม   2,000 2,000 
 
 
 



6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษใน
หองเรียน ปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและ
ผูเรียนดวยกันได 

1. ตรวจบันทึกการนเิทศ/
ประเมินการสอน 
 

1. แบบบันทกึการนเิทศ/แบบ
ประเมินการสอน 
 

2. นักเรียนไดรบัการฝกทักษะการอาน-
เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการ
ทักษะพื้นฐานการเรียนรู 
แบบคณิตศาสตรที่จําเปนตามหลกัสูตร 

2. การสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปการศึกษา 
2559 
 

2. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปการศึกษา 
2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ พรอมทั้งสามารถใช 

ภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและผูเรียนดวยกันได  

7.2 นักเรียนมผีลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลกัสูตรเปนไปตามเกณฑ พรอมทัง้ไดรบัการฝก 

ทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ โดยกระบวนการทกัษะพืน้ฐานการเรียนรูแบบคณิตศาสตรกับภาษาอังกฤษ

ที่จําเปนตามหลักสูตร 

 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางนิมิตรา  แกวบรสิุทธิ์)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) คณิตศาสตร 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

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.58 – 
ก.ย.59 

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g 2 หอ 85 170 (√)เงินอุดหนุน   
3 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10(1X24) 1 โหล 130 130 ( )เงินนอก 

งปม. 
  

4 ปากกาไวทบอรด 4 ดาม 25 100 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

6 คาจัดทําปายไวนิล    1,000    
รวม (สองพันบาทถวน) 2,000  

 



 

โครงการ    สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 3,4,5,6 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 4,5,7,10 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1,2,5 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวแววตา  กอบกํา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากรายงานสรุปผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) จากสถาบันการทดสอบแหงชาติ (สทศ)  
ในปการศึกษา 2557 พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ ในรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 4 คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐานและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาเกณฑที่ตัง้ไว คณะครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ไดตระหนักในหนาที่ความรบัผิดชอบในการพฒันาตนเองใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ และพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห  มี
ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รกัการเรียนรูและพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง  

กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตระหนักถึงความจําเปนในการพฒันาและ
สงเสริมใหนกัเรียนคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร และมีผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-
NET) และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นรอยละ 4  จึงไดจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ป
การศึกษา 2558 ข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหครมูีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร  
2.2 เพื่อใหไดแผน/สื่อนวัตกรรมการเรียนการจัดการเรียนรู คลังขอสอบ และคูมือสอนเสริมที่มี

คุณภาพ  
          2.3 เพื่อใหนักเรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น และและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ O-NET  
ปการศึกษา 2558 สูงขึ้นรอยละ 4 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ  
     1) ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ฯ มีทักษะ/ความรูในการจัดการเรียนรูใหบรรลเุปาหมาย

ของหลักสูตรทัง้ 7 คน 
     2) มีแผน/สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู/คลังขอสอบ/คูมือสอนเสริมทีม่ีคุณภาพ 
     3) นักเรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) จาก

สถาบันการทดสอบแหงชาติ (สทศ.) ในปการศึกษา 2558 สงูขึ้นรอยละ 4 



 

3.2 ดานคุณภาพ 
     ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ฯ มีความสามารถในการจัดการเรียนรูใหบรรลเุปาหมายของ

หลักสูตร มีแผน /สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู /คูมือสอนซอมเสริมทีม่ีคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) จากสถาบันการทดสอบแหงชาติ (สทศ.) ในปการศึกษา 
2558 สูงขึ้นรอยละ 4 
 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูสรุปผล/วิเคราะหปญหา/
อุปสรรคในการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ ปการศึกษา 2557 
    1.2 สํารวจความตองการของครูในการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการเรียนรูและผลสมัฤทธิ์ทาง 
การเรียนของ ปการศึกษา 2557 
   1.3 มอบหมายหนาที่ความรบัผิดชอบในการ
ดําเนินกิจกรรม  
   1.4 ขออนุมัติโครงการตอฝายบรหิาร 

1.ทําใหทราบผล/ปญหา/
อุปสรรคของการจัดการ
เรียนรูปการศึกษา 2557 
และมีครรูับผิดชอบ
กิจกรรมตางๆ 
 

ต.ค. 58 ครูแววตา 

  2.ขั้นดําเนินการ 
    2.1  ติดตอวิทยากร/ผูเกี่ยวของ 
    2.2 การนิเทศ/การจัดทําแผนเรียนรูที่
สอดคลองกบัตัวช้ีวัดของกลุมสาระสังคมศกึษาฯ 
    2.3 ผลิต/พฒันาสือ่นวัตกรรมการเรียนรู 

มีแผนเรียนรูที่สอดคลอง
กับตัวช้ีวัดของกลุมสาระ
สังคมศึกษาฯ รวมทัง้มสีื่อ
นวัตกรรมการเรียนรูที่มี
คุณภาพ 

ต.ค.- พ.ย. 
58 

ครูกลุมสาระ
สังคมศึกษาฯ
ทุกคน 

    2.4 การจัดทําคลังขอสอบ มีขอสอบที่มาตรฐาน
สอดคลองกบัตัวช้ีวัด 

ต.ค.- พ.ย. 
58 

" 

    2.5 การจัดทําคูมือสอนซอมเสรมิ มีคูมือสอนซอมเสริมที่มี
คุณภาพ 

ต.ค.- พ.ย. 
58 

" 

   2.6 จัดนิทรรศการ/แขงขันทักษะ 
ความสามารถทางสงัคมฯ 
 

ครูไดเผยแพรผลงาน 
ทุกคน และนักเรียน 
ไดมีโอกาสแสดงทกัษะ
และความสามารถทาง
สังคมศึกษา 

ม.ค.59 " 

3. ขั้นประเมินผล 
    3.1ประชุมครกูลุมสาระฯ 
    3.2สรปุผล/ประเมินผลการดําเนินงาน 

ครูและผูบริหารไดทราบ
ผลการดําเนินโครงการ  

ต.ค.58, 

มี.ค.59 

ครูแววตา 



 

    3.3รายงานผลการดําเนินโครงการตอ 
   ผูบังคับบัญชา    

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     8,100  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    8,100  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 
ที ่

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใชงบประมาณ 

จํานวนตามหมวดจาย  
รวม คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. การนิเทศ/การจัดทําแผนเรียนรูที่สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดของกลุมสาระสังคมศึกษาฯ 
1.ขั้นเตรียมการ    
   1.1 ประชุมครู สรุปผลการจัดการเรียนรู  
ปการศึกษา 2557 
   1.2 มอบหมายหนาทีร่ับผิดชอบ/แตงตั้ง
คณะกรรมการ 
   1.3 เสนอโครงการเพื่ออนมุัต ิ

    

 2. ขั้นดําเนินการ 
2.1 ติดตอประสานงานวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญ 
2.2 กําหนดตารางนเิทศการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู/การจัดการเรียนรู 
   2.3 นิเทศตามปฏิทิน 

    

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

    

2. ผลิต/พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู 
1.ขั้นเตรียมการ 
   1.1 สํารวจความตองการของครผููสอนในการ
ผลิต/จัดซื้อวสัดุ 
   1.2 สํารวจราคา 
   1.3 เสนอโครงการเพื่อขออนมุัต ิ

  4,200 4,200 

 2.ขั้นดําเนินการ 
   2.1 ดําเนินการจัดซือ้ จัดจาง ตามระเบียบ 

    



 

   2.2 ตรวจรับวัสดุอปุกรณ 
   2.3 ผลิตสื่อนวัตกรรม 
   2.4 จัดทํารายการสื่อนวัตกรรม 

 3.ขั้นประเมินผล/รายงานผล 
   3.1 เก็บรวบรวมสถิติการใชสื่อนวัตกรรม 
   3.2 สรปุผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคบับญัชา 

 
 
 

   
 
 

3.  การจัดทําคลังขอสอบ 
1.ขั้นเตรียมการ 
1.1 ประชุมครู/มอบหมายหนาที่รบัผิดชอบ/
แตงตั้งคณะกรรมการ 
   1.2 เสนอโครงการเพื่ออนมุัต ิ

  1,000 1,000 

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

ขอสอบ 

    

 3.ขั้นประเมินผล/รายงานผล 
   3.1 ประชุมครู/ประเมินผลการจัดคลังขอสอบ 
   3.2 สรปุผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคบับญัชา 

    

4.  การจัดทําคูมือสอนซอมเสริม 
1.ขั้นเตรียมการ 
   1.1 ประชุมครู/มอบหมายหนาที่รบัผิดชอบ/
แตงตั้งคณะกรรมการ 
   1.2 เสนอโครงการเพื่ออนมุัต ิ

  2,900 2,900 

 2. ขั้นดําเนินการ 
  2.1 ติดตอประสานงานวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญ 
  2.2 ครูผูสอนจัดทําคูมอืสอนซอมเสริมรายวิชา 
ที่รับผิดชอบสอน 

    

 3.ขั้นประเมินผล/รายงานผล 
   3.1 ประชุมครู/ประเมินผลการจัดจัดทําคูมือ
สอนเสรมิ         
   3.2 สรปุผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคบับญัชา 

 
 

 
 

  
 
 

 

รวม   8,100 8,100 
 



 

6.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
1) ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ฯ มีทักษะ/ความรูในการ
จัดการเรียนรูใหบรรลเุปาหมาย
ของหลักสูตรทัง้ 7 คน 
2) มีแผน/สื่อนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู/คลงัขอสอบ/คูมือ
สอนเสรมิที่มีคุณภาพ 
3) นักเรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (O-NET) จาก
สถาบันการทดสอบแหงชาติ 
(สทศ.) ในปการศึกษา 2558 
สูงขึ้นรอยละ 4 
ทั้ง 14 รายวิชา 
 

1. ตรวจบันทึกการนเิทศ/
ประเมินการสอน 
2 ตรวจบันทึก/สังเกตการใช
แผน/สื่อนวัตกรรม/การจัดการ
เรียนรู 
3. ประเมินคุณภาพของขอสอบ 
ของกลุมสาระสังคมศึกษา ฯทั้ง  
14 รายวิชา 
4.ประเมินคูมือสอนซอมเสริม 
 5.ประเมินความพึงพอใจตอ
ผลงานของครูและนักเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม     
 

1. แบบบันทกึการนเิทศ/แบบ
ประเมินการสอน 
2. แบบบันทกึ/สงัเกตการใช
แผน/สื่อนวัตกรรม/การจัดการ
เรียนรู 
3. แบบประเมินคุณภาพของ
ขอสอบของกลุมสาระสังคมศึกษา 
ฯ ทั้ง 14 รายวิชา 
4.แบบประเมินคูมือสอนซอม
เสริมทัง้ 14 รายวิชา 
5. แบบประเมินความพึงพอใจตอ
ผลงานของครูและนักเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 ครูมีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรูใหบรรลเุปาหมายของหลกัสูตร  
7.2 มีแผน/สื่อนวัตกรรมการเรียนการจัดการเรียนรู คลังขอสอบ และคูมือสอนเสรมิที่มีคุณภาพ  
7.3 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางเรียนสงูขึ้น และและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ O-NET  

ปการศึกษา 2558 สูงขึ้นรอยละ 4 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางสาวแววตา  กอบกํา)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ(ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ   งบประมาณ ระยะเวลา 
ที่ตองการใช ที่ รายการ จํา 

นวน 
หนวย ราคาตอ 

หนวย 
จํานวน

เงิน 
  

1. เครื่องเย็บกระดาษ 4  เครื่อง 60 240 ( )เงิน
งบประมาณ 

240 ต.ค. 58 

2. กระดาษ A 4 Quaility 30 หอ 150 4,500 (√)เงิน
อุดหนุน 

4,500 ต.ค. 58 

3. กระดาษปรินทอารท 1 หอ 153 153 ( )เงินนอก 
งปม. 

153 ต.ค. 58 

      ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

4. ปากกาไวบอรดหมกึดําและ
แดง 

28 แทง 20 560  560 ต.ค. 58 

7. ลวดเย็บเบอร 10 ตราmax 2 โหล 96 192  192 พ.ย. 58 
8. ลวดเย็บเบอร 10 ตราmax        
9. คาหมึกส(ีดํา เหลือง ฟา 

ชมพู) 
4  ขวด 120 480  480 พ.ย. 58 

10. กรรไกร 7 นิ้ว  1 อัน 30 30  30 พ.ย. 58 
11. กรรไกร 6 นิ้ว 1 อัน 55 55  55 พ.ย. 58 
12. คัตเตอร 1 อัน 79 70  70 พ.ย. 58 
13. เทปติดกรอบ 10 มิล เลเซอร 8 มวน 55 440  440 พ.ย. 58 
14. เอกสารสอนเสรมิ 5 เลม 276 1380  1380 พ.ย. 58 

รวม (แปดพันหน่ึงรอยบาทถวน)  8,100  8,100  
  



โครงการ    พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 3,5,13,15 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 2,5,6 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 3,7,13,14 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1,6 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวพันธิตรา  กระหวาย 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
        ปจจุบันนี้ทุกองคกร หนวยงานไดเตรียมตัวรองรับการขยายตัวทั้งทางเศรษฐกิจ การศึกษา และ
วัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน  ทางกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ  
เพื่อพัฒนาการศึกษาใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ  เพื่อใชในการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) ใหทัดเทียมกับ
ประเทศในอาเซียน 
       ทางกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความเขาใจ และ
ใชองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงในกลุมอาเซียน เพื่อใหโรงเรียนมี
แหลงเรียนรูอาเซียน มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบคนขอมูลดานตางๆ ใหแกนักเรียนและบุคลากรมี
คุณภาพตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนพัฒนาเยาวชนไทยใหมีสมรรถนะที่สําคัญสําหรับ
การดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียนครอบคลุมทัง้  3  เสาหลกั  และ
นํามาจัดกจิกรรมเนนกระบวนการเรียนรูใหแกนักเรียน 

2.2 เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนพฒันาหองศูนยการเรียนรูอาเซียนเปนแหลงเรียนรูทีม่ีคุณภาพ มาตรฐาน 
และทันสมัย 

2.3 เพื่อสงเสริมใหเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแกครู บคุลากรทางการศึกษาและนักเรียนใน
กิจกรรมสปัดาหอาเซียน 
3.  เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
       1) ครูทุกคนจัดกิจกรรมเนนกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทัง้ 3  เสาหลัก เพื่อให
นักเรียนทุกคนเกิดความเขาใจ และใชองคความรู เพื่อปรับตวัเขากับการเปลี่ยนแปลงในกลุมอาเซียน  
       2) โรงเรียนมีหองศูนยการเรียนรูอาเซียนทีม่ีสื่อหลากหลาย และทันสมัย สามารถสืบคนขอมูลได
สะดวก และรวดเร็ว  
       3) ครูและนกัเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมสปัดาหอาเซยีน  เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และมีบรรยากาศแบบอาเซียน 
 



3.2 ดานคุณภาพ 
       1) ครูทุกคนจัดการเรียนรูทีเ่นนจัดกระบวนการเรียนรูเกีย่วกับประชาคมอาเซียนใหแกนักเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล   
       2) ครูและนกัเรียนทุกคนสนใจ ใฝรูในการใชสือ่เทคโนโลยีเพื่อศึกษา คนควา ในหองศูนยอาเซียน 
       3) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนทุกคนมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีของกจิกรรม
สัปดาหอาเซียน 
       4) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกี่ยวกับอาเซียนเพิม่ขึ้น 
 
4.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
  ประชุมช้ีแจงคณะครูทกุกลุม 
  สาระการเรียนรู 

 
ขอบขายของการดําเนิน
กิจกรรม 

 
พ.ย. 58 

 
นายสันติ  อวรรณา   

2. ขั้นดําเนินการ  
2.1 ดําเนินกิจกรรม ผลิตสื่อ/
พัฒนาสื่อการเรียนรูสูศตวรรษ 
ที่ 21 
 

 
ผลิตสื่อ /พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี  
 

 
พ.ย.58 –ก.ย. 59 

 
พันธิตรา   กระหวาย 

2.2. พัฒนาหองศูนยอาเซียน สงเสริมบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรูแกนกัเรียน 

 พ.ย.58 –ก.ย. 
59 

พันธิตรา   กระหวาย
สมบรูณ   มีมาก 

 
2.3  กิจกรรมสปัดาหอาเซียน - ครู บุคลากร และ

นักเรียนทุกคน 
ไดแสดงออกบนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

  3 - 8  ส.ค. 59 
 

พันธิตรา   กระหวาย 

2.4  จัดนิทรรศการอาเซียน 
 

เผยแพรประชาสัมพันธ 
ขาวสาร เกี่ยวกับ
อาเซียน  

มิ.ย. – ก.ย. 59 
 
 

เครือวัลย   เดือนเพญ็ 

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

 
ครู และผูบรหิาร 
ไดทราบผลการ
ดําเนินงานตามรายงาน 
สรปุโครงการ 

 
22  ก.ย. 59 

 
พันธิตรา  กระหวาย 

 
 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     8,100  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    8,100  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมจัดการเรียนรูเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน 
1.1 ผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ / อุปกรณเทคโนโลยี  

สูการเรียนรูศตวรรษที่ 21 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1,500 

 
 
 

1,500 
2 กิจกรรมพัฒนาหองศูนยการเรียนรูอาเซียน      - - 1,000 1,000 
3 กิจกรรมสปัดาหอาเซียน 

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

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 

5,600 
 
- 

 
 
- 
- 
 

5,600 
 
- 

รวม   8,100 8,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  การประเมินโครงการ 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. เพื่อสงเสรมิใหครทูุกคนเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และนํามาจัด
กิจกรรมเนนกระบวนการเรียนรูใหแก
นักเรียน 
 

ตรวจบันทกึการนิเทศการสอน แบบบันทึกการนิเทศการสอน 

2. เพื่อสงเสรมิใหโรงเรียนพฒันาหองศูนย
การเรียนรูอาเซียนเปนแหลงเรียนรูที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน และทันสมัย 
 

ตรวจแบบบันทกึการใช 
หองศูนยอาเซียน 

แบบบันทึกการใช 
หองศูนยอาเซียน 

3.  เพื่อสงเสริมใหเปนเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแกครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนในกิจกรรมสัปดาห
อาเซียน 
 

ประเมินความพึงพอใจ 
ตอผลการดําเนินกิจกรรม 

สัปดาหอาเซียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ตอผลการดําเนินกิจกรรม 

สัปดาหอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 ครูและนักเรียนเกิดความเขาใจ และสามรถใชองคความรูในการปรบัตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงใน 

ประชาคมอาเซียน 
7.2 ครูทุกคนสามารถผลิตสื่อ/พัฒนาสื่อ ใชจัดกิจกรรมการสอนทีเ่นนกระบวนการเรียนรูใหเกิด 

ประสิทธิผลแกนักเรียน 
7.3 หองศูนยอาเซียนมีสือ่เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถใชพัฒนาการเรียนใหแกนักเรียน 

ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรมาตรฐานสากล  
7.4 นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูเกี่ยวกบัอาเซียนเพิม่ขึ้น 
7.5 ครู นักเรียน สามารถนําความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนไปเผยแพรแกสังคม ชุมชนของตนเอง  

เพื่อเตรียมตัวสูสังคมที่มีความหลากหลายไดอยางมีความสุข 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางสาวพันธิตรา  กระหวาย)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 Mouse Computer 2 ตัว 150 300 ( )เงิน
งบประมาณ 

300 มิ.ย. 59 

2 ลําโพงเลก็ 1 ชุด 700 700 (√)เงินอุดหนุน 700 มิ.ย. 59 
3 กระดาษการด 180 gms A4 4 ริม 110 440 ( )เงินนอก 

งปม. 
440 มิ.ย. 59 

4 กระดาษปกสีพื้น 180 gms  3 ริม 90 270 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

270 มิ.ย. 59 

5 กระดาษปริ้นอารท 1 หอ 200 200  200 มิ.ย. 59 
6 กาวลาเทก็ซ  ตรามา  

ขนาด 32 ออนซ  
1 กระปอง 80 80  80 มิ.ย. 59 

7 กระดาษกาวสองหนา 4 มวน 25 25  100 มิ.ย. 59 
8 กระดาษ Double A  ขนาด 

80 gms A4 
10 ริม 130 1,300  1,300 มิ.ย. 59 

9 หมึกเติม Printer  Canon  
สีดํา นํ้าเงิน  แดง  เหลือง  
(อยางละ 1 ขวด) 

4 ขวด 120 480  480 มิ.ย. 59 

10 ปายไวนิล ขนาด 89 *120 
เซนติเมตร   

1 ปาย 650 
 

650 
 

 650 
 

8 ส.ค. 59 

11 คาดําเนินกิจกรรมสปัดาห
อาเซียน 

   3,580  3,580 8 ส.ค. 59 

รวม (แปดพันหน่ึงรอยบาทถวน) 8,100  8,100  
 



โครงการ    ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 4,8 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 1,2 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 1,2 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1,2,4,5,6 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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 โรงเรียนจําเปนตองมบีทบาทสําคัญในการสงเสรมิสนบัสนุนใหเดก็และเยาวชน 
มีสวนรวม โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนใหเปนเครื่องมือสําคัญในการสอดแทรก
ความรู ทักษะ เจตคติ ใหเด็กและเยาวชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และสามารถตอยอดเปนแกนนํา 
ในการถายทอดและขยายองคความรูสูดานการสรางเสรมิสุขภาพกายและจิต  การสรางความเปนพลเมือง 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียน ถายทอดสูสถานศึกษา 
อื่น ๆ ใหมีจิตสํานึกที่ดีตอชุมชนและสงัคม 



โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภไดตระหนักในบทบาทของการเปนผูนําในการเตรียมเยาวชนใหเปนพลเมอืง
ที่มีคุณภาพของสังคม  จึงไดดําเนินโครงการเยาวชนพลยุติธรรมมาอยางตอเนื่อง นับตั้งแตปการศึกษา 2552 
มาจนถึงปจจุบัน ผลการดําเนินงาน สรางความพึงพอใจใหแกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ จนสามารถสรางแกนนํา
เยาวชนในการเปนวิทยากรถายทอด และสรางโรงเรียนเครือขายในการจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกและทศันคตทิี่
ดีในเรื่องความยุติธรรม ความซื่อสัตยสุจริต  ความสมานฉันท การพัฒนาสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิต 
และการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปองกันการกระทําผิดในกลุมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินโครงการสามารถเปนตนแบบแกนนําในการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน สามารถขับเคลื่อนการ
ดําเนินกิจกรรมโดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลางในการสรางนวัตกรรมใหมๆ เชื่อมโยงกับชุมชนและสังคม          
จนสามารถสรางองคความรูถายทอดขยายผลสูสังคม  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงจัดโครงการศูนยการเรยีนรู
ตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภขึ้น เพื่อสรางพลังเครือขายของเด็กและเยาวชน        
ในสถานศึกษาใหเปน ศูนยกลางความรวมมือที่เขมแข็งและเปนแหลงเรียนรูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
กิจกรรมรวมกันในการพัฒนา ของชุมชนและสังคมที่ยั่งยืนตอไป 
 

