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คํานํา 
 
 แผนปฏิบัติการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ ปงบประมาณ 2560  จัดทําขึ้นสอดคลองกบั 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ พ.ศ. 2558 - 2561  เพื่อใชเปน 
เครื่องมือในการจัดบรหิารจัดการศึกษาใหบรรลุวิสัยทัศนทีก่าํหนดไว 
 แผนปฏิบัติการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ ปงบประมาณ 2560  ประกอบดวย โครงการที่
สอดคลองกบัแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา สอดคลองกับมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่  และโครงสรางบรหิารโรงเรียน 
 ความสําเรจ็ของแผนปฏิบัตกิารนี้อยูที่ผลผลิตทีส่อดคลองกบัวัตถุประสงคโครงการ และการ
ประเมินโครงการทีเ่ปนระบบจงึขอใหครู บุคลากร และผูเกี่ยวของใชเอกสารฉบับนีเ้ปนคูมือการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุความสําเร็จในปการศึกษานี้ตอไป 
 
 
 
 
 
               (นายสมศักดิ์  เจริญคํา) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
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บทท่ี 1 
 

ขอมูลสภาพทัว่ไปของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
ปงบประมาณ  2560 

 
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     673   คน 
  จําแนกเปนนักเรียน ระดับมธัยมศกึษาตอนตน  จํานวน     367   คน 
       ระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย    จํานวน     306   คน 
        ( ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559 ) 
ขอมลูครูและบุคลากร 

จํานวนขาราชการครูจาํแนกตามตําแหนง 
 

 
ตําแหนง 

 
ระดับ 

จํานวน 

ชาย หญิง รวม  

ผูอาํนวยการโรงเรียน ผูอาํนวยการชาํนาญการพิเศษ 1 -  1 

รองผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอาํนวยการชาํนาญการ 2  -  2 

คร ู ครชูาํนาญการพิเศษ 8 24    32 

คร ู ครชูาํนาญการ 2 9    11 

คร ู ค.ศ.1  1 1 2 

                  รวม 14 34 48 

        ( ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559 ) 
 
 
 
 
 



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  2560 จํานวน    24,011,141     บาท    
จําแนกไดดังนี ้

1. เงินเดือนและคาจางประจํา       จํานวน    21,551,170     บาท 
2. เงินอุดหนุนรายหัว         จํานวน      2,333,000     บาท 
3. เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐาน        จํานวน        126,971     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 

 
 



แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานทั่วไป 
 

กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน กลุมบริหารงานบุคคล 

 คณะกรรมการเครอืขายผูปกครอง 
คณะกรรมการศิษยเกา 

 ผูอํานวยการโรงเรยีน 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รองผูอํานวยการ     รองผูอํานวยการ     

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

 

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

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

1. การวางแผนอัตรากําลัง 

และกําหนดตําแหนง 
2. การสรรหาและ 

การบรรจุแตงตั้ง 

3. การเสริมสราง   

    ประสิทธิภาพ 

ในการปฏบิตัิราชการ 
4. วินัยและการรักษาวินยั 

5. การออกจากราชการ 

6. งานสงเสริมกิจการ 

   นักเรียน 

7.งานระบบดูแลชวยเหลอื 

   นักเรียน 

8.งานปองกันอบุตัภิัยคร ู

   และบคุลากรในโรงเรียน 
9. อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

 



ทําเนียบคณะกรรมการสถานขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

 
                       1.  นายสุพงษ  รังษี                   ประธานกรรมการ 
                       2.  นายพร  ศรซีอน                         กรรมการผูแทนผูปกครอง 
                       3.  นายชูชาติ  เดนถาวร           กรรมการผูแทนคร ู
                       4.  นายสมศักด์ิ  อุตมา                    กรรมการผูแทนศิษยเกา 
                       5.  ดร.เหมือนพอ  สุวรรณกาศ      กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 
                       6.  นายกมล  กาํจัด                 กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                       7.  พระครวูิฑิตพิพัฒนาภรณ         กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือ 

ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที ่
                       8.  พระภิกษแุกว  ญาณธฺมโม   กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือ 

ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที ่
                       9.  นายอัคคพันธ  ตันจารุพันธ        กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
                      10.  นางจฑุามาศ  ปองกัน         กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
                      11.  นายพัสดร  ดวงตาดาํ                กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
                      12.  นางศรีนวล  กกไม                กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
                      13.  นายดํารงเกียรติ  กิตติประภัสร     กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
                      14.  นายสาคร  หมั่นขีด   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
                      15.  นายสมศักดิ์  เจริญคาํ        กรรมการและเลขานุการ 
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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. 2560 
 

หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ การสรางและพฒันาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ 
สรางคนไทยใหเปนคนดีและคนเกง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ             
มีความเขมแข็งทัง้รางกายและจิตใจ เนนการอานออก เขียนได คิดวิเคราะหเปน สามารถสรางวสิัยทัศนและ
วางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติเปนหลัก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังนี้  

1. เรงรัดปฏิรปูการศกึษาข้ันพื้นฐาน ใหมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบใหมปีระสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตกุารณ ทันโลก ใหสําเรจ็อยางเปนรูปธรรม  