2.  วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อจัดตั้งศูนยเรียนรูตนแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม  ใหเด็กและเยาวชนแกนนําในการ 

ดําเนินโครงการเปนวิทยากรถายทอดองคความรูดานการสรางเสริมสุขภาพกายและจิต  การสรางความเปน
พลเมือง  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการเสรมิสรางความสมานฉันทในโรงเรียน  ถายทอดสู
สถานศึกษาอื่น ๆ และชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินกจิกรรมโครงการศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเกิด 
เครือขายการเรียนรูรวมกับเด็กและเยาวชนโรงเรียนและชุมชนอื่นในเครือขายเดียวกันใหไปสูเปาหมายของ 
การปองกัน แกไขและสงเสริมบรบิทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิ
และหนาที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนญู การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันท
ในโรงเรียนและชุมชน 

2.3 เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเปนแหลงเรียนรูดานการปองกัน แกไข  
และสงเสรมิบริบทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิและหนาที่ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนญู การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียน 
และชุมชนใหแกโรงเรียนเครือขาย ชุมชนและเครือขายการเรียนรูจากศูนยอื่น ๆ  
 
3.  เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
        1) มีสํานักงานศูนยการเรียนรูตนแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
จํานวน 1 หอง 
        2) มีโรงเรียนเครือขายของศูนยการเรียนรูตนแบบ จํานวน 5 โรงเรียน 
        3) มีความรวมมือในการดําเนินกจิกรรมของคร ูผูบรหิาร บุคลากรทางการศึกษา ศูนยการเรียนรู
ตนแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ และโรงเรียนเครือขายศูนยการเรียนรู 
        4) มีความรวมมือในการดําเนินกจิกรรมของผูปกครองของนักเรียนศูนยการเรียนรูตนแบบ
โครงการเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ และชุมชนเครือขาย 
 



3.2 ดานคุณภาพ 
         ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ สามารถพฒันาขีด
ความสามารถในการเปนแหลงเรียนรูในการดําเนินกิจกรรมและจัดสภาพแวดลอมเพื่อปองกันแกไข  
และสงเสรมิบริบทของโรงเรียน และชุมชน ใน 5 ดาน  ไดแก ดานการเสริมพลงัสรางสุขภาพกายและจิต   
ดานการเสรมิสรางความเปนพลเมอืง  ดานการสรางพลงัสรางความรูกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
และดานการเสริมสรางความสมานฉันท และดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ 
และมีกจิกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการลด ละ เลกิ การสบูบหุรี ่

 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    ประชุมครูแตงตัง้
คณะกรรมการและคัดเลือก
นักเรียนแกนนําในการดําเนิน
โครงการ 

ไดโครงสรางและ
ผูรบัผิดชอบในการ
ดําเนินโครงการ 

ต.ค.2558 – 
มี.ค.2559 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
    ดําเนินการจัดกจิกรรมพัฒนา
และบริหารจัดการศูนยการ
เรียนรู ตามวัตถุประสงค 

การดําเนินงานโดย
นักเรียนแกนนําและ
การสรางเครือขาย
ของศูนยฯ 

ต.ค.2558 – 
ก.ย.2559 

คณะกรรมการศูนยฯ 

3. ขั้นประเมินผล 
    ติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
 

ผูบริหารและผูที่
เกี่ยวของไดรบัทราบ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานของศูนยฯ 

 
ส.ค.2559 

 

 
นายชวลิต  ยอดยิ่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     3,500  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    3,500  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1. กิจกรรมการบรหิารจัดการโครงการเยาวชน 
พลยุติธรรม 
1.1  จัดตั้งและพัฒนาศูนยการเรียนรู 
1.2  จัดอบรมครูแกนนําและนกัเรียนแกนนํา
ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
 

500 
 

 
 
 

500 
 

2. กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมในโรงเรียน (ปญหายาเสพติด, 
การดื่มสุรา, การเลนการพนัน) 

- - 500 500 

3. การใหความรูดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม (การใหความรูกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน, กฎหมายจราจรสอนประชาชน) 

- - 500 500 

4. การสรางความสมานฉันทในสังคม 
(การนํากระบวนการไกลเกลี่ยมาใชใน
สถานศึกษา, กระบวนการ Y.C.) 

- - 500 500 

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

- - 500 500 

6. การเสรมิพลังสรางความเปนพลเมือง 
(กิจกรรมคายเยาวชนคนดี) 

- - 1,000 1,000 

รวม 3,500 3,500 
 
6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

มีศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชน
พลยุติธรรม 

- การนิเทศ 
- การสอบถาม 

- แบบนิเทศ 
- แบบสอบถาม 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 มีศูนยเรียนรูตนแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม  เพื่อใหเด็กและเยาวชนแกนนําในการดําเนิน 

โครงการเปนวิทยากรถายทอดองคความรูดานการสรางเสรมิสุขภาพกายและจิต  การสรางความเปนพลเมือง  
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียน  ถายทอดสูสถานศึกษาอื่น 
ๆ และชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.2 ไดขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมโครงการศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเกิด 
เครือขายการเรียนรูรวมกับเด็กและเยาวชนโรงเรียนและชุมชนอื่นในเครือขายเดียวกันใหไปสูเปาหมายของ 
การปองกัน แกไขและสงเสริมบรบิทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิ
และหนาที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนญู การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันท
ในโรงเรียนและชุมชน 

7.3 ไดพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเปนแหลงเรียนรูดานการปองกัน แกไข  
และสงเสรมิบริบทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิและหนาที ่
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ใหความรูเกี่ยวกบักฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียน 
และชุมชน รวมทั้งโรงเรียนเครือขาย ชุมชน และเครือขายการเรียนรูจากศูนยอื่น ๆ  
 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
ที่ปรกึษาศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. กิจกรรมการบรหิารจัดการโครงการเยาวชน 
พลยุติธรรม 
1.1  จัดตั้งและพัฒนาศูนยการเรียนรู 
1.2  จัดอบรมครูแกนนําและนกัเรียนแกนนํา
ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
 

500 
 

 
 
 

500 
 

2. กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมในโรงเรียน (ปญหายาเสพติด, 
การดื่มสุรา, การเลนการพนัน) 

- - 500 500 

3. การใหความรูดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม (การใหความรูกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน, กฎหมายจราจรสอนประชาชน) 

- - 500 500 

4. การสรางความสมานฉันทในสังคม 
(การนํากระบวนการไกลเกลี่ยมาใชใน
สถานศึกษา, กระบวนการ Y.C.) 

- - 500 500 

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

- - 500 500 

6. การเสรมิพลังสรางความเปนพลเมือง 
(กิจกรรมคายเยาวชนคนดี) 

- - 1,000 1,000 

รวม 3,500 3,500 
 



โครงการ    โรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 2 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 14,15 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 3 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

นับตั้งแตการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมือ่วันที ่24 มิถุนายน พ.ศ.2475  ประเทศไทยไดมี
วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองมาอยางตอเนื่อง นับเปนเวลา 78 ปที่ประชาธิปไตยเขามามบีทบาทตอ
สังคมไทย ทัง้ในดานอุดมการณ รูปแบบการปกครอง และวิถีชีวิตประชาธิปไตย แตสภาพสังคมทีเ่กิดข้ึน ใน
ปจจุบันไมไดสะทอนใหเห็นวาคนไทยมีความรูความเขาใจประชาธิปไตยเทาที่ควร  ดังจะเห็นไดจาก ความไมมี
เสถียรภาพทางการเมอืง การแตกแยกทางความคิดที่นําไปสูการแบงฝกแบงฝายของประชาชน ขณะเดียวกัน
ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอันเนื่องมาจากการดิ้นรน แขงขัน และการชวงชิงผลประโยชน นําไปสูการเอารัดเอา
เปรียบ การกออาชญากรรม และความไมเปนธรรมในสงัคม ซึ่งมีแนวโนมรุนแรงและแพรขยายสูสังคมมากขึ้น 
และสงผลตอพฤติกรรมของเยาวชน เนื่องจากขาดตัวอยางทีด่ีและขาดการเอาใจใสดูแล  เพื่อปลูกฝงการเรียนรู
และพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางตอเนือ่ง ซึ่งจะกอผลเสียตอไปในอนาคต โรงเรียน ถือเปนสถาบันหลกัในการ
สงเสริมการเรียนรู การพัฒนาคานิยมดานประชาธิปไตยใหแกเยาวชนโดยตรง กระทรวงศึกษาธิการจงึมี
นโยบายเรงรัดพัฒนาการเรียนรูประชาธิปไตยใหแกนักเรียน ภายใตโครงการ สรางจิตสํานึกความเปนไทย ตาม
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 โดยมอบหมายใหเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดตางๆ พจิารณาคัดเลือก
โรงเรียนแกนนําประชาธิปไตยสําหรับเปนตัวอยางที่ดีใหแกโรงเรียนอื่นๆ และชุมชน มีศักยภาพที่จะพัฒนา
โรงเรียนอื่นและชุมชนอื่นสูการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย เพื่อการอยูรวมกัน อยางสันตสิุขและการพฒันาอยาง
ยั่งยืน เขตพื้นที่การศึกษาแพรเขต 2 ไดคัดเลือกโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภเปนโรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย
และไดรับคัดเลือกจากคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลใหเปนศูนยการเรียนรูตนแบบ
เยาวชนพลยุติธรรม 

  
2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหบุคลากรและนักเรียนมีความรูความ
เขาใจ ที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการ
ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 

2.2   เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแกนนําและแหลงเรียนรูดานการพัฒนาการ
เรียนรูประชาธิปไตยใหแกครู นักเรียน และโรงเรียนเครือขาย 

2.3   เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาในการระดมทรัพยากรและสิง่อํานวยความสะดวกในการ
พัฒนาการเรียนรูประชาธิปไตยใหแกครูและนักเรียน 



3.  เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 
     ครู นักเรียน โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ และโรงเรียนเครือขายในเขตพื้นที่ สพม. เขต 37 ไดรับการ

พัฒนาการเรียนรู และมีสวนรวมในกิจกรรม การไดรบัการบริการดานแหลงเรียนรูทรัพยากรทีส่งเสริมพฒันาการ
เรียนรูประชาธิปไตย 

3.2 ดานคุณภาพ 
     ครูและนักเรียนในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ และโรงเรยีนเครือขายสามารถเรียนรูและมสีวนรวม

ในการจัดกจิกรรม  มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกันอยางสันตสิุขตามวิถีประชาธิปไตย 

 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

-ทําใหทราบผล/ปญหา/อปุสรรค
ของโรงเรียนแกนนํา
ประชาธิปไตย 

ต.ค.58 – มี.ค.59 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

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

- ครู นักเรียนมีสวนรวมดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยมี
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  

ต.ค.58 – มี.ค.59 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

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

-.ผูบรหิารไดทราบผลของการ
นิเทศ/อบรมการจัดกิจกรรม
เรียนรูประชาธิปไตยในโรงเรียน 

มี.ค.59 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     3,240  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    3,240  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
-  การอบรมการจัดกิจกรรมเรียนรูประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

  
 

 
  3,240  

 
3,240 

รวม   3,240 3,240 
 

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 และบุคลากร  

โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพม.เขต 37 ในการเรียนรูประชาธิปไตย 
7.2   ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ และโรงเรียนเครือขายไดรบัการพัฒนา 

ใหมีความรูความเขาใจ ที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และสามารถดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยไดอยางสันตสิุข 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 

      หัวหนางานประชาธิปไตย 
 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 

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 (√ )เงิน
อุดหนุน 

  

3 อาหารกลางวันและอาหารวาง    1000 ( )เงินนอก 
งปม. 

  

4 คาจัดทําปายไวนิล    190 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

รวม (หน่ึงพันหกรอยยี่สิบบาทถวน) 1,620  
 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

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 (√ )เงิน
อุดหนุน 

  

3 อาหารกลางวันและอาหารวาง    1000 ( )เงินนอก 
งปม. 

  

4 คาจัดทําปายไวนิล    190 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

รวม (หน่ึงพันหกรอยยี่สิบบาทถวน) 1,620  
 
 



โครงการ    สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 1 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 4 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายเกรียงไกร  คําเหลือง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การออกกําลงักายและการเลนกีฬาเปนปจจัยสําคญัอยางหนึง่ในการพฒันาคุณภาพชีวิตเนื่องจาก ใน
ปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกจิไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  คาครองชีพเพิ่มสูงขึ้น  ทําใหทกุคนตอง
ขวนขวายทํางานเพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว ทําใหไมมีเวลาออกกําลังกายหรือเลนกีฬา ดวยเหตุนี้จงึทํา
ใหสุขภาพรางกายออนแอลงและหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติด  ทําใหมีพฤติกรรมที่ไมพงึประสงคเพิม่มากขึ้น เมื่อ
เศรษฐกจิทรุดตัวลง สุขภาพเสื่อม สังคมมีปญหา ทําใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักในภัยอันตราย
ที่จะมีใกลตัว จึงมีแนวคิดที่จะแสวงหาแนวทางแหงการแกปญหาที่ถูกตองและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุก
ฝายโดยทั่วกัน                           

ดวยโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภไดมีการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได
ตระหนักในการเรียนการสอน  ที่เปนการสงเสริมใหนกัเรียนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบรูณซึ่งเปนพื้นฐาน
ของการเรียนในวิชาตางๆใหประสบความสําเรจ็และการที่ใหทางโรงเรียนสงเสรมิใหนักเรียนไดเลนกีฬาอยาง
นอย 1 ชนิดกีฬา  ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานนั้นเพื่อเปนการสงเสริมนกัเรียนไดแสดงออกทางดานทักษะกีฬาที่ได
เรียนมา จงึจัดทําโครงการแขงขันกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียนขึ้นเพือ่ที่นักเรียนจะไดนําทักษะที่ไดเรียน 
มาใชในการเขารวมการแขงขันทัง้ในระดบัโรงเรียนและระดบัที่สงูขึ้นและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   
 
2.  วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อใหนักเรียนมสีุนทรียภาพทางดานกีฬาและมีพฒันาการในดานทักษะการเลนกีฬา 
2.2 เพื่อใหนักเรียนมีวัสดุอุปกรณใชในการจัดการเรียนรูทีเ่พยีงพอ 

          2.3 เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากสิ่งเสพติด    
          2.4 เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพในการเลนกีฬาที่สูงขึ้น เพือ่พัฒนาไปสูความเปนเลิศและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
     1) นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ  จํานวน 720  คน ไดเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 

การแขงขันกีฬา และไดรบัการพฒันาทกัษะการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ อยางทั่วถึง 
     2) นักเรียนมสีื่อการเรียนรูที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 



     3)  นักเรียนรอยละ 94 ไดแสดงความสามารถและมีสุนทรียภาพทางดานกีฬา  
3.2 เชิงคุณภาพ 

              1) นักเรียนมสีุขภาพรางกายเจรญิเตบิโตสมบรูณและแขง็แรง  
     2) นักเรียนมีวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนรูที่เพียงพอ สามารถพฒันาทักษะความสามารถ

ทางดานกีฬาใหดีขึ้น  
               3) ไดนักกีฬาที่มีความสามารถเปนตัวแทนนักกฬีาของโรงเรียนไปแขงขันในระดับตอไป 
               4) นักเรียนมีความสามารถพัฒนาทกัษะในการเลนกีฬาใหสูงขึ้นเพือ่ใหไปสูความเปนเลิศอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

 
ครูในกลุม
สาระฯทุกคน 
ประธานกลุม
สาระฯ 

 
ต.ค. 2558 
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 94 
 

 
ต.ค.58-ส.ค.59 
พ.ค.-ก.ค. 59 
ต.ค. 2558 ถึง 
ก.ย. 2559 
 
ต.ค.58-ธ.ค.58 

 
พัสดุกลุมสาระฯ 
ครูในกลุมสาระฯ 
ครูในกลุมสาระฯ 
 
 
ครูในกลุมสาระฯ 
นักเรียนทุกคนและ 
บุคลากรในโรงเรียน 

3. ขั้นการติดตามประเมินผล 
     3.1  เก็บรวบรวมขอมลูจากแบบสอบถาม 
     3.2  สรปุ ประเมินผล และรายงาน 
 

 
2 ครั้ง 
2 เลม 

 
ต.ค.58-ก.ย.59 
ต.ค.58-ก.ย.59 

 
ประธานกลุมสาระฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     169,940 บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    22,700  บาท  (ป งปม. 59) 
      29,740  บาท  (ป งปม. 59) 
() เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   40,800  บาท 
() เงิน อื่น ๆ      76,700  บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 จัดหาและพัฒนาสื่อการสอน - - 22,700 22,700 
2 กีฬาตานยาเสพติด - - - - 
3 เขารวมแขงขันกีฬา 

- กีฬานักเรียน 
- กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา 
- กีฬาเพื่อความเปนเลิศในระดับที่

สูงขึ้น(ในกรณีไดเปนตัวแทน
จังหวัด) 

 
22,500 
  7,000 

- 

 
1,600 
1,600 

- 

 
30,000 
14,000 

- 

 
54,100 
22,600 

- 

4 กีฬาส ี - 2,900 67,740 70,540 
 รวม 29,500 6,100 134,440 169,940 

 
6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนมสีุนทรียภาพทางดานกีฬาและมีพฒันาการในดานทักษะการเลนกีฬา 
7.2 นักเรียนมีวัสดอุุปกรณในการจัดการเรียนรูทีเ่พียงพอ 
7.3 นักเรียนไดรูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากสิง่เสพติด    
7.4 นักเรียนไดแสดงออกซึง่ศักยภาพในการเลนกีฬาที่สงูขึ้น เพื่อพัฒนาไปสูความเปนเลิศและสามารถ 

นําไปใชในชีวิตประจําวันได 
     

 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นายเกรียงไกร  คําเหลือง)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ  ( ไตรมาสที่  1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558 ) 
 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลาที่
ตองการใช ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมา

ณ 

จํานวน
เงิน 

1 ชุดกีฬา (ชุดกรีฑา) 70 ชุด 70ชุด 200 14,000 (√) เงินอื่นๆ 22,600 ต.ค.-ธ.ค.57 
2 เบี้ยเลี้ยงนกักีฬา 70 คน 70คน 100  7,000    
3 คาน้ํามันรถเหมาจาย 4 คัน 4 คัน 400  1,600    

รวม   22,600  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ   ( ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558 ) 
 
ที่ รายละเอียด จํานวน

หนวย 
ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลาที่
ตองการใช 

1 ปูนขาว 500 ถุง 12 6,000 (√) เงินอุดหนุน 
(งบเหลือจาย) 

29,740 พ.ย.-ธ.ค. 
58 

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 ี 12 ผืน 120  1,440    
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 120 120    
11 ตลับหมึกปริ้นเตอร 2 ตลับ 280 560    
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 เสื้อเอี้ยม 24 ตัว 95 2,280    
22 คาสวัสดิการ 4 ส ี 4 กลุมส ี 10,000 40,800 (√) เงิน กพร. 40,800  
                                        รวม 70,540  70,540  
 
 
 
 
 
 
 
 



ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ    ( ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559 ) 
 

 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ตองการใช ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 
จํานวนเงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 ชุดกีฬา 150  150 ชุด 200 30,000 (√) เงิน อื่นๆ 54,100 มิ.ย.-ส.ค.58 
2 เบี้ยเลี้ยงนกักีฬา 150  150บาท 150 22,500    
3 คาน้ํามันรถเหมาจาย 400 4 คัน 400  1,600    
4 ฟุตบอล 5 ลูก 5 ลูก 550 2,750 (√) เงิน

อุดหนุน 
22,700 มิ.ย.-ส.ค.58 

5 ฟุตซอล 5 ลูก 5 ลูก 500 2,500    
6 วอลเลยบอล 5 ลูก 5 ลูก 870 4,350    

บาสเกตบอล 6 ลูก 6 ลูก 500 3,000    
8 ตะกรอ มาราธอน  5 ลูก 5 ลูก 280 1,400    
9 รองเทาวิ่ง 6 คู 6 คู 700 4,200    
10 กระดาษดับเบิล้เอ 8 รีม 8 รีม 130 1,040    
11 จักร 1 อัน 2 อัน 600 1,200    
12 ลูกทุมน้ําหนัก 1 ลูก 2 ลูก 500 1,000    
13 ตะกราแชรบอล 4 อัน 4 อัน 100    400    
14 ลูกแชรบอล 2 ลูก 2 ลูก 430    860       

รวม   76,800  
 



 

 

โครงการ    สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 1 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 4 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายไพฑูรย  ดวงจันทร 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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 สงเสรมิใหนักเรียนมีสุนทรียภาพ มีความชื่นชม  เขารวมกิจกรรม และมผีลงานดานศิลปะ 
2.2 สงเสรมินักเรียนใหมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะสูงขึ้น 

 
3.  เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
    นักเรียนชั้น ม.1-ม.6   มีความชื่นชม เขารวมกิจกรรม และมผีลงานดานศิลปะ  รอยละ 92 
3.2 ดานคุณภาพ 
    นักเรียนชั้น ม.1- ม.6  มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะสูงขึ้น รอยละ 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 

 
- เพื่อใหไดเงิน 
งบประมาณใชจาย
ในปงบประมาณ 
2559 

 
1 ส.ค.– 31 ส.ค.
58 

 
นายไพฑูรย ดวงจันทร 
นายมงคล  หาญเจริญทรัพย 
น.ส.จุฬาลักษณ  คํารัตน 
 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
      2.1  จัดหาวัสดุ อุปกรณสือ่
การเรียนการสอนของกลุมสาระ
การเรียนรูศลิปะ 

 
      2.2  ฝกซอมนักเรียนใหมี
ความรู มีทักษะที่ดี เพือ่เขารวม
ในกิจกรรมการแขงขันตางๆ 
 
 
 
      2.3 สงนักเรียนเขารวม
กิจกรรมและแขงขันภายใน
จังหวัด  ทั้งระดับเขตพื้นที่              
และระดบัภาค  
 
     2.4 ยกผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 
- มีสื่อในการจัดการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัยและ
เพียงพอ 
- ทําใหนักเรียนมี
ทักษะเฉพาะดานที่
สามารถแสดงใน
โรงเรียนและเขา
รวมแขงขันในงาน
ตางๆ ได 
- นักเรียนสามารถ
สรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียน ทัง้ระดบั
เขตพื้นที่และ  
ระดับภาค 
- นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะสงูขึ้น 

 
ต.ค.58 – ก.ย. 
2559 
 
 
 ต.ค.58 – ธ.ค. 59 
 
 
 
 
 
ต.ค. 58  –  ธ.ค.
59 
 
 
 
30 ก.ย.58 
31 ม.ีค.59 

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

3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 รายงานการประเมิน
โครงการ (แบบประเมิน) 
     3.2 ประเมินความพึงพอใจ      
ผูรวมกจิกรรม(แบบประเมิน) 

- รายงาน
ความสําเรจ็ของ
โครงการและเงิน
งบประมาณที่ใชไป  

  30 ก.ย. 59     นายไพฑูรย ดวงจันทร 

 
 
 
 
 



 

 

5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     14,600  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    14,600  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  1.1 จัดหาวัสดุอปุกรณสื่อการสอนทัศนศิลป 
ดนตรี และนาฏศิลป 
 

 
- 
 

 

 
- 
 

 

 
11,000 

 
 

 
11,000 

2 กิจกรรมที่ 2   ฝกซอมทกัษะและซอมแซม
อุปกรณ 
  2.1  ฝกทักษะการวาดภาพเพื่อไปแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค 
  2.2  ฝกซอมดนตรีหลังเลิกเรียน 
  2.3  ฝกซอมการฟอนรําหลังเลกิเรียน 
  2.4  ซอมแซมเครื่องดนตรีที่ชํารุด 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

3,600 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

3,600 
 

3 กิจกรรมที่ 3 
3.1  ยกผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 
 
 

- - - - 

รวม  3,600 11,000 14,600 
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 
1.นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ 
รอยละ 92 มีสุนทรียภาพมีความชื่นชม 
เขารวมกจิกรรมดานศลิปะ  ดนตรี และ
นาฏศิลป 
2. นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ 
รอยละ 92 

- ประเมินความพงึพอใจ        
โดยนักเรียน 
- รายงานโครงการ 
- ประเมินผลจากรางวัลที่
ไดรับ 
- แบบปพ.5 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบรายงานโครงการ 
- รูปภาพ  เกียรติบัตร   ถวยรางวัล  
เหรียญตางๆ   
- แบบสรปุผลการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะของ โรงเรียน 



 

 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ จะเปนผูที่มสีุนทรียภาพ มีความชื่นชม และมีผลงานดาน

ศิลปะ   
7.2 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ จะเปนผูที่มสีุนทรียภาพ ช่ืนชม และมีผลงานดานดนตรี                     

และนาฏศิลป 
7.3 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศลิปะสูงขึ้น 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นายไพฑูรย  ดวงจันทร)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559) 

 
ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  

ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร A4 ยี่หอ

Double A 70 แกรม   

2 
กลอง 

2 500 1,000 เงินอุดหนุน 1,000 ภาคเรียนที ่2 
2558และ               

ภาคเรียนที่ 1 
2559 

2 ปากกาไวทบอรด 12 12 25 300 เงินอุดหนุน 300 ภาคเรียนที ่ 1 
2559 

3 หมึกเติมเครื่องปริ๊นทเตอร       
ยี่หอ Canon  

6 

ขวด 

6 250 1,500 เงินอุดหนุน 1,500 ภาคเรียนที ่ 2 
       2558 

4 สีน้ํายี่หอ Reeves 18 สี 12 ml  5 5 250 1,250 เงินอุดหนุน 1,250 ภาคเรียนที ่ 2 
2558 

7 ซอมแซมเครือ่งดนตร ี 4 4 900 900 เงินอุดหนุน 3,600 ภาคเรียนที ่1 
2559 

8 ซื้อลิ้นแซก็โซโฟนอลัโต        2กลอง 2 2,550.- 5,100 เงินอุดหนุน 5,100 ภาคเรียนท ี1 
2559 

9 น้ํามันวาลว ใสลูกสูบเครื่องดนตรี
ที่เปนเครื่องเปาโลหะ 

5 

ขวด 

5 185 1,850 เงินอุดหนุน     1, 850 ภาคเรียนที ่1 
2559 

         

         
รวม (หน่ึงหมื่นสี่พันหกรอยบาทถวน) 14,600.- 

 



 
 

โครงการ    สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1,2,4 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 1,2,3,4,5,6 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 6 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 5 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายอิทธิกร  อินโองการ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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 เพื่อสรางเสริมนักเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทํางาน 
2.2 เพื่อพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนการอนรุักษ สบืทอดภูมิปญญาทองถิ่น 
     นําหลักเศรษฐกจิพอเพียงมาใช ในการดํารงชีวิต 
2.3 นักเรียนมทีัศนคติที่ดีตออาชีพสจุริตและ หาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
2.4 เพื่อแจกแจงขอเท็จจรงิใหนักเรียนนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
 

3.  เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

      นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภปการศึกษา 2558 จํานวน 752 คน  ไดฝกปฏิบัติงานและมี
ผลงานจากการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการฝกปฏิบัติงาน 

  3.2 ดานคุณภาพ 
       นักเรียนมีความรูความสามารถดานวิชาอาชีพ   มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดีขึ้นมผีลงานสามารถ 
สงเขาประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดบัภาคไดดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 



 
 

4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ประชุมครูในกลุมสาระฯและ
มอบหมายหนาที่ทีร่ับผิดชอบในแตละ
กลุมงาน 
1.2 สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
กลุมสาระคัดกรองนักเรียนตามคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิสาระการงาน 
1.3 คัดตัวแทนนักเรียนที่มีทกัษะฝมือ
ทั้ง 5 งานเพื่อเตรียมความพรอม 
1.4ติดตอวิทยากรทีจ่ะมาใหความรู 

คณะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา กลุมสาระ
การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลยีร.ร.วิไล
เกียรติอปุถัมภ 
 

 
 
 
 
ก.ค.58 

 
 
 
 
คณะครูในกลุมสาระฯ 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 เตรียมวัสดุอปุกรณในการฝก
ปฏิบัติแตละงานใหมีความพรอม 
2.2 ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 
2.3รับสมัครทีมทีส่นใจเขารวมการ
แขงขันคัดเลือกเปนตัวแทนโรงเรียน 
เขารวมงานศลิปหัตถกรรมฯป2558 
2.4 ดําเนินการฝกซอมนกัเรียนแตละ
กลุมใหมีทกัษะคลองแคลว 
2.5 จัดสถานที่ดําเนินการอบรม 

 
คณะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา กลุมสาระ
การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลยีร.ร.วิไล
เกียรติอปุถัมภ 
 

 
 
 
 
ต.ค.58 - ก.ย.59 

 
 
 
 
คณะครูในกลุมสาระฯ 

3. ขั้นประเมินผล 
-รวบรวมขอมลูที่ไดจากแบบสํารวจ 
-สรุปประเมินผลรายงานการทํา 
กิจกรรม 

คณะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา กลุมสาระ
การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลยีร.ร.วิไล
เกียรติอปุถัมภ 
 

 
ก.ย.59 

 
คณะครูในกลุมสาระฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     16,220  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    16,220  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม คาตอ
บแทน 

คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
1.1 สงเสรมิเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา 
การงานอาชีพละเทคโนโลย ี( สาระการดํารงชีวิตและ
ครอบครัวซึง่ประกอบดวย 5 งาน คืองานบาน,งานเกษตร 
งานชาง,งานประดิษฐ,งานธุรกจิ ) 
1.2 สงเสรมิเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร 
1.3 พัฒนาศักยภาพงานอาชีพสูอาเซียน โดยใชการสื่อสาร
ทางเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

   
 
 

10,220 

 
 
 

10,220 

 
2 

 
กิจกรรมที่ 2 
3.1 นํานักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูงานอาชีพในทองถิ่นเพื่อ
กระตุนใหนกัเรียนรักการทํางาน และมเีจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต 
2.2 เปดโลกทัศนผูเรียนในงานธุรกจิอาชีพแบบครบวงจร 
2.3 อบรมงานอาชีพเฉพาะอยาง 

  
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 

6,000 
 

รวม  5,000 11,220 16,220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 (ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.เพื่อสรางเสริมนกัเรียนมีความ
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนมทีักษะในการจัดการและทํางานไดสําเรจ็อยางมีคุณภาพและภูมิใจในผลงานของตน 
7.2 นักเรียนภูมิใจในการอนรุักษ สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น นําหลักเศรษฐกจิพอเพียงมาใชในการ 

ดํารงชีวิต 
7.3 นักเรียนมทีัศนคติที่ดีตออาชีพสจุริตและ หาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
7.4 นักเรียนสามารถพฒันางานและนําเทคโนโลยมีาใชในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นายอิทธิกร  อินโองการ)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  

ที่ รายการ จํานวน 
หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 ปากกาเคมี Horse 1โหล 195 195 (/)เงิน
งบประมาณ 

 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 ี 4ขวด 200 800    
6 กาวลาเทก็ซ 32 ออนซ ตรามา 1 กระปุก 70 70    
7 กรรไกรตัดกระดาษตรามา 4 อัน 60 240    
8 น้ํามันใสกรรไกรตัดหญา 2 ขวด 100 200    
9 ใบมีดคัดเตอรใหญ 1 หอ 100 100    
10 ลวดเย็บกระดาษ MaxHD-10 1 กลอง 200 200    
11 แผนCD เกบ็ขอมูล 1 กลอง 400 400    
12 แก็สหงุตม 2 ถัง 450 900    
13 จอบขุดดิน 3ดาม 300 900    
 รวม (หาพันหารอยเกาสิบหาบาทถวน) 5,595  5,595  

 
หมายเหต:ุ ทรัพยากรที่ใชในโครงการสงเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพฯ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
 

ที่ รายการ จํานวน 
หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 ปากกาเคมี Horse 2โหล 195 390 (/)เงิน
งบประมาณ 

 พ.ค.59 

2 กระดาษ A4 1 กลอง 900 900    
3 หมึกพมิพ Cannon 4 ส ี 4ขวด 200 800    
4 หมึกเติมเลเซอร 1 ตลับ 980 980    
5 กระดาษกาวสองหนา 5 มวน 60 300    
6 เกลอืเม็ดแปรรูปอาหาร 2 ถุง 105 210    
7 พิมพทําขนมวุน(รูปแฟนช่ี) 1 ชุด 1,045 1,045    
 รวม (หกพันหกรอยยี่สิบหาบาทถวน) 4,625  4,625  

 
หมายเหต:ุ ทรัพยากรที่ใชในโครงการสงเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ 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. 
59 
 
 
 
 

รวม (หกพันบาทถวน)  6,000 

 
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ เปดโลกทัศนงานธุรกิจอาชีพ สูตลาดอาเซียน 

 



 
 

โครงการ    ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงชุมชนในโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 2 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 2,14 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางปภาวี  บัญฑิต 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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 เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงที่ถูกวิธีทั้งภาคความรูและภาคปฏิบัต ิ
2.2 เพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูและวิธีการเศรษฐกจิพอเพียงไปเผยแพรในชุมชนได 
2.3 เพื่อนักเรียนเกิดความตระหนักในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 เพื่อนําวิธีการทําการเกษตรแบบพอเพียงสูการปฏิบัต ิ

 
3.  เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภปการศึกษา 2558จาํนวน762 คน ไดรับความรูดานการเกษตร

ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 
3.2 ดานคุณภาพ 
     1) ครูและนักเรียนไดมีศูนยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงที่มีประสทิธิภาพและเพียงพอ 
     2) บุคลากรจากหนวยงานและองคกรตางๆมีความพึงพอใจในการใหบริการงานศูนยการเรียนรู  

เศรษฐกจิพอเพียง 
 
 
 
 



 
 

4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ 

แตงตั   คณะกรรมการดําเนินงาน 
เสนอ   ขออนุมัติโครงการ 

ครูกลุมสาระการ
งานอาชีพและ 
ครูกลุมสาระ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกคน 

1-30 พ.ย.2558 นางปภาวี  บัณฑิต 
นายอิทธิกร อินโองการ 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
กิจกรรมที1่.ดําเนินการพฒันาแหลงเรียนรู
ทําไวนิลภาพแสดงผลงาน และปฏิบัติ
กิจกรรม การทําปุยหมกัชีวภาพ,ทําน้ํายา
ลางชามและน้ํายาซักผา  
     กิจกรรมที่ 2.ปลูกพืชผกัในดิน/พืชไรดิน 
   กิจกรรมที่ 3. การอบรมการขับเคลื่อน 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและดูงานการ
ทัศนศึกษางานเศรษฐกจิพอเพียง 

ครูกลุมสาระการ
งานอาชีพและ 
ครูกลุมสาระ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกคน 

พ.ย.2558- 
ถึง ส.ค.2559 

นางปภาวี  บัณฑิต 
นายอิทธิกร อินโองการ 

3. ขั้นประเมินผล 
สรปุผลการดําเนินงาน 

ครูกลุมสาระการ
งานอาชีพและ 
ครูกลุมสาระ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกคน 

10–15 ก.ย.  
2559 

นางปภาวี  บัณฑิต 
นายอิทธิกร อินโองการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     12,180  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    12,180  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที1่. พัฒนาแหลงเรียนรู 
ทําไวนิลภาพแสดงผลงาน และปฏิบัตกิิจกรรม 
การทําปุยหมกัชีวภาพ,ทําน้ํายาลางชามและ
น้ํายาซักผา 

 
 
 
 

 
 
 

3,000 
 
 

3,000 
 
 

2 กิจกรรมที่ 2.ปลูกพืชผกัในดิน/พืชไรดิน 
 

 
 

 2,000 
4,180 

2,000 
4,180 

3 กิจกรรมที่ 3. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และดูงานการทัศนศึกษางาน
เศรษฐกจิพอเพียง 

  
 
 

3,000    3,000     

รวม   12,180 12,180 
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
เศรษฐกจิพอเพียงที่ถูกวิธีทัง้ภาค
ความรูและภาคปฏิบัต ิ

แบบสอบถาม ,แบบประเมิน
โครงการ 

แบบสอบถามแบบประเมิน
โครงการ 

2. เพื่อนําวิธีการทําการเกษตรแบบ
พอเพียงสูการปฏิบัต ิ

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

3.  นักเรียนสามารถนําความรูและ
วิธีการเศรษฐกจิพอเพียงไป
เผยแพรในชุมชนได 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

4.  นักเรียนเกิดความตระหนักใน
หลักการเศรษฐกจิพอเพียง 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
 



 
 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนมีความรูเรือ่งเศรษฐกจิพอเพียงที่ถกูวิธีทั้งภาคความรู 
7.2 นักเรียนมีความรูนําวิธีการทําการเกษตรแบบพอเพียงสูการปฏิบัติได 
7.3 นักเรียนนําความรูและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพรในชุมชนได 
7.4 นักเรียนมีความตระหนักในหลกัการเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางปภาวี  บัญฑิต)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนาศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559) 

 
ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  

ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กิจกรรมที1่(3,000บาท)        
 กระดาษA4 1 รีม 100 100 เงินอุดหนุน  พ.ย.58 

 หมึกปริ้นงาน   2 หลอด 200 400   พ.ย.58 

 เมล็ดพันธุผัก 50 ซอง 20 1,000   พ.ย.58 

 ปายไวนิลภาพแสดงผลงาน 1 แผน 500 500   พ.ย.58 

 วัตถุดิบผลิตน้ํายาลางชาม 2 ชุด 200 400   พ.ย.58 

 วัตถุดิบผลิตน้ํายาลางชาม 2 ชุด 300 600   พ.ย.58 

2 กิจกรรมที่ 2  (6,180 บาท)        

 สารอาหารของพืชไฮโดรนิค 5 ชุด 620 3,100   ธ.ค.58 

 เครื่องปมน้ําขนาดเล็ก 1 ชุด 550 550   ธ.ค.58 

 ถวยปลูก 50 แผน 25 1,250   ธ.ค.58 

 วัสดุปลกุ 1 ชุด 700 700   ธ.ค.58 

 จอบ  2 อัน 300 600   ธ.ค.58 

3 กิจกรรมที่ 3   (3,000บาท)        

 กระดาษA4 2 รีม 130 260   มิ.ย.59 

 ปายไวนิลงานอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 1 ปาย 500 500   มิ.ย.59 

 เอกสารประกอบการอบรม 50 ฃุด 10 500   มิ.ย.59 

 กระดาษทําเอกสารแผนพับ 2 รีม 110 220   มิ.ย.59 

 เมล็ดพันธุผักสลัด 2 กระปอง 500 1,000   มิ.ย.59 

 คาตนกลาตนไม 10 ตน 50 500   มิ.ย.59 

รวม  (หน่ึงหมื่นสองพันหน่ึงรอยแปดสิบบาทถวน) 12,180  12,180  

 



โครงการ    สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 12 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางอนงค  ขีปนวัฒนา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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 

2.1 เพื่อสงเสริมและพฒันาทักษะการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในการสื่อสาร
แกนักเรียน 

2.2 เพื่อใหนักเรียนตระหนกัถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษและภาษาจีนและไดรบัความรู มี
ประสบการณเกี่ยวกับวัฒนธรรม และกิจกรรมในวันสําคัญของเขาของภาษา 

2.3 เพื่อใหนักเรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทีสู่งขึ้น 
 
3.  เปาหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่  1-6  ปการศึกษา 2558  ไดรับการสงเสริมและพฒันาทักษะ
การใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่  1-6  ปการศึกษา 2558  ผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานของ
โรงเรียน มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด 
 
 



4.  กิจกรรมและการดาํเนินงาน 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

 
1. ขั้นเตรียมการ 
    ประชุมครูในกลุมสาระฯ 
เพื่อรบัทราบนโยบายและเสนอ 
โครงการฯ 

 
ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตาง 
ประเทศทุกคน 

 
ตุลาคม 2558 

 
นางอนงค  ขีปนวัฒนา 

 
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมการใชภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวันเพื่อเตรียมตัว
เขาสูอาเซียน 
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 
 
ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตาง 
ประเทศทุกคน 

 
 
ตุลาคม 2558 – 
กุมภาพันธ  2559 
 
ธันวาคม  2558 
พฤศจิกายน 2558 
– มกราคม  2559 
พฤษภาคม 2558 
– กุมภาพันธ 2559 

 
 
ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตาง 
ประเทศทุกคน 

 
3. ขั้นประเมินผล 
    สรุปประเมินผล รายงาน
โครงการฯ 

 
- ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

 
มีนาคม 2559 

 
นางอนงค  ขีปนวัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     9,750  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    9,750  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  กิจกรรมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาเซียน 

 

- 

 

- 

 

1,000 

 

1,000 

2 กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมวันคริสตมาส 
 

 

- 

 

- 

 
5,000 

 
5,000 

3 กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมสงเสริมพัฒนายกระดบัผลสมัฤทธิ ์
 

 

- 

 

- 

 
2,000 

 
2,000 

4 กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมจัดซือ้จัดหาสื่อวสัดุอุปกรณเพื่อ
สงเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
 

 

- 

 

- 

 

1,750 

 

1,750 

รวม   9,750 9,750 
 
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 
7.1 นักเรียนไดรบัการพฒันาทกัษะการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) สามารถใช 

ภาษาไดเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
7.2 นักเรียนไดรบัประสบการณ มีความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษา และมีความพึงพอใจใน 

การเขารวมกิจกรรมทางภาษา 
7.3 เพื่อใหนักเรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทีสู่งขึ้นรอยละ 5 

 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางอนงค  ขีปนวัฒนา)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษสีโปสเตอร 2 หนา 2 
 

โหล 120 240 เงินอุดหนุน 240 พ.ย.58 

2 ดอกไมแตงบอรด 10 ชิ้น 40 400 เงินอุดหนุน 400 พ.ย. 58 

3 ไวนิลการจัดกิจกรรมตางๆ 1 แผน 360 360 เงินอุดหนุน 360 ธ.ค. 58 
         
5 ของรางวลัวันคริสตมาส 100 ชิ้น - 4,000 เงินอุดหนุน 4,000 ธ.ค. 58 

รวม (หาพันบาทถวน) 5,000  
 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

2 กระดาษดับเบิล้เอ 80 แกรม 8  รีม 150 1,200 เงินอุดหนุน 1,200 พ.ค. 59 

3 กระดาษเกียรติบัตร A4 3 รีม 150 450 เงินอุดหนุน 450 พ.ค. 59 
4 หมึกเลเซอร HP 1010 1 ชุด 920 920 เงินอุดหนุน 920 พ.ค. 59 
5 ปากกาไวทบอรด Pilot 2 กลอง 240 480 เงินอุดหนุน 480 พ.ค. 59 
6 หมึกปริ้นเตอร canon สีดํา 4 ขวด 120 480 เงินอุดหนุน 480 พ.ค. 59 
7 หมึกปริ้นเตอร canon สีแดง 3 ขวด 120 360 เงินอุดหนุน 360 พ.ค. 59 
8 หมึกปริ้นเตอร canon สีเหลือง 3 ขวด 120 360 เงินอุดหนุน 360 พ.ค. 59 
9 หมึกปริ้นเตอร canon สีน้ําเงิน 3 ขวด 120 360 เงินอุดหนุน 360 พ.ค. 59 
10 ลิขวิดเปเปอร 2 แทง 70 140 เงินอุดหนุน 140 พ.ค. 59 

รวม (สี่พันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) 4,750  
 
 

 



โครงการ    สงเสริมทกัษะการเรียนรูภาษาจีน 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 3,5,7,13 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 2,5,6 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1,4,6 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวปยนุช  จักรแกว 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

สงเสริมและสนบัสนุนการสอนภาษาตางประเทศใหแกนักเรยีน เพื่อยกระดับความรู ความสามารถใน
การนํา ความรูจากการพฒันาสูผูเรียน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาให
หลากหลาย การจัดกิจกรรมสอนภาษาจีน  เปนกิจกรรมหนึง่ที่ชวยสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ  ซึ่งเปนภาษาหนึง่ในประเทศกลุมอาเซียน  ทั้งยังเปนการเสริมสรางเจตคตทิี่ดีใหแกผูเรียน
ในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ จึงจัดใหมีการสงเสรมิและพัฒนา
ทักษะการใชภาษาของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะการใชภาษาในการติดตอสื่อสารเปนพื้นฐานใน
การศึกษาในระดบัสงู เพื่อเรียนรูวัฒนธรรม และกจิกรรมวันสําคัญของเจาของภาษา และเพื่อสงเสริมความ
ตองการของผูเรียนและเพื่อใหการพฒันาการศกึษาดําเนินไปไดอยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 นักเรียนรอยละ 92 มีทักษะในการ ฟง พูด อาน  เขียน  ดานภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

2.2 เพื่อใหนักเรียนมีความคิดรเิริ่มสรางสรรค มองโลกในแงดี และมีจินตนาการ 
2.3 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของกลุมสาระภาษาตางประเทศและ ครูมีการวัดและประเมินผล

ที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
              1. นักเรียนรอยละ 92 สามารถใชสื่อเพื่อฝกทักษะภาษาจีนจากแหลงเรียนรู 
              2. นักเรียนรอยละ 92 มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพฒันาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

3.2 เชิงคุณภาพ 
               1. นักเรียนมีแหลงเรียนรูที่เอือ้อํานวยตอการสงเสริมและพัฒนาในดานการศึกษาคนควาเกี่ยว
ภาษาจีน 
               2. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
               3. ครูผูสอนสามารถจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและมีประสทิธิภาพ 



 4.  กิจกรรมและการดาํเนินงาน 
 

 
ขั้นตอน 

 
เปาหมาย 

 
ระยะเวลา 

 
ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
ประชุมครูในกลุมสาระฯ 
เพื่อรบัทราบนโยบายและเสนอ 
โครงการฯ 

ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตาง 
ประเทศทุกคน 

 
  ตุลาคม 2558 

 
นางสาวปยนุช  จักรแกว 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1  ดําเนินกิจกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรูเพื่อจัดหอง
ภาษาจีน 

มีหองเรียน
ภาษาจีน 1 หอง
ใหกับนักเรียน 
 
 

 
พฤศจิกายน  2558 
 

 
 
นางสาวปยนุช  จักรแกว 

3. ขั้นประเมินผล 
    สรุปประเมินผล รายงาน
โครงการฯ 

 
ความพึงพอใจ 

 
มีนาคม    2559 

 
นางสาวปยนุช  จักรแกว 

      
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     4,050  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    4,050  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 การพัฒนาหองภาษาจีนสูการเรียนรูสําหรับ
นักเรียน 
1.1. จัดทําเอกสารประกอบการเรียนรู 
1.2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยเีกี่ยวกับภาษาจีน 
1.3 หนังสือภาษาจีน 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

2,500 

 
 

2,500 

2 พัฒนาหองศูนยการเรียนรูภาษาจีน 
2.1   จัดบรรยากาศในหองศูนยการเรียนรู
ภาษาจีนใหเอื้อตอการเรียนรู 
 
 

- -  
1,550 

 
1,550 



 
6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. นักเรียนไดรบัการพัฒนา
ทักษะการใชภาษา 
 
2. ความพึงพอใจของนกัเรียนที่
เขารวมกจิกรรมทางภาษา 

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

1. แบบสอบถาม 
 
 
2. แบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 กิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน 
3.1  ประชุมคร ู
3.2  สรปุผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคบับญัชา 

- - - - 

รวม - - 4,050 4,050 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนมทีักษะในการ ฟง พูด อาน เขียน ดานภาษาจีนเพื่อสือ่สารในชีวิตประจํา 
7.2 เพื่อใหนักเรียนมีความคิดรเิริ่มสรางสรรค มองโลกในแงดี และมีจินตนาการ 
7.3 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของกลุมสาระภาษาตางประเทศและ ครูมีการวัดและประเมินผล 

ที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 
 

 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางสาวปยนุช  จักรแกว)  
ตําแหนง ครูอัตราจาง 
ครูผูสอนวิชาภาษาจีน 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสท่ี 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 หมึก 10 เลม 20 200 ” 200 พ.ย. 58 
2 พูกันจีน 30 เมตร 10 300 ” 300 พ.ย. 58 
3 ฟวเจอรบอรด   65*81 10 แผน 35 350 ” 350 พ.ย. 58 
4 กระดาษถายเอกสาร A4 80 gm 2 รีม 150 300 ” 300 พ.ย. 58 
5 เทปโฟมมวนอยางด ี 2   มวน 135 270 ” 270 พ.ย. 58 
6 เทปกาวกระดาษ 2 หนา 3 มวน 55 165 ”     165 พ.ย. 58 
7 คลิปหนบีกระดาษ No  108 3 กลอง 55 165 ” 165 พ.ย. 58 
8 ลวดเย็บเบอร 10 Max  1 โหล 96 96 ” 96 พ.ย. 58 
9 กระดาษวาว 10 แผน 5 50 ” 50 พ.ย. 58 
10 กรรไกรอยางดี 6 นิ้ว 4 อัน 55 220 ” 220 พ.ย. 58 
11 เชือกถัก 50 เมตร 5 250 ” 250 พ.ย. 58 
12 กระดาษโฟโต 130 gm  1 หอ 250 250 ” 250 พ.ย. 58 
13 กระดาษชารทสีออน ใหญ 8 แผน 10 80 ” 80 พ.ย. 58 
14 โปสเตอรสี 2 หนา 6 แผน 16 96 ” 96 พ.ย. 58 
15 ฟวเจอรบอรด  65*81 6 แผน 35 210 ” 210 พ.ย. 58 
16 หนังสือพูดจีนกลาง 1 เลม 210 210 ” 210 พ.ย. 58 
17 เรียนภาษาจีนกลางเบื้องตน 1 เลม 199 199 ” 199 พ.ย. 58 
18 หนังสือภาษาจีน  2 เลม 180 360 ” 360 พ.ย. 58 
19 กระดาษเขียนพูกันจีน 20 แผน 250 250 ” 250 พ.ย. 58 
20 กยางลบดินสอspako 2 กอน 4 8  8 พ.ย. 58 
21 โปรเตอรสี 2 หนา  3 แผน 7 21  21  

รวม 4,050    4,050 
 
 
 
 
 



โครงการ    การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 11 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 11 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 2 (มาตรฐานการเรียนรวม) 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานการศึกษาพเิศษ (เรียนรวม) กลุมบริหารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางอุมาวรรณ  สงางาม 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 37  ไดสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรวมแกนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษดานตางๆ 
เพื่อสอดคลองตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งสนับสนุน
โครงการเพื่อสิทธิ์ทางการศึกษาของคนพิการ รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียน และไดคัดเลือกใหโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนโรงเรียนตนแบบการ
เรียนรวม (Inclusive schools) 

ดังนั้นโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงไดตระหนักถึงบทบาท ภาระหนาที่ที่สําคัญยิ่งนี้  ในการที่จะ
สงเสริมใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรวมกับนักเรียนปกติไดอยางมีความสุข  จึงไดจัดทําโครงการ
ขึ้นเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนพิการ ใหนักเรียนพิการเรียนรวมไดรับสิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลือทางการศึกษา(คูปองการศึกษา) ตลอดจนการพัฒนาองค
ความรู เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ กระบวนการจัดการเรียนการสอนแกครูและบุคลากรในโรงเรียน ใหมีความรู 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนพิการเรียนรวมไดพัฒนาความรูความสามารถตาม
ศักยภาพของตนเองใหดียิ่งขึ้นไป และอยูในสังคมอยางมีความสุข   

 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกบัการศึกษาพิเศษกระบวนการจัดการเรียนรวมใหกับครูและ บุคลากร
ในโรงเรียนใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหกบันักเรียนพกิารเรียนรวม  

2.2 เพื่อใหนักเรียนพกิารเรียนรวมไดรับการพฒันาตามศักยภาพของแตละคนอยางเหมาะสม และ
ตอเนื่อง 

2.3 เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรเผยแพรนําเสนอผลการดาํเนินงานการจัดการเรียนรวม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับเครือขายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ 

 
 
 
 



3.  เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 
     1. ครูและบุคลากรโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม จํานวน 60 คน เขารับการอบรมดานองค

ความรูเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพและการจัดระบบการบริหารการจัดการเรียนรวม  
     2. มีสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกและบรกิารความชวยเหลือทางการศึกษารอย 80 ของนักเรียนที่มี

ความตองการพเิศษ 
       3.2 ดานคุณภาพ 

     1. ครูและบุคลากรมีองคความรูและมกีารนําเสนอผลงานเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ สามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนใหกบันักเรียนพิการเรียนรวมไดอยางมีประสทิธิภาพ 

     2. นักเรียนพิการเรียนรวมบรรลุผลการเรียนรูตามแผนจดัการเรียนรูรายบุคคล 
     3. โรงเรียนมีการพฒันาระบบการจัดการเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

 
คณะผูบรหิาร 
  
คณะกรรมการปฏิบัติ
หนาที่งานการศึกษา
พิเศษเรียนรวม 
 

 
ต.ค.58 

 
มี.ค.59 

 
มี.ค.- เม.ย.59 

 
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.59 

 
 
 

พ.ค.- ก.ย.59 
 

 
 
 

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



ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ 
     (แบบประเมินโครงการ) 

3.2 ประเมินความพึงพอใจ 
    (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร      
    (รายงานผลการดําเนินงาน) 

 
คณะครูบุคลากรทาง
การศึกษาและนกัเรียน
เรียนรวมโรงเรียนวิไล
เกียรติอปุถัมภ 
กลุมงานการศึกษา
พิเศษ 

 
ก.ย. 59 

 
คณะกรรมการฝาย
ติดตาม สรุป และ
ประเมินผล 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     2,500  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    2,500  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม คาตอบ
แทน 

คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1   
- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและการ
จัดระบบการบริหารการจัดการเรียนรวม 

  
 

 
 

 
 

2 กิจกรรมที่ 2  
- กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนใหพรอมเปน
ศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ 

   
1,000 

 
1,000 

3 กิจกรรมที่ 3  
- กิจกรรมการจัดซือ้จัดหา สื่อ และสิ่งอํานวยความ
สะดวก และบริการความชวยเหลอืทางการศึกษา
ใหกับนักเรียนเรียนรวม 

  
 

 

 
1,500 

 
1,500 

3 
 
 

 

กิจกรรมที่ 3  
ติดตามประเมินผล 
- ประเมินโครงการ   
- ประเมินความพงึพอใจ 

  
 

  

4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน     
รวม   2,500 2,500 

 
 
 



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 
7.1 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพฒันาความรูเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษกระบวนการ 

จัดการเรียนรวมใหมีประสทิธิภาพ และเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
7.2 นักเรียนเรียนรวมสามารถบรรลุผลการเรียนรูตามแผนจดัการเรียนรูรายบุคคลในการพฒันาการ 

เรียนรูตามศักยภาพของตนเองอยางเหมาะสมและตอเนือ่ง 
7.3 โรงเรียนพรอมเปนศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ ที่เปนศูนยการเรียนรู เปนเครอืขายการเรียนรู  

เปนศูนยรวมสื่อ อุปกรณ ตัวอยางการทํางานทีม่ีประสิทธิภาพ และใหบริการกับโรงเรียนเครอืขายและโรงเรียน
อื่นๆ ในพื้นที ่
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางอุมาวรรณ  สงางาม)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา 
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษ A4        10 รีม 120 1,200 ( ) เงินอุดหนุน  ปงบประ 

มาณ  

2558 

2 แฟมแบบมีหวง   8 อัน 50 400    

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

4 ขวด 100 400    

4 แผน CD - R  10 แผน 10 100    

5 แผนฟวเจอรบอรด  4 อัน 25 100    

6 กระดาษการดสี A4 ทําปก  
(คละสี) 

2 รีม 150 300    

รวม  ( สองพันหารอยบาทถวน ) 2,500  
 



โครงการ    พัฒนาระบบงานแนะแนว 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 6 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 1,2,3 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 1,2,3,4,6 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1,2,3 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานแนะแนว กลุมบริหารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางเรณู  บัตริยะ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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 แตทางหองแนะแนวมีคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพเวลาสมัครโควตา สมัครสอบ หาขอมูลความรูในอินเทอรเน็ต ขาดแคลนโตะ  เกาอี้ เครื่องทํา
ความรอน เย็น เพื่ออํานวยความสะดวกแกครู บุคลากร และการตอนรับแขก  นอกจากนี้ยงัตองจัดซือ้  จัดหา  
และจัดทําขอมูลดานการศึกษา อาชีพ และการปรบัตัวใหเปนปจจุบันเพื่อบริการนักเรียนทัง้ในคาบกจิกรรม
แนะแนวและหองแนะแนว   รวมทั้งเก็บรวบรวมขอมลูเพื่อสรุปและประเมินผล      ดังนั้นจึงจําเปนตองมี   
หนังสือ  เอกสาร  คูมือ   แบบทดสอบ  ซีดี และอื่น ๆ ที่เกีย่วกับดานการศึกษา  อาชีพ  และการปรับตัวของ
นักเรียน   รวมทั้งโตะ  เกาอี้  เพื่อใหนกัเรียนเห็นคุณคาของงานแนะแนวและมาใชบรกิารเพิ่มขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อนักเรียนรูจัก  เขาใจและเห็นคุณคาในตนเอง  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
2.2 เพื่อใหนักเรียนมทีักษะการคิดอยางสรางสรรค  คิดเปนระบบ  กําหนดเปาหมาย  คาดการณ 

ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
2.3 เพื่อนักเรียนใชหองแนะแนวเปนแหลงเรียนรูในการแสวงหาขอมลูดานการศกึษาตอ  อาชีพและ

บริการเงินใหกูยมืเพือ่การศึกษาทีร่วดเร็ว ทันสมัยตอเหตกุารณปจจุบัน 
2.4 เพื่อใหนักเรียนมเีจตคติที่ดีตออาชีพสจุริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
2.5 เพื่อครูมเีครื่องมือในการจัดกจิกรรมแนะแนวไดหลากหลาย 

 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภทุกคน 
 



3.2 ดานคุณภาพ 
     1. ครูและนักเรียนมเีอกสาร คูมือประกอบการเรียนการสอน  สื่อเทคโนโลยอียางเพียงพอ  
     2. มีระบบสารสนเทศทีป่ระสทิธิภาพสูง โตะ เกาอี้ ไวบริการนกัเรียน เครื่องทําความรอน เย็น 

บริการครู บุคลากรทางการศึกษา และการตอนรบัแขก   
       3. นักเรียนเห็นคุณคาของกจิกรรมแนะแนวและสนใจเรยีนแนะแนวเพิ่มขึ้น 

     4. หองแนะแนวเปนแหลงเรียนรู  บริการดานการศึกษา  อาชีพ  และการใหคําปรึกษาดานสวน
ตนและสงัคมแกนักเรียนและผูที่เกี่ยวของ 
 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

ปฏิบัติงาน 

   
สิงหาคม 2558 
 

 
นางเรณู บัตริยะ 

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

 
 
 
นักเรียนทุกคน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

นางเรณู  บัตริยะ 
นางเพียงเพญ็  กาศวิลาศ 
 

3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ (แบบ
ประเมินโครงการ) 
     3.2 สรุปรายงานผูบริหาร 

(แฟมสะสมงาน) 

 กันยายน 2559 นางเรณู  บัตริยะ 
นางเพียงเพญ็  กาศวิลาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     24,300  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    24,300  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  1.1 พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว  
 1.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ัน
เรียน 
 1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว 

  
 
 
 

 
7,000 
1,000 
16,300 

 

 
7,000 
1,000 
16,300 

 
2 กิจกรรมที่ 2 

 2.1 อบรมพัฒนาบุคลากร 
    

รวม   24,300 24,300 
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

มีการดําเนินงานตามเปาหมาย สังเกต 
สัมภาษณ 
สํารวจ 

แบบบันทึกการสงัเกต 
แบบบันทึกการสมัภาษณ 
แบบสํารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนรูจัก เขาใจและเห็นคุณคาในตนเอง กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
7.2 นักเรียนมทีักษะการคิดอยางสรางสรรค คิดเปนระบบ กาํหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ 

แกปญหาโดยมีเหตผุลประกอบ   
7.3 นักเรียนสามารถใชหองแนะแนวเปนแหลงเรียนรูในการแสวงหาขอมลูดานการศึกษาตออาชีพ  

และบริการเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
7.4 นักเรียนมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตและสามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
7.5 เพื่อครูมเีครื่องมือในการจัดกจิกรรมแนะแนวไดหลากหลาย 

 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางเรณู  บัตริยะ)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ 
หัวหนางานแนะแนว 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว 
1 โตะญี่ปุน 5 ตัว 400 2,000 เงินอุดหนุน 2,000 ไตรมาส1-2 
2 กระดาษสหีนา

เดียว 
2 โหล 150 300 เงินอุดหนุน 300 ไตรมาส1-2 

3 หมึกเติมcannon
ดํา 

2 ขวด 150 300 เงินอุดหนุน 300 ไตรมาส3-4 

4 เครื่องทําความ
เย็น-รอน 

1 เครื่อง 4,400 4,400 เงินอุดหนุน 4,400 ไตรมาส3-4 

      รวม 7,000  
สงเสริมการจัดกจิกรรมแนะแนวในโรงเรียน 

1 กระดาษ A4 80G 2  ริม 150 300 เงินอุดหนุน 300 ไตรมา1-2 
2 กระดาษ A4 70G 2 รีม 120 240 เงินอุดหนุน 240 ไตรมาส3-4 
3 ปากกาไวทบอรด 6 ดาม 20 120 เงินอุดหนุน 120 ไตรมาส1-2 
4 กระดาษบรูฟ 3 โหล 70 210 เงินอุดหนุน 210 ไตรมาส3-4 
5 ปากกาเคม ี 1 กลอง 130 130 เงินอุดหนุน 130 ไตรมาส3-4 
      รวม 1,000  

พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว 
1 เครื่อง

คอมพิวเตอร 
1 เครื่อง 14,000 14,000 เงินอุดหนุน 14,000 ไตรมาส1-2 

2 Lan Hub GB 5 
port 

1 ชุด 500 500 เงินอุดหนุน 500 ไตรมาส1-2 

3 หมึกเติม 
Hp Laser Jet 
1102 

2 กลอง 900 1,800 เงินอุดหนุน 1,800 ไตรมาส3-4 

      รวม 16,300  
 รวม (สองหมื่นสี่พันสามรอยบาทถวน) 24,300  

 



โครงการ    ขยายโอกาสทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 6 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 5 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานแนะแนว กลุมบริหารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางเพียงเพญ็  กาศวิลาศ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
    1.3 ประชุมครูทีเ่กี่ยวของกบั
การแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ 
   1.4 มอบหมายหนาที่
รับผิดชอบ 
   1.5 จัดเตรียมเอกสารและ
พาหนะ 
   1.6 แจงกําหนดการโรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ 
   1.7 จัดทําแผนพับและไวนิล
ประชาสมัพันธ 
 

   
20  ก.ย. 2558 
5  ม.ค. 2559 
 
6  ม.ค. 2559 
 
 
 
 
10  ม.ค. 2559 
 
 
10  ม.ค.2559 
 
 
 

 
นางเพียงเพญ็ กาศ
วิลาศ 
นางเรณู  บัตริยะ 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม    
   2.1 ดําเนินประชาสัมพันธ
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

โรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ 

     ม.ค- กพ. 
2559 

นางเพียงเพญ็ กาศ
วิลาศ 
นางเรณู  บัตริยะ 

3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ 
รวบรวมขอมูล  ปญหา ที่ไดจาก
การรบัสมัคร  
     3.3 สรุปรายงานผูบริหาร 
 

     3 มีนาคม 
2559 
 

นางเพียงเพญ็ กาศ
วิลาศ 
นางเรณู  บัตริยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 (กพร.) 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 การแนะแนวนักเรียนในพื้นที่
บริการ 
  1.1 กระดาษส ี
   1.2 กระดาษA4 70 G 
  1.3 ไวนิล 
  1.4 คาจาเหมาอาหารและเครื่องดื่ม 
  1.5 คาของที่ระลึกร.ร. 21 ร.ร. 

 
 
 
 

7,400 

 
 
 

 
500 
360 
690 

 
1,050 

 
500 
360 
690 

7,400 
1,050 

 
 

2 กิจกรรมที่ 2  แนะแนวสัญจร(ร.ร.ที่ไมไดมา 
วอ.) 
 
 

    

รวม 7,400  2,600 10,000 
 
6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

จํานวนนักเรียนโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการศึกษาตอเพิ่มขึ้น 

สอบถาม แบบบันทึกจํานวนนักเรียนใน
เขตพื้นที่บริการที่ศึกษาตอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
นักเรียนที่สําเรจ็ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาตอได 

เหมาะสมกับตนเอง 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางเพียงเพญ็  กาศวิลาศ)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ 
งานแนะแนว 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

งานแนะแนวสัญจร 
1 กระดาษส(ีแผนพบัแนะแนว

สัญจร) 
4 ริม 125 500 งบกพร. 500  มกราคม 

59 
2  กระดาษA4 70 G 3 รีม 120 360 งบกพร. 360 มกราคม 

59 
3 ไวนิล 1 ผืน 690 690 งบกพร. 690 มค.-กพ.59 
4 คาจางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม 370 ชุด 20 7,400 

 
งบกพร. 7,400 มค-กพ.59 

5  คาของที่ระลึกร.ร. 21 ชุด 50 1,050 งบกพร. 1,050 มค-กพ.59 
      รวม 10,000  

รวม  (หน่ึงหมื่นบาทถวน)     10,000  
 
 



โครงการ    สงเสริมใหผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 5 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 3 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 3 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1,5 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานหองสมุดโรงเรียน กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวดรินญา  ขยายเสียง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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   
          2.1 เพื่อใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่มีความพรอมในการใหบริการบุคลากร ผูเรียน และชุมชน  
          2.2 เพื่อใหมีกจิกรรมสงเสรมิการอาน พัฒนาการอานของนักเรียนตลอดปการศึกษา 2559 
นักเรียนสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว ใชหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา    

2.3 เพื่อใหนักเรียนพฒันาตนเองมีความคิดสรางสรรค และไดแสดงความสามารถ ศักยภาพ ของ 
ตนเองอยางอิสระ และอนุรักษภูมปิญญาทองถิ่น 

2.4 เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลาวาง ใหเกิด ประโยชน รูจักแหลงเรียนรูทัง้ในและนอกสถานศึกษา 
 

3.  เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
     นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ทุกคน, ครูและชุมชนใชบริการ

หองสมุดเพิ่มขึ้น    
    3.2 เชิงคุณภาพ  

     นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ มีทักษะการใชหองสมุดและศึกษาคนควาแสวงหาความรูดวย
ตนเอง พัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 



4.  วิธีดําเนินการ 
 

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
  1.1  สํารวจความตองการสื่อ/อุปกรณการ 
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 

ก.ค. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ต.ค. 58  
- ก.ย. 59 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นส.ดรินญา 
และคณะ 

 

  3. ขั้นการติดตามประเมินผล 
3.1 สรปุและรายงานผลการดําเนิน

โครงการ 
 

-ครู นักเรียนไดรบั
ความพึงพอใจการใช
บริการหองสมุดแหลง
เรียนรู 

     30 ก.ย. 59 นส.ดรินญา 
และคณะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ     
 งบประมาณ  จํานวน    ………32,400….……….บาท  จําแนกเปน 
 (   ) เงิน อุดหนุนรายหัว  ………32,400….……  ..บาท 
 (   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….………………..บาท 

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

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1 
  1.1จัดหา สือ่ /วัสดุอุปกรณเพือ่พัฒนา
หองสมุดแหลงเรียนรู และสื่อการเรียนการ
สอน  วัสดุสิ้นเปลอืง,ซอมบํารุงอุปกรณ   
ภายในหองสมุด,ปรับปรงุภูมิทัศน 
กิจกรรมที่ 2 
  2.1 กิจกรรมสงเสริมนสิัยรกัการอาน 
(หนังสือคูมือเตรียมสอบ/หนังสือสงเสรมิ    
การอานสําหรับเยาวชนจํานวน 50 รายการ 
/กิจกรรมสงเสริมการอาน ,    หองสมุด
เคลื่อนที,่   ยอดนักอาน) 
กิจกรรมที่ 3 
จัดหาหนงัสือพิมพ/วารสาร,นิตยสาร 
(จํานวน 15 รายการ) 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ,กิจกรรมสปัดาห
หองสมุด,กิจกรรมชุมนุมหองสมุด 
กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมสงเสริมการใชศูนย ICT ชุมชนเพื่อ
พอหลวง(อบรมการใชคอมพิวเตอร) 

 

   5,000 
 
 
 
 

 
10,000 

 
 
 
 
 

12,000 
 
 

3,400 
 
 

2,000 

 รวม    32,400 
 
 
 
 
 
 
 



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 
7.1 นักเรียนมีการพฒันาทักษะการใชหองสมุดและมีนิสัยรักการอานการคนควา แสวงหาความรูดวย  

ตนเองอยางสม่ําเสมอ รูจักแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูอื่นได  
7.2 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึ้น สนองนโยบายการปฏิรปูการศึกษาที่เนนผูเรียนเปน 

สําคัญ 
  
     

 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางสาวดรินญา  ขยายเสียง)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ 
หัวหนางานหองสมุดโรงเรียน 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสท่ี 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

1  หนังสือพิมพรายวัน /
วารสาร /นิตยสาร 
   (15  รายการ) 

    ( ) เงิน
อุดหนุน 

6,000 ต.ค 58- 
มี.ค.59 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-หนังสืออานประกอบ/
คูมือเตรียมสอบ และสื่อ
อิเลคทรอนิกสและ
อุปกรณสําหรับกิจกรรม
สงเสริมนสิัยรักการอาน  
/เกียรตบิัตร/ของรางวลั/
กระดาษชารด/ปายไวท
นิว/ 
หมึกปริ้นเตอร/ 
-กระดาษถายเอกสาร 80 
g เอ 4 
-กระดาษโปสเตอรสี 2
หนา 20 แผน 

    ( ) เงิน
อุดหนุน 

5,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ต.ค 58- 
มี.ค.59 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
4 
 
5 

- วัสดุสิ้นเปลือง,ซอม
บํารุงอุปกรณ) 
-หมึกปริ้นเตอรเลเซอร 1 
 
-กิจกรรมยุวบรรณารักษ 
 
-กิจกรรมศูนย ICT 

     
( ) เงิน
อุดหนุน 
 
 
 
 
 

5,000 
 

3,400 
 

2,000 
 

ต.ค 58- 
มี.ค.59 
ต.ค 58- 

มี.ค.59 
ต.ค 58- 

มี.ค.59 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นหน่ึงพันสี่รอยบาท)   21,400  
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสท่ี 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 หนังสือพิมพรายวัน /วารสาร 
/นิตยสาร 
   (15  รายการ) 

    ( ) เงิน
อุดหนุน 

6,000 พ.ค-พ.ย.
59 

2 หนังสืออานประกอบ/คูมือ
เตรียมสอบ และสือ่
อิเลคทรอนิกสและอุปกรณ
สําหรับกจิกรรมสงเสรมินิสัย
รักการอาน  /เกียรตบิัตร/
ของรางวลั/กระดาษชารด/
ปายไวทนิว/หมึกปริ้นเตอร/ 
-กระดาษถายเอกสาร 80 gA 
4 
 

    ( ) เงิน
อุดหนุน 

5,000 พ.ค-พ.ย.
59 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันบาท)   11,000  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนงานกลุมบริหารงานบคุคล 
 

4.2.1  โครงการสงเสริมพฒันากลุมบริหารงานบุคคล 
4.2.2  โครงการพฒันาบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
4.2.3  โครงการจัดจางบุคลากรชั่วคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
4.2.4  โครงการพฒันาการจัดการเรียนของครทูี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4.2.5  โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร 



โครงการ    สงเสริมพฒันากลุมบริหารงานบุคคล 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1,3 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 1,2,4 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 1.2,6,7 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2,3,6 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายประจักษ  วานเวียง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สังคมในยุคปจจบุันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลกระทบตอเยาวชนไทย 
หลายดาน  ดานเศรษฐกจิ  การศึกษา  สิ่งแวดลอม  ความเปนอยู  โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภตระหนักถึง
ภารกิจทีจ่ะตองสงเสรมิพัฒนานกัเรียนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีสุขภาพที่ดี  มีสุนทรียภาพ  มี
คุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  ตามมาตรฐานการศึกษาโดยใชระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน  
กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  การปลูกฝงระเบียบวินัย  แกไขปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคทั้งนี้
ตองไดรับความรวมมือจากคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน และความรวมมอืระหวางโรงเรียนกบัผูปกครอง 
เพื่อใหนกัเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 

2.  วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถมจีิตสํานกึในการปฏบิัติงานอยางมีประสทิธิภาพ

และเกิดประสทิธิผล 
2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมสีุขภาพที่ดี  มีสุนทรียภาพ  มีมนุษยสัมพันธที่ด ี  อยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 
2.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  และพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซี่ยน 
 2.4 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนและบุคลากรไดรับการดูแลและคุมครองจากอบุัติภัย 
 2.5 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ  และหลีกเสี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยง 
 2.6 เพื่อสงเสริมใหมีวัสดุ ครุภัณฑสํานักงานกลุมบรหิารงานบุคคลใชอยางพอเพียง และมี
ประสิทธิภาพ 
 

3.  เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 

     นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภช้ัน ม.1 – ม.6 เปนผูมีคุณลักษณะที่พงึประสงคตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และมีการบรหิารจัดการดานบุคลากรอยางมีประสทิธิภาพ 
 3.2 ดานคุณภาพ 

นักเรียนทุกคนในโรงเรียนผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียนและคณะ 
ครูปฏิบัติหนาที่อยางมีประสทิธิภาพ และมีความสุข  



4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
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 2558 
 
 
 
ธันวาคม 2558 
 
 
กันยายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2558 
พฤศจิกายน 2558 
พฤศจิกายน 2558 
 
ธันวาคม 58 – 
กรกฎาคม 59 
 
พฤศจิกายน 2558 - 
กันยายน 2559 
1 พ.ค.-31 ส.ค.59 

 
ครูอุษณีย 
 
 
 
ครูอุษณีย 
 
 
ครูอุษณีย 
 
 
 
 
 
 
 
ครูปภาวี 
ครูเพียงเพ็ญ 
 
 
ครูปภาวี 
ครูเพียงเพ็ญ 
 

 
 
 
 
 
 



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

  
 กันยายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 ตุลาคม 2558 
 ตุลาคม 2558 
 พฤศจิกายน 2558 
 
พ.ย. 58 – ก.ย. 59 
 
ม.ค.-ก.พ.59 
 
ธ.ค.58 - ก.ย. 59 
 
 กันยายน 2559 
 

 
ครูปภาวี 
ครูเพียงเพ็ญ 
ครูเรณู 
 
 
 
 
 
ครูนิมิตรา 
 
 
 
ครูนิมิตรา 
 
 
 
 
 
ครูนิมิตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
งานปองกันภัยครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 ดําเนินการอบรมใหความรูแก
บุคลากร 
3. ขั้นประเมินผล 
3.1 ประเมินกิจกรรมการอบรมใหความรู
แกบุคลากร 
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวมกิจกรรม 
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 ดําเนินการจัดซื้อน้ํายาตรวจปสสาวะ 

  
 
 
ตุลาคม 2558 
ตุลาคม 2558 
 
 
ธ.ค. 58 -ส.ค.59 
 
 
กันยายน 2559 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2558 
ตุลาคม 2558 
 
 
มิ.ย.-ส.ค. 59 
 
พ.ย.-ธ.ค. 58 
 
พ.ย.-ธ.ค. 58 
มิ.ย.-ส.ค. 59 
 

 
 
 
ครูวารุณี 
กอบกํา 
 
 
ครูวารุณี 
กอบกํา 
 
ครูวารุณี 
กอบกํา 
 
 
 
 
 
ครูประจักษ 
 
 
 
ครูประจักษ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
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  
3. ขั้นประเมินผล 
3.1 ประเมินกิจกรรมการอบรมให
ความรูแกบุคลากร 
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม 
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร  
 

  
 
กันยายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2558 
ตุลาคม 2558 
 
พ.ย. 58 – ส.ค. 59 
 
 
 
กันยายน 2559 
 

 
 
ครูประจักษ 
 
 
 
 
 
 
 
ครูอําภร 
 
 
ครูอําภร 
 
 
 
ครูอําภร 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     68,500  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    40,500  บาท 
() เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   28,000  บาท  (กพร) 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
 
 
2 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 

งานบุคลากร 
- กิจกรรมพัฒนาแฟมบุคลากรในโรงเรียน 
- กิจกรรมบันทึกการมาเรียนของนกัเรียน 
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
- กิจกรรมประชุมผูปกครอง(2เทอม) 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดย Y.C. 
- กิจกรรมระเบียบวินัยนักเรียน 
งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมสงเสรมิและพัฒนานักเรียนดาน
คุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- อบรมนักเรียนแกนนํา 
งานปองกันภัยครูและบุคลากรในโรงเรียน 
- กิจกรรมใหความรูแกบุคลากร 
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
- กิจกรรมรณรงคตอตานสารเสพติด 
- กิจกรรมพัฒนานกัเรียนกลุมเสี่ยง 
งานสํานักงาน 
- พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน 
 
 
 

   
405 
405 

 
28,000 
4,050 
8,100 
3,240 
2,430 

 
810 

 
810 
810 

 
- 
 

4,050 
3,240 

 
12,150 

 

 
 

810 
 
 
 
 
 

45,820 
 

 
 
 

2,430 
 
- 

 
 

7,290 
 

12,150 
 

 
 

รวม   68,500 68,500 
 
6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน  เครื่องมือท่ีใช 
1. งานบุคลากร 
1 ทะเบียนบุคลากรรอยละ100 มีความเปน
ปจจุบันสามารถใชอางองิได 
2 บุคลากรในโรงเรียนรอยละ100ไดรับการ
พัฒนา 
 
 

สอบถามผูใชบริการ 
การประเมิน 
สอบถามบุคลากร 
 

แบบสอบถาม 
เอกสารทะเบียนบุคลากร 
แบบสอบถาม 
 



2. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1 นักเรียนรอยละ90มทีักษะชีวิตกระบวนการใช
ชีวิตอยางมีความสุขและมผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีข้ึน 
2 นักเรียนรอยละ90เขารวมกจิกรรมตางๆของ
โรงเรียน 
และมีความพึงพอใจในโรงเรียนของตน 
3 นักเรียนรอยละ90ไดรบัการแกไขพฤติกรรม
และมีพฤติกรรมอันพึงประสงคดีข้ึน 
4 ผูปกครองรอยละ90ใหความเชื่อมั่นในระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนของโรงเรียน 
5 ประสทิธิภาพการดูแลชวยเหลือนกัเรียนของ
ครูเพิ่มขึ้น 

 
การประเมิน 
ประเมินผลการเรียน 
สอบถาม 
สังเกต 
 
 
การประเมิน 
 
การประเมิน 
 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบสอบถาม 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกจากงาน
ปกครอง 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 

3. งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 
1 นักเรียนรอยละ90มีคุณธรรมนําความรู 
2 นักเรียนรอยละ100มสีวนรวมในกจิกรรม
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
การประเมิน 
การสรุปผลการประเมิน 
 

 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 
สรปุผลการประเมิน
โครงการ 

4. งานปองกันภัยครูและบุคลากรในโรงเรียน 
1 บุคลากรในโรงเรียนรอยละ100 มีความพึง
พอใจในกจิกรรมของงานปองกันภัย 

สังเกต 
สอบถาม  
 

แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 
 

5. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
1 นักเรียนรอยละ100มีความรูเรื่องพิษภัยของ
สารเสพติด 
2 นักเรียนรอยละ100มสีวนรวมในกจิกรรม
รณรงคตอตานสารเสพติด 

 
สังเกต 
สอบถาม 
สังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 
แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 

6. งานสํานักงาน 
1. บุคลาการกลุมงานบริหารงานบุคคลใชบรกิาร 
วัสดุสํานักงาน 
2. ความพึงพอใจของผูใชบรกิาร 
3. สถิติขอมูลการใชบรกิารของบุคลากร 
 

 
สอบถาม 
การประเมิน 
สอบถาม 
การประเมิน 

 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 
สรปุผลการประเมิน
โครงการ 

 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 โรงเรียนไดมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลประจําตวัของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม ี

คุณภาพเปนปจจุบัน และสะดวกตอการใชงาน 
7.2 นักเรียนไดรบัการดูแลชวยเหลือตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
7.3 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พงึประสงคเพิม่มากขึ้น นักเรียนไดฝกและเขาใจกระบวนการใชสทิธิ 

เสรีภาพและหนาที่ในระบอบประชาธิปไตย 
7.4 นักเรียนและบุคลากรไดรบัการดูแลและคุมครองจากอุบตัิภัย 
7.5 นักเรียนทุกคนปลอดสารเสพติด และเปนผูนําเยาวชนได 
7.6 มีวัสดุครุภัณฑใชในกลุมบริหารงานบุคคลอยางเพียงพอ 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
       (นายประจกัษ  วานเวียง) 
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นายประจกัษ  วานเวียง) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสท่ี 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
ระยะ 
เวลาที่
ตองใช 

ที่ รายการ 
จํา 

นวน 
หนวย 

ราคาตอ
หนวย 

จํา 
นวน
เงิน 

แหลงงบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 
เงิน 

 
1 
 

 
 
1 
2 
3 
 
 
1 
2 
3 
 
1 
2 
 
 
1 
2 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 

งานบุคลากร (450) 
กระดาษถายเอกสารA4  DoubleA 
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(7,340) 
กิจกรรมประชุมผูปกครอง (4,100) 
คาน้ําด่ืมผูปกครอง 
คาปายไวนิวประชุมผูปกครอง 
กระดาษถายเอกสารA4  DoubleA 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรแบบแทงค 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดย 
Y.C(3,240) 
คาปายไวนิว 
อาหารวางและเครื่องดืม่ 
คาตอบแทนวิทยากร 
งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน(1,620) 
ปายรณรงคประชาธิปไตย 
ปายเลอืกตั้งกรรมการนักเรียน 
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด 
(4,050) 
น้ํายาตรวจปสสาวะ 
คาน้ําด่ืม อาหารวางอบรมนกัเรียน 
งานสํานักงาน(7,695) 
เครื่องเย็บกระดาษเบอร35 Max 
เครื่องเย็บกระดาษเบอร10 Max 
ยาลบคําผิด 
กระดาษกาวยนส ี1.5 นิ้ว 
สมุดเบอร 2 
 

 
3 
 
 
 

800 
1 
1 
3 
 
1 
50 
1 
 
3 
2 
 
 

35 
30 
 
2 
4 
2 
3 
5 
 

 
ริม 
 
 
 

แกว 
ผืน 

กลอง 
หลอด 

 
ผืน 
ชุด 
คน 
 

ผืน 
ผืน 
 
 

ชุด 
ชุด 
 

อัน 
อัน 
อัน 
อัน 
เลม 

 

 
150 

 
 
 
2 

1,000 
900 
200 

 
600 
40 
640 

 
200 
510 

 
 

30 
10 
 

350 
90 
80 
35 
40 

 
450 

 
 
 

1,600 
1,000 
900 
600 

 
600 

2,000 
640 

 
600 

1,020 
 
 

1,050 
3,000 

 
700 
360 
160 
105 
200 

 
อุดหนุน 

 
 
 

อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
 

อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
 

 
450 

 
 
 

1,600 
1,000 
900 

600 
 

600 
2,000 
640 

 
600 

1,020 
 
 

1,050 
3,000 

 
700 
360 
160 
105 
200 

 
ธ.ค.58 
 
 
 
 
พ.ย.58 
-มี.ค.
59 
 
 
พ.ย.58 
-มี.ค.
59 
 
 
พ.ย.58 
-มี.ค.
59 
 
 
พ.ย.58 
-มี.ค.
59 
 
พ.ย.58 
-มี.ค.
59 

 
 



ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
ระยะ 
เวลาที่
ตองใช 

ที่ รายการ 
จํา 

นวน 
หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํา 
นวน
เงิน 

แหลงงบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 
เงิน 

6 
7 
8 
9 

คัตเตอร 
กระดาษปกสี180แกรมA4 100 แผน
AA 
กระดาษถายเอกสารA4  DoubleA 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรแบบแทงค 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร 
 

2 
3 
5 
3 
2 

อัน 
ริม 
ริม 
ขวด 
หลอด 

80 
220 
150 
200 

2,000 

160 
660 
750 
600 

4,000 

อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 

160 
660 
750 
600 

4,000 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น     21,155   บาท    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
ระยะ 
เวลาที่
ตองใช 

ที่ รายการ 
จํา 

นวน 
หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํา 
นวนเงิน 

แหลงงบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 
เงิน 

 
1 
2 
 

 
 
1 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
1 
 
2 
3 
4 
 

งานบุคลากร (360) 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร 
กระดาษปกสีชมพ ู
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(38,480) 
กิจกรรมเยี่ยมบาน (28,000) 
คาเยี่ยมบาน 
กิจกรรมคัดกรอง (4,050) 
กระดาษถายเอกสารA4  DoubleA 
คาทําเลมสื่อสารผูปกครอง 
สันรูดหนา 
กระดาษโฟโต 
กระดาษปกระเบียนสะสม 
สันรูดบาง 
กิจกรรมประชุมผูปกครอง (4,000) 
คาน้ําด่ืม อาหารวางประชุมเครือขาย
ผูปกครอง 
เอกสารคูมือผูปกครองนักเรียน 
คาตอบแทนวิทยากร 
คาน้ําด่ืมผูปกครอง 
 
 

 
1 
1 
 

 
 

700 
 
6 
2 
40 
1 
2 

155 
 
10 
700 
1 

800 
 

 
หลอด 

ริม 
 
 
 

บาน 
 

ริม 
เลม 
อัน 
หอ 
หอ 
อัน 
 

ชุด 
เลม 
คน 
แกว 

 

 
200 
160 

 
 
 

40 
 

125 
250 
20 
150 
150 
10 
 

50 
2 

500 
2 
 

 
200 
160 

 
 
 

30,000 
 

750 
500 
800 
150 
300 

1,550 
 

500 
1400 
500 
1600 

 

 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
 
 

กพร. 
 

อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 
 

 
200 
160 

 
 
 

28,000 
 

750 
500 
800 
150 
300 

1,550 
 

500 
1400 
500 
1600 

 
 
 

 
มิ.ย. 
- ก.ย.
59 
 
 
มิ.ย. 
- ก.ย.
59 
มิ.ย. 
- ก.ย.
59 
 
 
 
มิ.ย. 
- ก.ย.
59 
 

 

 

 

 

 



ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
ระยะ 
เวลาที่
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 

กิจกรรมระเบียบวินัยนักเรียน (2,430) 
เอกสารคูมือนกัเรียน 
งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน(810) 
คาตอบแทนวิทยากร 
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
(4,500) 
ปายรณรงคตอตานสารเสพติด 
น้ํายาตรวจปสสาวะ 
งานสํานักงาน(4,455) 
แลคซีน 1.5 นิ้ว 
แลคซีน 2 น้ิว 
ลวดเสียบกระดาษ 
ลวดเย็บกระดาษเบอร3 
ลวดเย็บกระดาษเบอร10 
กาวลาเทก็ซ 16 ออนซ 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรแบบแทงค 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร 
ตัวปอนกระดาษเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร 

 
243 

 
2 
 
 
4 
50 
 
5 
5 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 

 
เลม 

 
คน 
 
 

ผืน 
ชุด 
 

อัน 
อัน 

กลอง 
กลอง 
กลอง 
ขวด 
ขวด 

หลอด 
อัน 

 
10 
 

405 
 
 

435 
30 
 

40 
60 
95 
20 
230 
42 
200 

2,000 
1,100 

 
2,430 

 
810 

 
 

1,740 
1,500 

 
200 
300 
283 
100 
230 
42 
200 

2,000 
1,100 

 
อุดหนุน 

 
อุดหนุน 

 
 

อุดหนุน 
อุดหนุน 
 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
 

 
2,430 

 
810 

 
 

1,740 
1,500 
 

200 
300 
283 
100 
230 
42 
200 

2,000 
1,100 

 
มิ.ย. 
- ก.ย.59 
มิ.ย. 
- ก.ย.59 
 
มิ.ย. 
- ก.ย.59 
 
มิ.ย. 
- ก.ย.59 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น     47,345  บาท    
 
 



 
 

โครงการ    พัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 4,8 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 6,7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 7 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2,5 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานบุคลากรโรงเรียน กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายประจักษ  วานเวียง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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 
3.1 เชิงปริมาณ  

     ครูทุกคน ไดรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอผลงาน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู  การพัฒนางานดานตางๆที่เกี่ยวของและรับผิดชอบอยางตอเนื่อง 
3.2 เชิงคุณภาพ 

     ครูรอยละ 100  ไดรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอผลงาน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู  การพัฒนางานดานตางๆที่เกี่ยวของและรับผิดชอบอยางตอเนื่อง 

 

 



 
 

4.  วิธีดําเนินการ 

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

 
คณะครูและบุคลากร

ทางการศกึษา 
ร.ร.วิไลเกียรติอุปถมัภ 

 

 
ต.ค.58 

 
นายประจักษ  วาน
เวียง 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 

2. ขั้นดําเนินการ 
      2.1 กําหนดข้ันตอนและวิธีการ
ดําเนินการ 
      2.2 ถาเปนเนือ้หา ใสสาระการอบรม
โดยสังเขป 

 
คณะครูและบุคลากร

ทางการศกึษา 
ร.ร.วิไลเกียรติอุปถมัภ 
 

 
ต.ค.58 - ก.ย.59 

 
นายประจักษ  วาน
เวียง 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 

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

 
คณะครูและบุคลากร

ทางการศกึษา 
ร.ร.วิไลเกียรติอุปถมัภ 
 

 
ก.ย.2559 

 
นายประจักษ  วาน
เวียง 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     240,000 บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    240,000 บาท  (งบกลาง)   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

4 

สงเสริมครูและบุคลากรทางศึกษาเขารับ
การพัฒนา 
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 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

-  ครูรอยละ 100  ไดรับการพัฒนา

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

และนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู  

การพัฒนางานดานตางๆที่เกี่ยวของและ

รับผิดชอบอยางตอเนื่อง 

 

การสอบถาม การสังเกต 
 

การประเมินความพึงพอใจ 
 
 

แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 
 



 
 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
ครูรอยละ 100  ไดรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอผลงาน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู การพฒันางานดานตางๆทีเ่กี่ยวของและรบัผิดชอบอยางตอเนื่อง 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
       (นายประจกัษ  วานเวียง) 
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นายประจกัษ  วานเวียง) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวล

าที่
ตองการ

ใช 

ที่ รายการ จํานวน หนวย 
ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 คาเบี้ยเลี้ยงบุคลากร    200,000 ( ) เงิน
งบประมาณ 

200,000 ตลอดป 
งบ 
ประ 
มาณ 
2559 

2 คาพาหนะ    30,000 (√) เงิน
อุดหนุน 

30,000 

3 กระดาษถายเอกสารดบัเบิ้ล a 
(500แผน) 

4 รีม 110 440 ( ) เงินนอก 
งปม. 

440 

4 แฟมหวง 2 นิ้ว ตราชาง 1 อัน 50 50 ( ) เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

50  

5 แฟมหนีบ 2 นิ้วตราชาง 5 อัน 50 250  250  
6 กระดาษการดสีทําปก สีชมพู , ฟา 2 รีม 85 170  170  
7 สันรูดขนาด  15 มม. 6 อัน 15 90  90  

รวม  (สองแสนสี่หมื่นบาทถวน) 240,000  
 



โครงการ    จัดจางบุคลากรชั่วคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1,5,6,8 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 5,6,7,9,12 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 5,7,10,11,13,14,15 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1,2,3,4,5 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานบุคลากรโรงเรียน กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายประจักษ  วานเวียง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดประสทิธิผลนั้น นอกเหนอืจากการจัดเนื้อหาและหลักสูตร 
การเรียนการสอนใหเหมะสมและเกิดประสทิธิภาพนั้น บุคลากรทางการศึกษากเ็ปนอกีปจจัยหนึ่งที่สําคัญ 
ตอการจัดการศึกษาที่ดี ทีจ่ะชวยผลกัดันการจัดการศึกษาและพฒันาโรงเรียนในดานตางๆ  ซึ่งสภาพปจจบุัน  
จํานวนบุคลากรของโรงเรียนไมเพียงพอ ทําใหสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียน 
การสอนมีประสิทธิภาพ บรรลผุลตามจุดมุงหมายของหลกัสตูร และการปฏิรปูการศึกษาที่มุงเนนนักเรียนเปน
สําคัญประกอบกบัการจัดภูมิทัศนในโรงเรียนใหเหมาะสมกบัแหลงเรียนรูของนักเรียน  ตลอดจนทําใหชุมชน
ยอมรบัระบบบรกิารของโรงเรียนที่มปีระสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนทีจ่ะตองจัดทําโครงการดังกลาวขึ้นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 การเรียนการสอนบรรลผุลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และนักเรียนไดรับความรู 
อยางทั่วถึงถูกตอง 

2.2 เพื่อใหโรงเรียนมรีะบบบริการที่มปีระสทิธิภาพ 
2.3 เพื่องานดานการพัฒนา  ปรบัปรุงอาคาร  สถานที่ ที่มีประสทิธิภาพ 

       
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
     โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้น จํานวน 5 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

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



4.  วิธีดําเนินการ 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     441,000 บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    441,000 บาท  (งบกลาง)   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
2 
3 
4 
 

โครงการจางครูอัตราจางวิชาวิทยาศาสตร 
โครงการจางเจาหนาที่ธรุการวิชาการ 
โครงการจางเจาหนาที่ธรุการการเงิน 
โครงการจางเจาหนาที่คอมพิวเตอร 
 

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

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

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

รวม 441,000 - - 441,000 
 
 
 
 

ขั้นตอน เปาหมาย      ระยะเวลา ผูรบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกบุคลากรที่ตองการ 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
จํานวน 5 คน 

       ต.ค.58 นายประจักษ  วานเวียง 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1  ประกาศรับสมัครบุคลากร   
2.2  ทดสอบการตามความถนัด 
2.3  ประกาศผลการคัดเลือก 
2.4  ทําสัญญาจางบุคลากรที่มีคุณสมบัต ิ
 ที่โรงเรียนตองการ 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
จํานวน 5 คน 

  ต.ค.58 - ก.ย.59 นายประจักษ  วานเวียง 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 

3. ขั้นประเมินผล 
- ประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
จํานวน 5 คน 

         ก.ย.2559 นายประจักษ  วานเวียง 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 



6.  การประเมินโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

-  ผูเรียนไดรับการพฒันาความรู ความสามารถ

อยางเต็มความรู เต็มความสามารถและตรง

ตามศักยภาพของผูเรียน ตลอดจนโรงเรียนมี

ระบบบริการที่มปีระสิทธิภาพ 

 

การสอบถาม การสังเกต 
การประเมินความพึงพอใจ 
 
 

แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 การเรียนการสอนบรรลผุลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และนักเรียนไดรับความรูอยางทั่วถึง 

ถูกตอง 
7.2 โรงเรียนมรีะบบบริการที่มปีระสิทธิภาพ 
7.3 งานดานการพัฒนา ปรับปรงุอาคาร สถานที่ มปีระสทิธิภาพ 

 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
       (นายประจกัษ  วานเวียง) 
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นายประจกัษ  วานเวียง) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 



โครงการ    พัฒนาการจัดการเรียนของครทูี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 3 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 6 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 5,7,10,11,13 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 6 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานบุคลากรโรงเรียน กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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 เพื่อพัฒนาใหครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

2.2 เพื่อพัฒนาใหครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนจัดการ  
เรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

2.3 เพื่อพัฒนาใหครูออกแบบและจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพฒันาการ
ดานสติปญญา 

2.4 เพื่อพัฒนาใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับนําบริบทและภูมปิญญาของทองถิ่นมา 
บูรณาการในการจัดการเรียนรู 

2.5 เพื่อพัฒนาใหครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพฒันาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที ่
หลากหลาย 

2.6 เพื่อพัฒนาใหครูใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียนทัง้ดานการเรียน และ 
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

2.7 เพื่อพัฒนาใหครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรบัผิดชอบและใชผลใน 
การปรับการสอน 

2.8 เพื่อพัฒนาใหครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
2.9 เพื่อพัฒนาใหครูจัดการเรียนรู/งานที่ไดรับมอบหมายเตม็เวลาเตม็ความสามารถ 



3.  เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 
     ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญสูการปฏิรปู

การศึกษาทศวรรษที่ 2 ( พ.ศ.2551 – พ.ศ.2561) 
3.2 ดานคุณภาพ 
     ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภสามารถนําหลกัการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญไปพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 

4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

-ทําใหทราบผล/ปญหา/
อุปสรรคของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

พ.ค.59 – ก.ย.59 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- กําหนดตารางนิเทศ/อบรม 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ            
การออกแบบการเรียนรู ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
-การอบรม การจัดกจิกรรม       
การเรียนรูที่สงเสรมิทักษะการคิด 

-ครูปรับเปลี่ยนวิธีการจัด
กิจกรรม การเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
-ครูสามารถนํานวัตกรรมและ
จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีที่
หลากหลาย ตอบสนองการ
เรียนของนกัเรียน 

พ.ค.59 – ก.ย.59 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

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

-.ผูบรหิารไดทราบผลของการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

ก.ย.59 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
-  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ
การเรียนรู ทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

  
 

 
5,000 

 
5,000 

2 กิจกรรมที่ 2 
-  การอบรม การจัดกจิกรรม 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 
7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมลูในการวางแผนจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา 

ศักยภาพผูเรียน 
7.3 ครูออกแบบและจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพฒันาการดาน 

สติปญญา 
7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับนําบรบิทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการใน 

การจัดการเรียนรู 
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพฒันาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 
7.6 ครูใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรยีนทั้งดานการเรียน และคุณภาพชีวิตดวย 

ความเสมอภาค 
7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการ 

สอน 
7.8 ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
7.9 ครูจัดการเรียนรู /งานที่ไดรบัมอบหมายเต็มเวลาเตม็ความสามารถ 

 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นายชวลิต  ยอดยิ่ง)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นายประจกัษ  วานเวียง) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

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.59 – 
ก.ย.59 

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 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

5 คาจัดทําปายไวนิล    600    
6 แลคซีน  1  นิ้วครึ่ง 4 มวน 55 220    
7 หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจท 4 ขวด 150 600    
8 แฟมกระดมุ 12 แฟม 20 240    
9 คาถายเอกสารและเขาเลม    2,125    
10 อาหารและอาหารวางของ

วิทยากร คณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 

   5,000    

รวม (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 10,000 10,000 
 



โครงการ    เสริมสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 4,8 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 7 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 7 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานบุคลากรโรงเรียน กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายประจักษ  วานเวียง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเปนปจจัยหลักของความสําเร็จในการพฒันาทุกดานของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเปนผูมบีทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน การบรหิารงานโดยการจัดการใหคนรวมกันทํางานอยางมีน้ําหนึง่ใจเดียวกัน และทํางานดวยความพึง
พอใจ ขวัญและกําลังใจมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานเปนอันมาก เพราะขวัญและกําลังใจเปน
สภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกใหเห็นถึงลักษณะและความรูสกึที่มีตอการปฏิบัติงาน บุคลากร
ที่มีความรูความสามารถสงูหากกําลงัใจไมดกีารปฏบิัติงานอาจจะไมมีประสทิธิภาพดีเทาที่ควร ในทางตรงกัน
ขามคนที่มีความรูความสามารถไมสงูนักแตถามีกําลังใจที่ดี การปฏิบัตงิานอาจจะไดผลมากกวาบุคลากรทีม่ี
ความรูความสามารถสูง การจัดสวัสดิการตางๆ ใหแกบุคลากรเปนสวนหนึ่งในกระบวนการเสรมิสรางขวัญและ
กําลังใจบุคลากร   ดวยเหตุผลดังกลาวโรงเรียนบานนาพูจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น   
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร 
2.2 เพื่อเปนการสรางความสัมพนัธอันดีซึ่งกันและกันระหวางบุคลากร 
2.3 เพื่อใหบุคลากรเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ 
2.4 เพื่อเปนการสรางความรัก ความหวงใยของทางโรงเรียนตอบุคลากร 

 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงคุณภาพ     
               บุคลากรมีขวัญและกําลงัใจดีขึ้น มีความสมัพันธอันดีซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพันตอ
โรงเรียน  

3.2 เชิงปริมาณ     
               บุคลากรมีขวัญและกําลงัใจเพิ่มยิง่ขึ้นและมีความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 



4.  กิจกรรมและการดาํเนินการ 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ 16 – 31 พ.ค. 59 นายประจักษ  วานเวียง 
2 แตงตั้งคณะทํางาน 16 – 31 พ.ค. 59 นายประจักษ  วานเวียง 
3 ดําเนินงานตามโครงการตามกจิกรรม  กลุมบรหิารงานบุคคล 
 3.1 การเยี่ยมบุคลากรในโอกาสตาง ๆ ตลอดป กลุมบรหิารงานบุคคล 
 3.2 การแสดงความยินดีครูไดรบัการ

เลื่อนวิทยฐานะ 
ตลอดป กลุมบรหิารงานบุคคล 

 3.3 การแสดงความยินดีครูทีป่ฎิบัติ
หนาที่ราชการโดยไมมีวันลา 

1 -  15  มิย. 59 กลุมบรหิารงานบุคคล 

4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 59 กลุมบรหิารงานบุคคล 
5 สรปุ รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 59 กลุมบรหิารงานบุคคล 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     8,200  บาท  จําแนกเปน 
(   ) เงิน อุดหนุนรายหัว   ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
() เงิน อื่น ๆ      8,200  บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - - 
2 แตงตั้งคณะทํางาน - - - - - - 
3 ดําเนินงานตามโครงการ       
 3.1 การเยี่ยมบุคลากรใน

โอกาสตาง ๆ 
- - 4,000 4,000 - 4,000 

 3.2 การแสดงความยินดีครู
ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ 

- - 4,000 4,000 - 4,000 

 3.3 การแสดงความยินดีครูที่
ปฎิบัติหนาทีร่าชการโดยไมมี
วันลา 

- - 200 200 - 200 

4 ประเมินผล - - - - - - 
5 สรปุ รายงานผล - - - - - - 

รวม   8,200 8,200  8,200 



6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1. การสรางขวัญและกําลงัใจใหแกบุคลากร 
6.2. การสรางความสมัพันธอันดีซึง่กันและกัน
ระหวางบุคลากร 
6.3. บุคลากรเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ 
6.4. การสรางความรกั ความหวงใยของทางโรงเรียน
ตอบุคลากร 

1. สอบถาม สมัภาษณ   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน มีความรกัความผูกพันตอ 

โรงเรียน  
7.2 บุคลากรมีขวัญและกําลังใจเพิม่ยิ่งขึ้นและมีความสมัพันธอันดีซึ่งกันและกัน 

          
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
       (นายประจกัษ  วานเวียง) 
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นายประจกัษ  วานเวียง) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 



แผนงานกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

4.3.1  โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน 
4.3.2  โครงการสงเสริมการบริหารจัดการงานพสัดุในโรงเรยีน 
4.3.3  โครงการสงเสริมพฒันาสถานศึกษายกระดับใหสงูขึ้นบรรลเุปาหมายวิสัยทัศน 
 



 
 

โครงการ    สงเสริมและพัฒนากลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 6 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 14 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 7 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานงบประมาณและแผนงาน 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายชูชาติ  เดนถาวร 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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 

2.1 เพื่อสงเสริมการพฒันางานบรหิารงานงบประมาณใหเกดิประสิทธิภาพ  
2.2 เพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองวิสัยทัศน พันธกิจของโรงเรียน  
2.3 เพื่อสนบัสนุนใหมีวัสดุอปุกรณใหพอเพียงกับความตองการที่ใชในการปฏิบัติงาน  เพื่อเปนการ

สงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเพียงพอ 
 

3.  เปาหมาย  
3.1 ดานปริมาณ 

               นักเรียน ช้ัน ม.1–ม.6 ไดรับบรกิารจากระบบการบรหิารจัดการดานแผนงานงบประมาณอยางมี
ระบบสามารถตรวจสอบได 

3.2 ดานคุณภาพ 
               การบริหารจัดการดานงานแผนงาน งบประมาณ พัสดุ งานการเงิน ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได เกิดประสิทธิผลในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 
 
 
 
 
 



 
 

4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมปรกึษาบุคลากรในกลุม  
- สํารวจวัสดุอุปกรณที่ตองการใช 
- เสนอโครงการ 

 
-กําหนดหนาที่
รับผิดชอบ 
-ความตองการ
จําเปนในการใช
ทรัพยากร 

 
15-20 ก.ย  58 

 
นายศุภชัย 
นางสมบูรณ 
นางสุชาดา 
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
 -  ดําเนินการจัดซือ้ จัดจาง  
ตามระเบียบ  
-ใหบริการ 

 
-วัสดุอุปกรณในการ
ปฏิบัติงาน 
-นักเรียนและ
บุคลากรฯ 

 
27 ต.ค. 58 – 
25 ก.ย.59 

 
นายศุภชัย 
นางสาววรรณิศา 
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
 

3. ขั้นประเมินผล 
 - สรุป  ประเมินผล  รายงาน 
 

 
ความสําเรจ็ของ
โครงการตามตัว
บงชี ้

 
21-25 ก.ย.59 

  
นายศุภชัย 
นางสุชาดา 
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     14,900  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    14,900  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
 1.1 พัฒนางานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
- 

 
5,350 

 
- 

 
 5,350 

2 กิจกรรมที่ 2 
 2.1 พัฒนางานการเงิน 
 

 
- 
 

 
- 

 
9,550 

 
9,550 

รวม  5,350 9,550 14,900 



 
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.รอยละ95 ของผูมาใชบริการมี
ความพึงพอใจระบบการจัดการ
ดานการเงนิ เปนระบบสามารถ
ตรวจสอบไดเอือ้ตอการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนอยางยั่งยืน 
 
 

การประเมินความพึงพอใจ 
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ตามโครงการ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
รายงานโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
การบริหารจัดการดานการบริหารจัดการดานการจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตามผลการใช

เงิน การระดมทรัพยากร การลงทุนเพือ่การศึกษา การบริหารการเงิน บญัชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย มี
การพัฒนาและใหบริการ อยางมีประสิทธิภาพเปนระบบสอดคลอง กับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัตกิารของ
โรงเรียนสามารถตรวจสอบได และผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจ มีสิ่งอํานวยความสะดวก เอื้ออํานวย และ
สงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหดียิ่งขึ้น 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นายชูชาติ  เดนถาวร)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นายชูชาติ  เดนถาวร) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 
 ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  

ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

งานแผนงาน 
1. คาถายเอกสารเขาเลม 
   แผนพัฒนาการศึกษา 
2. คาถายเอกสารเขาเลม 
   แผนปฏิบัติการประจําป  
   งบประมาณ 2559 
3. คาถายเอกสารแผนปฏิบัติการ   
   ฉบับยอเลมเลก็ 
4. กระดาษถายเอกสาร 80 g 
 
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  

 
15 
 
 

   5 
 
1 
 
 

10 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
14 
3 
4 
1 
 

 
เลม 

 
  เลม 

 
 

  เลม 
 
กลอง 

 
 

เลม 
แทง 
ขวด 
มวน 
รีม 
โหล 
กลอง 
แฟม 
แฟม 
กลอง 
ขวด 

 
100 

 
200 

 
 

15 
 

600 
 
 

70 
60 
100 
50 
120 
80 
96 
8 
65 
750 
65 

 
1000 

 
3000 

 
 

75 
 

600 
 
 

700 
180 
400 
150 
360 
80 
96 
112 
195 

3,000 
65 
 

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

 
  1000 

 
3000 

 
 

75 
 

600 
 
 

700 
180 
400 
150 
360 
80 
96 
112 
195 

3,000 
65 
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   กลอง  10,013      รวม 10,013  

 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 
 ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  

ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 
 
 
 
 
2 

งานแผนงาน 
1. คาถายเอกสารแผนปฏิบัติการ   
   ฉบับยอเลมเลก็ 
2. กระดาษถายเอกสาร 80 g 
 
งานการเงิน 
1. กระดาษ ถายเอกสาร 80 g 
2. น้ํายาลบคําผิด 
3. หมึกเตมิเครือ่งปริ้นท 2 เครื่อง 
4. แรคซีนขนาด 2 นิ้ว 
5. กระดาษทําปก 
6. ลวดเสียบกระดาษ  
7. ลวดเย็บกระดาษ No.10 
8. แฟมเอกสารปกออน  
9. แฟมสันกวาง 2 น้ิว 
10. เทปกาวใส ขนาด1 นิ้ว  
 

 
5 
 
1 
 
 
4 
3  
3 
3   

    1 
1 

    1 
15 
2 
1 

 
เลม 

 
กลอง 

 
 

กลอง 
แทง 
ขวด 
มวน 
รีม 
โหล 
กลอง 
แฟม 
แฟม 
มวน 

 
15 
 

600 
 
 

750 
60 
100 
50 
120 
80 
96 
8 
65 
36 

 
75 
 

600 
 
 

3000 
180 
300 
150 
120 
80 
96 
120 
130 
36 

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

 
75 
 

600 
 
 

3000 
180 
300 
150 
120 
80 
96 
120 
130 
36 
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 รวม    4,887  4,887  

 
 



โครงการ    สงเสริมการบริหารจัดการงานพสัดุในโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 4 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 14 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 7 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานพัสดุโรงเรียน กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสุชาดา  เรือนคํา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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 โครงการสงเสริมการบรหิารจัดการ
งานพัสดุในโรงเรียน    เพื่อใหการปฏิบัตงิานพัสดุโรงเรียนมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแกทางราชการ 
 
2.  วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อสงเสริมการบรหิารจัดการงานพสัดุในโรงเรียน  ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปรงใส และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
 2.2 เพื่อจัดระบบการตรวจสอบ กํากบั ติดตาม และพฒันาระบบการบริหารงานพสัดุใหเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

2.3 เพื่อใหผูรับบรกิารและผูมีสวนเกี่ยวของ เกิดความพงึพอใจตอระบบการบรหิารจัดการงานพัสดุ
โรงเรียน 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
     1. ระบบการเบิกจายเปนไปอยางรวดเร็ว ทันเวลา รอยละ  80 
     2. ระบบการลงทะเบียนทรพัยสินเปนปจจุบัน  รอยละ  80 
3.1 เชิงคุณภาพ 
     1. ระบบการบรหิารพสัดุและสินทรัพยมีประสทิธิภาพรวดเร็ว โปรงใส ถูกตองตามระเบียบของ 

ทางราชการ และสามารถตรวจสอบได 
     2. ผูรับบรกิารและผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการใหบริการ 



4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

 
- โครงการ 
- คําสั่ง 
- รายงานการ
ประชุม 

 
ตุลาคม  
2558  

 

 
นางสุชาดา  เรือนคํา 

2. ขั้นดําเนินการ พัฒนาการบริหารงานพสัด ุ
    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  
2558  

ถึง กันยายน  
2559 

 

 
นางสุชาดา  เรือนคํา 

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

 
-รายงาน
ประเมิน
โครงการ 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-รายงาน
รูปเลม 

 
กันยายน  
2559 

 

 
นางสุชาดา  เรือนคํา 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ  

งบประมาณ  จํานวน     7,300  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    7,300  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

- - - - 



    1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 
 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 

  7,300 7,300 

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

- - - - 

 รวม   7,300 7,300 
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. การบรหิารจัดการงานพสัดุในโรงเรียน  
สามารถดําเนินงานไดอยาง  มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส และ
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 

ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 

2. การจัดระบบการตรวจสอบ กํากบั 
ติดตาม ระบบการบรหิารงานพัสดเุปนไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 

3. ผูรับบรกิารและผูมีสวนเกี่ยวของ  
ไมต่ํากวารอยละ 85 มีความพึงพอใจตอ
ระบบการบรหิารจัดการงานพสัดุโรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 การบรหิารงานพัสดโุรงเรียน สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส ถูกตอง
ตามระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 

7.2 ผูรับบริการมีความเขาใจในขั้นตอนระเบียบงานพสัดุ และเกิดความพึงพอใจตอระบบการบริหาร
จัดการงานพัสดโุรงเรียน 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางสุชาดา  เรือนคํา)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานพสัดุโรงเรียน 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นายชูชาติ  เดนถาวร) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

 ภาคเรียนที่ 2/2558        
1 กระดาษถายเอกสาร A4 Quality 10 รีม 140 1,400 ( )เงิน

งบประมาณ 
4,000 ต.ค.58 –

มี.ค.59 

2 กระดาษชารทสีฟา ชมพู เขียว ทําปก 
A4 120 แกรม 

2 รีม 150 300 (√)เงินอุดหนุน   

3 น้ํายาลบคําผิด Pentel 72 W 2 แทง 75 150 ( )เงินนอก 
งปม. 

  

4 กระดาษกาวยนสี  ขนาด 1.5 นิ้ว  2 มวน 40 80 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

5 แฟมเจาะรสูันกวาง 1 นิ้ว 10 แฟม 75 750    
6 แฟมเจาะรสูันกวาง 2 นิ้ว 10 แฟม 85 850    
7 ตัวหนีบดํา ตราสงิห NO. 111 3 กลอง 25 75    
8 ตัวหนีบดํา ตราสงิห NO. 109 3 กลอง 65 195    
9 ซองน้ําตาล A4 ขยายขาง 20 ซอง 10 200    

รวมเงินทั้งสิ้น ( สี่พันบาทถวน  ) 4,000  
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

 ภาคเรียนที่ 1/2559        
1 กระดาษถายเอกสาร A4 Quality 5 รีม 140 700 ( )เงิน

งบประมาณ 
3,300 เม.ย.59- 

ก.ย.59 

2 หมึกพมิพ Canon สีดํา  3 ขวด 120 360 (√)เงินอุดหนุน   
3 แฟมเจาะรสูันกวาง 1 นิ้ว 8 แฟม 75 600 ( )เงินนอก 

งปม. 
  

4 แฟมเจาะรสูันกวาง 2 นิ้ว 4 แฟม 85 340 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

5 แฟมเจาะรสูันกวาง 3 นิ้ว 2 แฟม 100 200    
6 หมึกพมิพ Printer laser Canon 1 กลอง 1100 1,100    
         

รวมเงินทั้งสิ้น ( สามพันสามรอยบาทถวน  ) 3,300  
 



โครงการ    สงเสริมพฒันาสถานศึกษายกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น 
บรรลเุปาหมายวิสัยทัศน 

สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 9 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 14 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 5 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานงบประมาณและแผน กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายศุภชัย  จินะรักษ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันการเจรญิเตบิโตดานเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ีไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
เกี่ยวของกบัวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น สงผลใหการดําเนินชีวิตของทุกๆคน มีการพัฒนาและ
ปรับตัวใหเหมาะสมกบัสภาวการณทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจําเปนตองสราง
เด็กและเยาวชนใหมีความรู ความสามารถ และดําเนินชิวิตอยางมีความสุขภายใตการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาวการณในปจจุบัน เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจงึได
จัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษายกระดบัคุณภาพใหสงูขึ้นบรรลุเปาหมายวิสัยทัศน  ภายใตความ
สอดคลองแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนมีคุณภาพ เทียบเคียง
มาตรฐานสากลและเปนพลโลกที่ด ี และสงเสริมใหครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูและบุคลากรมีทักษะใน
การทํางานอยางมืออาชีพ  รวมถึงโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพ   

 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากลและเปนพลโลกที่ด ี
2.2 สงเสรมิใหครมูีคุณภาพในการจัดการเรียนรูและบุคลากรมีทักษะในการทํางานอยางมืออาชีพ 
2.3 สงเสรมิใหโรงเรียนบรหิารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ เนนการมสีวนรวม  
 

3.  เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรบัการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
3.2 ดานคุณภาพ 

1. ผูเรียนมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากลและเปนพลโลกที่ด ี
2. ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูและบุคลากรมีทักษะในการทํางานอยางมืออาชีพ 
3. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวมอยางมปีระสิทธิภาพ 
 
 
 



4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

 
-โครงการ 
-คําสั่งแตงตั้ง 

 
กรกฎาคม – สิงหาคม 

2558 
 

 
นายศุภชัย  
จินะรกัษ 

2. ขั้นดําเนินการ 
      กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
       

 
-วัสดุอุปกรณในการ
ดําเนินโครงการ 

 
ตุลาคม 2558 – 
สิงหาคม 2559 

 
นายศุภชัย  
จินะรกัษ 

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

 
-รายงานผลการ
ดําเนินตาม
โครงการ  

 
สิงหาคม – กันยายน  

2559 

 
นายศุภชัย  
จินะรกัษ 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     100,000 บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    100,000 บาท  (งบกลางเหลือจายป 58) 
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 
1 
2 
3 
4. 
5. 

จัดหาวัสดุอุปกรณสงเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 
ดําเนินงานตามแผน 
ติดตามประเมินผล 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 
 
 

 
 

30,000 

 
 

70,000 

 
 

100,000 

 รวม  30,000 70,000 100,000 
 
 
 
 
 



6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.  ผูเรียนมีคุณภาพ เทียบเคียง
มาตรฐานสากลและเปนพลโลกที่ด ี
2.  ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูและ
บุคลากรมีทกัษะในการทํางานอยางมืออาชีพ 
3.  โรงเรียนบรหิารจัดการศึกษาดวยระบบ
คุณภาพ เนนการมีสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
 

-แบบสอบถาม 
-แบบประเมินความพงึพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 ผูเรียนมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากลและเปนพลโลกที่ด ี
7.2 ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูและบุคลากรมีทักษะในการทํางานอยางมืออาชีพ 
7.3 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวมอยางมีประสทิธิภาพ 

 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นายศุภชัย  จินะรักษ)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานแผนงาน 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นายชูชาติ   เดนถาวร) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน 
 
 
ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
      ( นายสันติ   อวรรณา  ) 
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 



แผนงานกลุมบริหารงานทั่วไป 
 

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 
4.4.8  โครงการพฒันาระบบงานการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 



 
 

โครงการ    พัฒนางานอาคารสถานที่และสิง่แวดลอม 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 4 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 11 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1,6 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานอาคารสถานที่ กลุมบรหิารงานทั่วไป 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางนิมิตรา  แกวบรสิุทธิ ์
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอาํเภอเดนชัย จังหวัดแพร ไดจัด
สภาพแวดลอม บรรยากาศทีเ่อื้อตอการจัดการศกึษา  โดยมีอาคาร  สถานที่สวยงาม  สะอาด รมรื่นนาอยูเปน
แหลงเรียนรูในสถานศึกษาสนองนโยบายของโรงเรียน  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรักโรงเรียน  มีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาอาคารสถานที่ มีความปลอดภัย การสงเสริมสุขภาพพลานามัยของผูเรียนใหมสีุขภาพกาย  
สุขภาพจิตที่ดี  การประชาสมัพันธงานของโรงเรียน  การใหบริการชุมชนในการใชอาคารสถานที่ในโอกาสอัน
ควร  สมาคมศิษยเกา  ผูปกครอง องคกรภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางบานกับชุมชนจึงไดจัดใหมีโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  ขึ้นใน
โรงเรียน ใหพฒันาตอเนือ่งและยั่งยืน 

 
 2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อจัดสภาพสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู สงเสริมสขุภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเรียน 
2.2 เพื่อใหอาคารเรียน อาคารประกอบ มีความสะอาด สวยงาม มีบรรยากาศทางวิชาการ  
2.3 เพื่อบรกิารงานสาธารณูปโภคใหเพียงพอ มรีะบบสุขาภิบาล การรักษาสภาพแวดลอมที่ถูก

สุขอนามัยและมีความปลอดภัย 
2.4 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนสิัยใฝเรียน ศึกษาหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูในสถานศึกษา

และมจีิตอาสาในการดูแลรักษาสถาบันของตนเอง 
2.5 เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

3.  เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

                สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสรมิใหผูเรียนพฒันาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ 

3.2 ดานคุณภาพ 
                สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสรมิใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพตามเกณฑ   รอยละ  85 ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
      2.1 มีสภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม     ตามเกณฑรอยละ 85    

     2.2 มีการสงเสรมิสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเรียน                ตามเกณฑรอยละ 85    



 
 

     2.3 มีอํานวยความสะดวกพอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี            ตามเกณฑรอยละ 85    
     2.4 มีบริเวณหองเรียนและรอบอาคารสถานทีส่ะอาด                      ตามเกณฑรอยละ 85    

 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

ปฏิบัติงาน 

 
- 

  
    พ.ค. 2559 

 
นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ ์

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
    2.1  ปรับภูมิทัศน 
    2.2  ปรับปรุงซอมแซม
หองเรียนและอาคารประกอบการ       
    2.3  การซอมแซมและจัดระบบ
สาธารณูปโภค นํ้า  ไฟฟา 
    2.4  ประกวดหองเรียน 
    2.5  ประกวดเขตรบัผิดชอบ 
 

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

 
   พ.ค.- ก.ย. 
        2559 

 
นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ ์
นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ ์
 
นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ ์
 
นางลําดวน  ปานปาก 
 
 
 

3.ขั้นประเมินผล 
3.1   สอบถาม 
3.2   สํารวจ 

 

ผลการจัดทําโครงการ 
เพื่อนําไปพฒันาป
ตอไป 

ต.ค.  2559 นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ ์
 
นางลําดวน  ปานปาก 
 
 

 
 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     85,960  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    85,960  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 
 



 
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1 การซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที ่       7,000 - 50,510 57,510 
2 การซอมแซมและจัดระบบสาธารณูปโภค 4,000 - 20,400 24,400 
3 ประกวดหองเรียนคุณภาพ  - 1,620 1,620 
4 ประกวดเขตรับผิดชอบ  - 2,430 2,430 

รวม 11,000 - 74,960 85,960 
 

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 มีการสงเสรมิสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเรียน ตามเกณฑ รอยละ 85    
7.3 มีอํานวยความสะดวกพอเพียงและอยูในสภาพใชการได ตามเกณฑ รอยละ 85    
7.4 มีบริเวณหองเรียนและรอบอาคารสถานทีส่ะอาด ตามเกณฑ รอยละ 85    

 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางนิมิตรา  แกวบริสุทธิ์)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานอาคารสถานที ่
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นางนิมิตรา  แกวบริสทุธิ์) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

    
 
 
      
     
  
           
       
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ ระยะเ

วลาที่
ตองกา
รใช 

ที่ รายการ จํานวน หนวย 
ราคาตอ
หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 ประตเูหล็ก 2 ตรม. 2,200 4,400 เงินอุดหนุน 4,400  
2 ปูนซีเมนต 11 ถุง 150 1,650 เงินอุดหนุน 1,650  
3 ทอพีวีซีแข็งชนิดธรรมดา 20 ทอน 56 1,120 เงินอุดหนุน 1,120  
4 ประตเูหล็กมวน 3 ตรม. 500 1,500 เงินอุดหนุน 1,500  
5 กอกน้ํา 20 อัน 50 1,000 เงินอุดหนุน 1,000  
6 ปายไวนิล 10 ผืน 500 5,000 เงินอุดหนุน 5,000  
7 กุญแจ 10 ชุด 100 1,000 เงินอุดหนุน 1,000  
8 ทอพีวีซี ฉาก 40 ตัว 10 400 เงินอุดหนุน 400  
9 ทอพีวีซี ตอตรง 40 ตัว 10 400 เงินอุดหนุน 400  
10 ใบมีดตัดหญา 30 ใบ 120 3,600 เงินอุดหนุน 3,600  
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. 
10 บาน 1,500 15,000 เงินอุดหนุน 15,000  

14 คาจางซอมแซม   5,730 5,730  5,730  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นสามพันบาทถวน) 43,000  43,000  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ ระยะเ

วลาที่
ตองกา
รใช 

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 40 ตัว 10 400 เงินอุดหนุน 400  
7 ทอพีวีซี ตอตรง 40 ตัว 10 400 เงินอุดหนุน 400  
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   7,540 7,540  7,540  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นสองพันเการอยหกสิบบาทถวน) 42,960  42,960  

 
 
 
 



โครงการ    สงเสริมพฒันาระบบงานธุรการ 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 4 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 14 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 7 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานธุรการโรงเรียน กลุมบรหิารงานทั่วไป 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาววารุณี  กอบกํา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

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

 
2.  วัตถุประสงค (ระบุตัวชี้วัด) 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณใหครบวงจรเดรมมิง่ 
2.2 เพื่อปรบัปรุงโครงสรางการบริหารงานธุรการใหคลองตัวเกิดประสทิธิภาพสูงขึ้น 
2.3 เพื่อใหสถานศึกษามกีารบรหิารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
 

3.  เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 1. ครอบคลุมการบริหารงบประมาณ 7 ดาน 
     2. การบรหิารโดยใชสถานศึกษาเปนฐานครบ 5 องคประกอบ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
     1. โรงเรียนมีการบริหารงานตามระบบเดรมมิ่ง รอยละ 83  
     2. โรงเรียนมีการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ตามเกณฑ สพฐ. รอยละ 83  

 
4.  วิธีดําเนินการ 

 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 
 

  
กรกฎาคม – สิงหาคม 

2558 
 

 
น.ส.วารุณี  กอบกํา 



ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
2. ขั้นดําเนินการ 
      กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
       

  
ตุลาคม 2558 – 
สิงหาคม 2559 

 
น.ส.วารุณี  กอบกํา 

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

  
สิงหาคม – กันยายน  

2559 

 
น.ส.วารุณี  กอบกํา 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     24,300  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    24,300  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
2 
3 
 
 
4 
 
5 

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

   

 

24,300 

 

 

24,300 

รวม    24,300 
 
6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

ผูใชบริการงานธุรการรอยละ 83 มีความพึง
พอใจในการใหบริการ 

การประเมิน/การสงัเกต แบบสอบถาม 

 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานกังาน  

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
7.2 โรงเรียนมีการพฒันาการศึกษาเปนที่ยอมรบัของผูปกครอง ชุมชน ในทองถิ่น 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางสาววารุณี  กอบกํา)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ 
หัวหนางานธุรการโรงเรียน 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นางนิมิตรา  แกวบริสทุธิ์) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559) 

 
ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1. พัสดุสํานักงาน        
 กระดาษถายเอกสาร A4 70 gm 60 รีม 130 7,800    
 กระดาษปกสีฟา ชมพู เขียว ทําปก A4 150 

gm 
3 รีม 75 225    

 กระดาษโฟโต 180 gm A4 1 หอ 350 350 เงินอุดหนุน 24,300 ต.ค.58 –
ก.ย.59 

 กระดาษการดขาว 150 gm A4  1 หอ 75 75    
 สมุดเบอร 2 ปกเคลือบ 4 เลม 50 200    
 ซองขาว ครุฑ 555 1 กลอง 500 500    
 ซองน้ําตาล A4 30 ซอง 5 150    
 ลวดเสียบกระดาษ  5 โหล 80 400    
 หมึก HP LaserJet 83 A 10 กลอง 1,150 11,500    
 หมึกพมิพ Canon สีดํา แดง ฟา เหลือง 6 ขวด 100 600    
 หมึกเติมปากกาไวบอรด ตรามา สีน้ําเงิน 1 ขวด 90 90    
 กาวกาเท็กซ ขนาด 40 cc. 2 ขวด 19 38    
 แลคซีน ขนาด 1.5 นิ้ว  4 มวน 55 220    
 ถานนาฬิกา AA 3 แพ็ค 25 75    
 รวม    22,223    

2. ซอมแซม/บํารุง/ตรวจสภาพอุปกรณ 
และเครื่องใชสํานักงาน 

       

 เครื่องปริ้นเตอร    2,077    
รวม (สองหมื่นสี่พันสามรอยบาทถวน) 24,300  

 
 
 
 



โครงการ    สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 4 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7,9,12 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 13 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 7 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานประชาสัมพันธ กลุมบริหารงานทั่วไป 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวดวงเนตร  อองละออ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

งานประชาสัมพันธจัดเปนแหลงเรียนรูที่มหีนาที่เผยแพรความรู  ขอมูล  ขาวสาร   
และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ  ใหบุคลากรในสถานศึกษา  ชุมชน  
ผูปกครอง  และผูที่มสีวนเกี่ยวของเกิดการเรียนรูโดยผานสือ่ประชาสัมพันธตางๆ เชน  การจัดรายการเสียง
ตามสาย  การจัดทําวารสารโรงเรียน  เอกสารและหนงัสอืเผยแพรขอมลูขาวสาร ฯลฯ   จนสามารถสราง
ความรู  ทักษะ  มีระบบการจัดการความรู  มีการถายทอดความรู  แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งบุคลกรใน
สถานศึกษา  ชุมชน  ผูปกครองและผูมสีวนเกี่ยวของ (ตัวบงช้ี 13.1 และ 13.2) 
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมการพฒันางานประชาสัมพันธเปนแหลงเรียนรูในการเผยแพรความรู ขอมลู ขาวสาร 
และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน  
ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ (ตัวบงชี้ 13.1) 

2.2 เพื่อสงเสริมใหมีการจัดทําและจัดหาสื่อประชาสมัพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรทีเ่กี่ยวของ(ตัวบงชี้ 13.2) 

 
3.  เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
     1. มีการจัดรายการเสียงตามสายทุกวันจันทร – ศุกรในชวงเชา และพักเที่ยง (ยกเวนวันหยุด,วัน

ปดภาคเรียน) 
     2. มีหนังสือพิมพบริการขาวสารวันละ 1 ฉบับ (ยกเวนวันหยุด,วันปดภาคเรียน) 
     3. มีวารสารโรงเรียน  ปละ 1 ฉบับ  จํานวน  1,000 เลม 
     4. มีเอกสารและหนงัสือเผยแพรความรู ขอมลูขาวสารใหกับบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน

ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ 
3.2 ดานคุณภาพ 
     1. พัฒนางานประชาสัมพันธเปนแหลงเรียนรูในการเผยแพรความรู ขอมูล ขาวสาร และ

ประชาสมัพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถมัภ ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน 
ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ 



     2. มีการจัดทําและจัดหาสื่อประชาสมัพันธ  เชน   การจัดรายการเสียงตามสาย  วารสารโรงเรียน   
เอกสารและหนงัสือเผยแพรขอมลูขาวสาร  ในการ แลกเปลีย่นเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

  
26 – 30 ก.ย. 58 

 
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. 58 
20 ต.ค. 58 – 30 
ก.ย. 59 
20 ต.ค. 58 – 30 
ก.ย. 59 
1 มี.ค. 59 – 15 
พ.ค. 59 

 
-คณะกรรมการ
ประชาสมัพันธ 
-นักเรียนจัด
รายการเสียงตาม
สาย 

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

 
-รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 
30 ก.ย. 59 

 
น.ส.ดวงเนตร  

 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     59,050  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    4,050  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
() เงิน อื่น ๆ      55,000  บาท  (ระดมทรัพยากร) 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 
 
 
 
 



ที ่ กิจกรรมและรายละเอียด             
การใชงบประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย  
รวม คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
4,050 

 
 
 
 
 
 

 
 

4,050 
 
 
 
 
 

 

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 การจัดทําวารสารโรงเรียน 
1.ขั้นเตรียมการ 
-ประชุมวางแผนการจัดทํา
วารสารโรงเรียน 
-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 

มีความพึงพอใจในการใหบริการของงาน

ประชาสมัพันธ 

- บุคลากรในสถานศึกษา   ชุมชน  

ผูปกครอง  และผูมสีวนเกี่ยวของรอยละ 85 

ไดรับความรู ขอมลูขาวสารและการ

ประชาสมัพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

- สอบถามความพึงพอใจ

ผูใชบริการงานประชาสัมพันธ 

-  ติดตามประเมินผลการจัด

กิจกรรมงานประชาสมัพันธ 

- สรุปผลการดําเนินงาน 

- แบบสอบถามความพงึ

พอใจ 

- แบบประเมินผลการจัด

กิจกรรม 

- แบบบันทึกสรปุการ

ดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 งานประชาสมัพันธเปนแหลงเรียนรูในการเผยแพรความรู ขอมูล ขาวสาร และประชาสัมพันธการ 

จัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง และผูมสีวน
เกี่ยวของ 

7.2 มีสื่อประชาสัมพันธ เชน การจัดรายการเสียงตามสาย จดัทําวารสารโรงเรียน เอกสารและหนงัสอื 
เผยแพรขอมลูขาวสารฯลฯ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางสาวดวงเนตร  อองละออ)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ 
หัวหนางานประชาสมัพันธ 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นางนิมิตรา  แกวบริสทุธิ์) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ตลอดปงบประมาณ) 
 
ที่ รายการ จํานวน 

หนวย 
ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

งบประมาณ ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
แหลง

งบประมาณ 
จํานวน

เงิน 
1 คาหนังสือพิมพรายวัน  198 

ฉบับ 
10 1,980 เงินอุดหนุน 1,980 ต.ค.58-ก.ย.

59 
2 ไวนิลประชาสมัพันธ 1x3 

เมตร 
6  ผืน 380 1,800 เงินอุดหนุน 1,800 ต.ค.58-ก.ย.

59 
3 ลวดเย็บกระดาษ No.10 -1M  

MAX 
 (ขนาดกลองละ  1000 
steples) 

10 
กลอง 

10 100 เงินอุดหนุน 100 ต.ค.58-ก.ย.
59 

4 คลิปเสียบกระดาษตราสมอ  
(ขนาดกลองละ 50 pcs) 

10 
กลอง 

9 90 เงินอุดหนุน 90 ต.ค.58-ก.ย.
59 

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

4 กลอง 20 80 เงินอุดหนุน 80 ต.ค.58-ก.ย.
59 

รวม (สี่พันหาสิบบาทถวน) 4,050 
 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 
ที่ รายการ จํานวน 

หนวย 
ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

งบประมาณ ระยะเวลาที่
ตองการใช แหลง

งบประมาณ 
จํานวน

เงิน 
1 คาจัดจางทําวารสารโรงเรียน 1,000 

เลม 
55 50,000 เงินระดม

ทรัพยากรฯ 
55,000 มี.ค. – พ.ค.

59 
รวม (หาหมื่นหาพันบาทถวน) 55,000 

 



 
 

โครงการ    สงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 9 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 1 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 4 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานอนามัยโรงเรียน กลุมบริหารงานทั่วไป 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางวาสนา  รัตนกรจินดา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบญัญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ไดกําหนดความมุงหมายและหลกัการจัด
การศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทีส่มบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังนั้นงาน
อนามัยโรงเรียนและสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภจึงเห็นความสําคัญในการพฒันาผูเรียนใหเปนผู
ที่มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ โดยไดจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป เชนการวัดน้ําหนักและสวนสูง 
ในแตละปการศึกษา เทียบเคียงกบัเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงการ
เจริญเตบิโตดานความสงูตามอายุ และน้ําหนัก แสดงความอวน-ผอม เปนการสงเสรมิความเจริญเติบโตของ
ผูเรียนตามชวงอายุวัยตลอดจนเปนการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพของผูเรียน 
 
2.  วัตถุประสงค(ระบุตัวชี้วัด) 

2.1 นักเรียนมสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
2.2 นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสงูและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

     
3.  เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภช้ัน ม. 1  - ม. 6   
 3.2 ดานคุณภาพ 
     นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภมสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลงักายสม่ําเสมอ มี
น้ําหนัก สวนสงูและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.  วิธีดําเนินการ 

 
 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     3,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    3,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  1.1  จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ 
 

 
 

  
3,000 

 

 
3,000 

 
2 กิจกรรมที่ 2 

    2.1  ตรวจรับ ลงทะเบียน 
    2.2 ใหการใหบริการ  
    2.3  เก็บสถิติขอมูล 
  2.1  ใหบริการแกบุคลากรและนักเรียน 
  2.2  สรปุและประเมินผลการดําเนินกจิกรรม 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

รวม    3,000 
 

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

-  
ต.ค. 58 

2. ขั้นดําเนินการ/กิจกรรม 
      2.1  กําหนดขั้นตอนกิจกรรม 
      2.2 จัดซื้อเวชภัณฑยาและอุปกรณตางๆ 
     2.3  ใหบริการบุคลากรและนักเรียน 

3,000 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 

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

- ก.ย. 59 



 
 

6.  การประเมินผล 
  

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

การประเมิน/การสงัเกต 
 

การสอบถาม การสังเกต 
 การประเมินความพงึพอใจ 

แบบสอบถาม/แบบทดสอบ
สมรรถภาพ 
แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนมสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
7.2 นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสงูและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางวาสนา  รัตนกรจินดา)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ 
หัวหนางานอนามัยโรงเรียน 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นางนิมิตรา  แกวบริสทุธิ์) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

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 6 ขวด 200 1200  1200  
9 ผาพันแผล 1 กลอง 100 100  100  

รวม (สามพันบาทถวน) 3,000  
 
 
 
 
 



โครงการ    พัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการทีส่งเสริมใหผูเรียน 
     พัฒนาเต็มศกัยภาพ 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 4 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 11 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1,7 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุมบรหิารงานทั่วไป 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายสุวัฒนชัย  สมนึก 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาดานการบริการแกครูและนักเรียนที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพ
จําเปนตองจัดสื่ออปุกรณเพื่อบรกิารและจัดหาเครื่องมือในการบรกิารที่รวดเร็วและสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม
สะดวกตอการปฏิบัตงิานของบุคลากรที่เกี่ยวของ 

 
2.  วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อสงเสริมใหมสีื่อและอุปกรณสําหรับบริการการใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2.2 เพื่อพัฒนาอปุกรณและเครื่องมือสําหรับอํานวยความสะดวกในการปรับซอมแซมสื่ออุปกรณ

เทคโนโลยี ใหสามารถใชไดตามปกติอยางรวดเร็ว 
2.3 เพื่อบรกิารซอมแซมสือ่อุปกรณเทคโนโลยทีี่มีการชํารุดเสียหายใหใชงานไดตามปกต ิ
 

3.  เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียน จํานวน 680 คน  บุคลากรทางการศึกษา 60 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
     สื่อ อุปกรณทางเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและพอเพียงมเีครือ่งมือสําหรับบรกิารและซอมแซมสื่อ สื่อ 

อุปกรณเทคโนโลยีทีม่ีการชํารุดเสียหายสามารถใชงานไดตามปกต ิ
 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

นักเรียน 680 คน  
บุคลากรทางการศึกษา 
60 คนมีสื่อ 

15 ต.ค. 
2558 

นายสุวัฒนชัย  สมนึก 

    1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน อุปกรณทางเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและ
พอเพียง 

  



กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
2. ขั้นดําเนินการ 
      2.1 สํารวจอุปกรณที่ชํารุดและตอง
เพิ่มเตมิ 
      2.2 ขออนุมัติจัดซื้อ 
      2.3 ติดตั้งและปรบัปรุงอปุกรณ 
      2.4 บริการแกผูที่ขอใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียน 680 คน  
บุคลากรทางการศึกษา 
60 คนมีสื่อ อุปกรณ
ทางเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมและพอเพียง 

ตลอดป
การศึกษา 

นายสุวัฒนชัย  สมนึก 

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

นักเรียน 680 คน  
บุคลากรทางการศึกษา 
60 คนมีสื่อ อุปกรณ
ทางเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมและพอเพียง 

ต.ค.2559 นายสุวัฒนชัย  สมนึก 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     24,290  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    24,290  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. 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 ปรับปรงุระบบเสียงตามสาย 

  20,000 20,000 

 กิจกรรมที่ 2 

  2.1 บริการปรับซอมแนะนําการใชสื่อ

โสตทัศนูปกรณ 
  4,290 4,290 

 รวม   24,290 24,290 
  



6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. การจัดหาสือ่ที่เหมาะสม การสํารวจและสอบถาม แบบสํารวจและสอบถาม 

2. การจัดหาอุปกรณทีเ่หมาะสม การสํารวจและสอบถาม แบบสํารวจและสอบถาม 

3. การบริการที่รวดเร็ว การสํารวจและสอบถาม แบบสํารวจและสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
นักเรียนไดรับความรูจากความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลยตีามที่การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จาก

การที่ครมูีสือ่ อุปกรณทางเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและพอเพียง โดยที่งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีมี
เครื่องมือสําหรับบริการและซอมแซมสื่อ สื่ออปุกรณเทคโนโลยีที่มกีารชํารุดเสียหายสามารถใชงานไดตามปกติ
และทันเหตุการณ     
     

 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นายสุวัฒนชัย  สมนึก)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นางนิมิตรา  แกวบริสทุธิ์) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558) 
 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง 8,800 8,800 เงินอุดหนุน 8,800 ต.ค.2558 
2 ลําโพงแขวน 1 คู 6,000 6,000 เงินอุดหนุน 6,000 ต.ค.2558 
3 ฟองน้ําสวมไมโครโฟน 4 แพ็ค 90 360 เงินอุดหนุน 360 ต.ค.2558 
4 ปลั๊ก แจ็ค ไมโครโฟน-ลําโพง ถัวเฉลี่ย 2,410 เงินอุดหนุน 2,410 ต.ค.2558 

รวม (หน่ึงหมื่นเจ็ดพันหารอยเจ็ดสิบบาทถวน) 17,570  17,570  
 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 Driver ลําโพงเสียงแหลม 2 ตัว 2,750 5,500 เงินอุดหนุน 5,500 พ.ค.2559 
2 อุปกรณซอมระบบเสียง ถัวเฉลี่ย 1,220 เงินอุดหนุน 1,220 พ.ค.2559 

รวม (หกพันเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน) 6,720  6,720  
 
 



 
 

โครงการ    พัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 9 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 14 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 5 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานสารสนเทศโรงเรียน กลุมบริหารงานทั่วไป 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายศุภชัย  จินะรักษ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
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 

2.1 เพื่อสรางและพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศของโรงเรียนใหถูกตอง สมบรูณและเปนปจจุบัน 
2.2 เพื่อเปนแหลงใหบริการและเผยแพรขอมูลสารสนเทศแกบุคลากร ผูสนใจ และผูเกี่ยวของในทุก

ระดับ 
2.3 เพื่อรวบรวมขอมลูสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ในการวิเคราะหหาประสทิธิภาพของ 

เปาหมาย 
 

3.  เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

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

สารสนเทศแกบุคลากร ผูสนใจ และหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
3.2 ดานคุณภาพ 

1. ครูมีความรูดานสาระสนเทศที่ถูกตอง สมบรูณ และรวดเร็วเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 
2. มีบุคลากรทีร่ับผิดชอบในการบริหารจัดการและใหบริการสารสนเทศ ของโรงเรียน 



 
 

3. ระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ถูกตอง สมบรูณและเปนปจจุบัน 
4. ประสทิธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น 
5. โรงเรียนสามารถนําขอมลูสารสนเทศมาใชในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ 

สูงสุด 
 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

 กันยายน พ.ศ. 2558 

2. ขั้นดําเนินการ 
      2.1 กําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ 
          - จัดหาวัสด ุ– ครุภัณฑเพื่อการทํางาน (OBEC 
– SMIS, DATA ON WEB,DATA Center, โรงเรียนใน
ฝน เปนตน ) 
          - เก็บรวบรวมขอมลู วิเคราะห ประมวลผล 
          - จัดทําเอกสารรูปเลม นําเสนอขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนใหมีความ
ทันสมัยและมีขอมูลที่เปนปจจบุันเพื่อเผยแพร 
          - จัดทํา Web site นําเสนอขอมลูสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของโรงเรียนใหมีความทันสมัยและมี
ขอมูลทีเ่ปนปจจุบันเพื่อเผยแพร 
          - ทําปรับปรุงขอมูล สารสนเทศ ดาน ๆ ใหมี
ความถูกตอง สมบรูณ ครอบคลุมและมีความเปน
ปจจุบันมากอยูเสมอ       

8,100 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 
กันยายน พ.ศ. 2559 

3. การติดตามประเมินผล 
     3.1 ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินการ ประเมิน
โครงการ (แบบประเมินโครงการ) 
     3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวมกิจกรรม 
             (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
     3.3 สรุปผลการดําเนินการดโครงการ 
3.4สรปุรายงานผลการดําเนินการดโครงการ เสนอ
ผูบริหาร (แฟมสะสมงาน)    

 กันยายน พ.ศ. 2559 

 
 



 
 

5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     8,100  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    8,100  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
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 

   
8,100 

 
8,100 

รวม    8,100 
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

ระบบขอมลูสารสนเทศของ
โรงเรียนถูกตอง สมบูรณและเปน
ปจจุบัน 

การสํารวจและการสอบถาม แบบสํารวจและแบบสอบถาม 

ใหบรกิารและเผยแพรขอมูล
สารสนเทศแกบุคลากรผูสนใจ
และผูเกี่ยวของทกุระดบั 

การสํารวจและการสอบถาม แบบสํารวจและแบบสอบถาม 

 
 



 
 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 โรงเรียนมีศูนยขอมูลสารสนเทศ 
7.2 มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลสารสนเทศ 
7.3 มีอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนในการจัดเก็บ รวบรวม ใหบริการและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ  

แกบุคลากร นักเรียน ผูสนใจ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
7.4 ระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนถูกตอง สมบูรณ ครอบคลุมและเปนปจจุบัน 
7.5 ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น 
7.6 โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน เปนปจจุบันครอบคลุมงานทั้ง 4 ดาน สามารถนําขอมูล 

สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นายศุภชัย  จินะรักษ)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานสารสนเทศโรงเรียน 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นางนิมิตรา  แกวบริสทุธิ์) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 Mixer+Amp+ไมโครโฟน 1 ชุด 3000 3000 ( )เงิน
งบประมาณ 

  

2 เลนส FIX Canon EF 50MM 
F/1.8 II 

1 ตัว 3500 3500 (√)เงินอุดหนุน   

3 กระดาษถายเอกสาร 80 g 10 รีม 110 1100 ( )เงินนอก 
งปม. 

  

4 กระดาษปก สี A4 2 รีม 125 250 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

5 สันรูด 15 มม. 1 หอ 125 125    
6 สันรูด 17 มม. 1 หอ 125 125    

รวม (แปดพันหน่ึงรอยบาทถวน) 8,100  
 



 

 

โครงการ    สงเสริมพฒันาระบบบรหิารจัดการกลุมบริหารงานทั่วไป 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 4 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 14 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 7 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานทั่วไป 
ผูรับผิดชอบโครงการ   รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยระบบบรหิารจัดการกลุมบริหารทั่วไป เปนงานอีกงานหนึ่งที่ตองใหบริการ สื่อสาร  ประสาน
สัมพันธในรปูแบบบริการสาธารณะ อันจะเปนประโยชนสําหรบัโรงเรียนและชุมชน เปนงานทีส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรโรงเรียนวิไลเกียรต-ิ
อุปถัมภ เปนโรงเรียนดีใกลบาน เปดโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลที่มี
คุณธรรมนําความรูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อใหการทํางานเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ    
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การกระจายการบริหารงานภายในองคกรเปนการจัด
การศึกษาที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง การอํานวยความสะดวกใหกบั
ผูรบับริการใหมปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค  
 2.1 เพื่อใหบุคลากร นักเรียนและผูปกครองไดรับการบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมม ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 2.2 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุมบริหารทั่วไปใหมีระเบียบเรียบรอยเปนสัดสวนไดอยางเปน 
ขั้นตอนและมรีะบบแบบแผน 
 2.3 เพื่ออํานวยความสะดวก สนับสนุน สงเสรมิใหการปฏิบตัิงานของโรงเรียนดําเนินไปอยางม ี
ประสิทธิภาพ 
 
3.  เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ   
               นักเรียน  ผูปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใชบริการไดดีอยางนอย 80 % 
 3.2 ดานคุณภาพ   
               บุคลากรสามารถปฏิบัตงิานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพสงผลถึงนักเรียนทกุคนโรงเรียนมีการ
บรหิารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ตามเกณฑ สพฐ. รอยละ 80  
 
 
 
 



 

 

4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

 
-โครงการ 
-คําสั่งแงตั้ง 

 
กรกฎาคม – สิงหาคม 

2558 
 

 
นายสันติ  อวรรณา 

2. ขั้นดําเนินการ 
      กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
       

-วัสดุอุปกรณ.
ในการดําเนิน
โครงการ 

 
ตุลาคม 2558 – 
สิงหาคม 2559 

 
นายสันติ  อวรรณา 

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

 
-รายงานผล
การดําเนิน
ตามโครงการ  

 
สิงหาคม – กันยายน  

2559 

 
นายสันติ  อวรรณา 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     8,100  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    8,100  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 
1 
2 
3 
 
 
4 
 
5 

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

   

 

8,100 

 

 

 

8,100 

 รวม   8,100 8,100 



 

 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรภายใน
สถานศึกษา มากกวารอยละ  80 มีความพึง
พอใจตอผลการปฏบิัติงานและการใหบริการ  

การประเมิน/การสงัเกต แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 มีการบริหารจัดการและจัดสภาพแวดลอมทีเ่อื้อใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
7.2 นักเรียน บุคลากรทางการศกึษาและผูปกครองนกัเรียน รอยละ 85 มีความพึงพอใจตอการ 

ใหบรกิาร 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
ตําแหนง รองผูอํานวยการ วิทยฐานะ ชํานาญการ 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นางนิมิตรา  แกวบริสทุธิ์) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559) 
  

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1. พัสดุสํานักงาน     ( )เงิน
งบประมาณ 

  

 หมึกปริ้นเตอร HP Laserjet pro1102 2 กลอง 980 1,960 (√)เงินอุดหนุน 1,960 16พค59 
 กระดาษ A4 10 รีม 130 1,300 ( )เงินนอก 

งปม. 
1,300 16พค59 

2. ครุภัณฑ     ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

 ชุดรับแขกเบาะหนงั 1 ชุด 4840 4,840  4,840 16พค59 

รวม (แปดพันหน่ึงรอยบาทถวน) 8,100   
 
 
 
 
 



โครงการ    พัฒนาระบบงานการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 9 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 14 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 5 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม           โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานอาคารสถานที ่กลุมบรหิารงานทั่วไป 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางนิมิตรา  แกวบรสิุทธิ ์
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การศึกษามีความสําคัญตอการพฒันาประเทศ ในฐานะที่เปนกระบวนการฯงที่มีบทบาทโดยตรงตอ
การพัฒนาทรพัยากรมนุษยใหมีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัตสิอดคลองกบัความตองการของประเทศ 
การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาบุคลากรใหมีความเจริญงอกงามทกุดาน คือสติปญญา อารมณ และสงัคม 
ถาประเทศใดประชากรมกีารศึกษาสูง ประเทศนั้นก็จะมีกําลังคนที่มปีระสทิธิภาพไปดวย  การสรางความ
ปลอดภัยใหแกเด็กนักเรียนเปนสิ่งจําเปน เพราะความปลอดภัยเปนปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ
การเรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจะสําเร็จหรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับความสุขและการมี
ชีวิตที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สภาพแวดลอม รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอผูอื่น รูจักปองกันตัวเองในภาวะคับขัน 
และจัดการกบัชีวิตไดอยางมีประสทิธิภาพ  ดังนั้นจึงถือเปนภารกิจทีส่ําคัญของสถานศึกษาทีจ่ะตองมี
แนวนโยบายการรกัษาความปลอดภัยในสถานศึกษา  กลุมบริหารงานทั่วไปจึงไดจัดทําโครงการพฒันา
ระบบงานการรกัษาความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหมรีูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนดานตางๆ 
2.2 เพื่อสรางความเขมแข็งระบบการรกัษาความปลอดภัยของโรงเรียน ใหมีความพรอมสามารถ

ปองกันและแกไขสถานการณปญหาของนกัเรียนดานตางๆได 
2.3 เพื่อใหนักเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกคนไดรบัความคุมครองความปลอดภัยทัง้รางกาย

และจิตใจ 
2.4 เพื่อสรางความตระหนักในการรกัษาความปลอดภัยในโรงเรียน โดยการใหความรูความเขาใจแก

ผูรบัผิดชอบรวมถึงผูมสีวนเกี่ยวของกับการรกัษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
 

3.  เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรบัความรู ความเขาใจ รวมถึงไดรบัความ
คุมครองดูแลความปลอดภัย 

2. โรงเรียนมีแนวทางในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
 



3.2 ดานคุณภาพ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู ความเขาใจ รวมถึงไดรบัความคุมครอง

ดูแลความปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีแนวทางในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
 

4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

 
-โครงการ 
-คําสั่งแงตั้ง 

 
กรกฎาคม – 

สิงหาคม 2558 
 

 
นางนิมิตรา แกว
บรสิุทธิ ์

2. ขั้นดําเนินการ 
      กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
       

-วัสดุอุปกรณ.
ในการดําเนิน
โครงการ 

 
ตุลาคม 2558 – 
สิงหาคม 2559 

 
นางนิมิตรา แกว
บรสิุทธิ ์

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

 
-รายงานผล
การดําเนิน
ตามโครงการ  

 
สิงหาคม – กันยายน  

2559 

 
นางนิมิตรา แกว

บรสิุทธิ ์

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     100,000 บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    100,000 บาท  (งบกลางเหลือจายป 58) 
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 
 
1 
2 
3 
4. 
5. 

จัดหาวัสดุอุปกรณพัฒนาระบบงานการรักษา
ความปลอดภัย 
เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 
ดําเนินงานตามแผน 
ติดตามประเมินผล 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 
 
 

20,000 

 
 
 

30,000 

 
 
 

500,000 

 
 
 

100,000 

 รวม 20,000 30,000 500,000 100,000 



6.  การประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนมีความรู ความเขาใจ รวมถึงไดรับความ
คุมครองดูแลความปลอดภัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีแนวทางในการรักษาความ
ปลอดภัยในโรงเรียนทีม่ีคุณภาพ 
3.นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรภายใน
สถานศึกษา มากกวารอยละ  80 มีความพึง
พอใจตอผลการปฏบิัติงานและการใหบริการ  

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
 

-แบบสอบถาม 
-แบบประเมินความพงึพอใจ 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู ความเขาใจ รวมถึงไดรับความคุมครอง
ดูแลความปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ 
 7.2 โรงเรียนมีแนวทางในการรกัษาความปลอดภัยในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
 7.3 นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรภายในสถานศึกษา มากกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอผลการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการ 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางนิมิตรา  แกวบริสุทธิ์)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานอาคารสถานที ่
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นางนิมิตรา  แกวบริสทุธิ์) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 



 

 

 

คําสั่งโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

ที่ ๒๒๕ /๒๕๕๘ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
..................................................... 

 
   เพื่อใหการบริหารงบประมาณและแผนงานของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ เปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๒๔(๒) มาตรา ๓๙(๑) จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ ดังตอไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะในการดําเนินงานการจัดทํา 

แผนปฏิบัติการใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ประกอบดวย 

๑.๑ นายนิคม    มะยาระ  ประธานคณะกรรมการ 

๑.๒ นายสันติ อวรรณา  รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายประจักษ     วานเวียง กรรมการ 

๑.๔ นายชวลิต ยอดยิ่ง  กรรมการ 

๑.๕ นางนิมิตรา   แกวบริสทุธิ์ กรรมการ 

๑.๖ นายสถาพร พันธุประยรู กรรมการและเลขานุการ 

๑.๗ นายศุภชัย จินะรกัษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินการ   มีหนาที่  วิเคราะห  พิจารณาการใชงบประมาณดําเนินการ/ 
โครงการใหสอดคลองกบัเปาหมาย  กลยทุธ ดําเนินการจัดทาํแผนปฏิบัติการเปนรปูเลม และเสนอขอความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย 

๒.๑  นายสันติ  อวรรณา  ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายชวลิต  ยอดยิ่ง  รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นายประจกัษ วานเวียง กรรมการ    
๒.๔  นางนิมิตรา   แกวบริสทุธิ์ กรรมการ 
๒.๕  นางอําภร  ทรงประยรู กรรมการ 
๒.๖  นางวัชรินทร เจริญคํา  กรรมการ 
๒.๗  นางสมบรูณ มีมาก  กรรมการ 
๒.๘  นางทิวา  ทิพยวงศ กรรมการ 
๒.๙  นางสาววารุณี กอบกํา  กรรมการ 
๒.๑๐  นางสุชาดา เรือนคํา  กรรมการ 
๒.๑๑  นางแสงอรุณ หีบจินดา กรรมการ 
๒.๑๒  นางเรณ ู  บัตริยะ  กรรมการ 
๒.๑๓  นางสาวปยนุช จักรแกว  กรรมการ 

 



๒.๑๔  นางสาวภัทริน ผาคํา  กรรมการ 
๒.๑๕  นางสาวกาญจนา สํารอง  กรรมการ 
๒.๑๖  นางสาววรรณนิสา   สองใจ  กรรมการ 
๒.๑๗  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทกุกลุมสาระ กรรมการ 
๒.๑๘  หัวหนากิจกรรมพฒันาผูเรียน กรรมการ 
๒.๑๙  นายสถาพร พันธุประยรู กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๐  นายศุภชัย จินะรกัษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ทั้งนี้ใหผูที่ไดรบัการแตงตั้งปฏิบัติหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย ดาํเนินการเปนไปดวยความ 
เรียบรอย ความถูกตอง และเปนประโยชนตอราชการ 

 
สั่ง ณ  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
      (ลงชื่อ) 
                (นายนิคม   มะยาระ ) 

                  ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ 
 



บันทกึขอความ 
 

สวนราชการ โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ  อําเภอเดนชัย  จังหวัดแพร 
ที่            -  วันที่  25  กันยายน  2558  
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ   2559 
 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

ตามที่โรงเรียนไดมอบหมายใหงานแผนงานไดจัดทําแผนปฏบิัติการประจําป 
งบประมาณ 2559  ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาหมายของโรงเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา   

บัดนี้ การดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัตกิารดังกลาวไดรับความรวมมือจากทุกฝาย  
ทุกกลุมสาระการเรียนรูและแตละกลุมงานของโรงเรียนเปนอยางดียิ่ง ซึ่งไดดําเนินงานเสรจ็เรียบรอย 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 
(ลงชื่อ) 
           (นายศุภชัย  จินะรักษ) 
หัวหนางานแผนงาน 

 
 
  อนุมัติ 

  ไมอนุมัติ 

 
ลงชื่อ 
          ( นายสันติ   อวรรณา  ) 
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

บันทกึขอความ 
 

สวนราชการ โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ  อําเภอเดนชัย  จังหวัดแพร 
ที่ -   วันที่   26  กันยายน  2558 
เรื่อง           ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2559 
 
เรียน   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
                      ดวยงานแผนงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ  2559 เรียบรอยแลว จึงขอความอนเุคราะหทานประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ลงนามอนมุัติแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ 2559 
                      

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพจิารณา 
 
                                                                           
      

ลงชื่อ 
          ( นายสันติ   อวรรณา  ) 
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

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

 

  อนุมัติ 

  ไมอนุมัติ 
 

(ลงชื่อ) 
                                 (นายเกษม   เหลาไทย) 

                                  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน 
                                    โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
 
 

 