2. เรงพฒันาความแข็งแกรงทางการศึกษา ใหผูเรียนทุกระดบัทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และดอย
โอกาส  มีความรู และทักษะแหงโลกยุคใหมควบคูกันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน การเขียน และ การคิด เพื่อให
มีความพรอมเขาสูการศึกษาระดบัสูง และโลกของการทํางาน  

3. เรงปรบัระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาทีส่อดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสมัพันธกับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปดวย มาตรฐานและการประเมิน หลกัสูตรและการสอน  
การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดลอมการเรียนรู  

4. ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหครูเปนผูทีม่ีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกบัการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูบรหิารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเปนผูนาทางวิชาการ ครูและผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางที่ด ีแกผูเรียน              
สรางความมั่นใจและไววางใจ สงเสริมใหรับผิดชอบตอผลทีเ่กิดกับนักเรียนที่สอดคลองกับวิชาชีพ  

5. เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนองคกรคุณภาพที่แข็งแกรง และมปีระสิทธิภาพ 
เพื่อการใหบริการที่ด ีมีความสามารถรบัผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไดเปน
อยางดี  

6. เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง มแีรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน ในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานที่ชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียน การสอนอยาง
มีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล  

7. สรางระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีขอมลูสารสนเทศ และขาวสาร 
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบรบิูรณ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอยางเปนรปูธรรม  

8. สรางวัฒนธรรมใหมในการทางานใหมปีระสิทธิภาพ เพื่อการใหบริการที่ด ีทั้งสวนกลางและ สวน
ภูมิภาค เรงรัด การกระจายอํานาจและความรบัผิด ชอบ สงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นทีท่ี่ทุกภาคสวนเขามามสีวน
รวม ปรบัปรุงระบบของโรงเรียน ใหเปนแบบรวมคิดรวมทํา การมสีวนรวม และการประสานงาน สามารถใช
เครือขายการพัฒนาการศึกษา ระหวางโรงเรียนกบัโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ              
กลุมบุคคล องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอืน่  



๒ 
 

9. เรงปรบัระบบการบรหิารงานบุคคล มุงเนนความถูกตอง เหมาะสม เปนธรรม ปราศจากคอรรปัชั่น ให
เปนปจจัยหนุนในการเสรมิสรางคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลงัใจ สรางภาวะจงูใจ แรงบันดาลใจ และ
ความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหนาที ่ 

10. มุงสรางพลเมอืงดีที่ตื่นตัวและอยูรวมกับผูอื่นในสงัคมพหุวัฒนธรรมได และทําใหการศึกษา นําการ
แกปญหาสําคัญของสงัคม รวมทัง้ปญหาการคอรรัปชั่น  

11. ทุมเทมาตรการเพื่อยกระดบัคุณ ภาพสถานศึกษาที่พัฒนาลาหลัง และโรงเรียน ขนาดเล็กที่ไมได
คุณภาพ เพื่อไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสไดรบัการศึกษาทีม่ีคณุภาพ 
 
 
วิสัยทัศนประเทศไทย ป 2558 – 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

ประเทศไทยไดประกาศ วิสัยทัศน เพื่อกําหนดทิศทางการพฒันาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อวา “มั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพื่อพฒันาทั้งดานเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจทีเ่ขมแข็ง ดานการใชจาย จัดหางบประมาณ
เพื่อพฒันาประเทศไทยใหมากขึ้น แกปญหาดานสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศกึษา  

วิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” นําไปสูการพฒันาใหคนไทยมีความสุข ภายใต “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และสนองตอบผลประโยชนแหงชาต ิอันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบรูณภาพแหงเขต อํานาจ
รัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาต ิการดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรปูแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มีความมั่นคงทางสงัคม ทามกลางพหสุังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจรญิเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดมีีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลงังาน อาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และ
การอยูรวมกันอยางสันต ิประสานสอดคลองกันดานความมัน่คงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอยางมี
เกียรติและศักดิ์ศร ี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดบั ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก
มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย             
มีสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริยที่เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน                   
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นาไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่อง และโปรงใสตามหลกั ธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุน มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดทีม่ั่นคง
พอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน มีการออมสาหรับวัยเกษียณ  

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศรายได
สูง ความเหลื่อมลาของการพฒันาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้นไมมี
ประชาชนที่อยูใตเสนความยากจน เศรษฐกจิมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจาก
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การ
ผลิต การคา การลงทุน และการทาธุรกิจ นอกจากนั้นยงัมีความสมบรูณในทุนทีจ่ะสามารถสราง การพฒันา
ตอเนื่องไป ไดแกทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครือ่งมอืเครือ่งจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  

ความยั่งยืน หมายถึง การพฒันาทีส่ามารถสรางความเจรญิ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิทีไ่มใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอด ีไมสราง
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มลภาวะตอสิง่แวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน การผลิตและการบริโภค
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเปนที่ยอมรบัรวมกัน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบรูณมากขึ้น และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มี
ความเอื้ออาทร เสียสละเพือ่ผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมนีโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยัง่ยืนและ ให
ความสําคัญกับการมสีวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพฒันาในระดบัอยางสมดลุ มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  
 
คําแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรนีโยบายของนายกรัฐมนตร ี

ในคําแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตร ีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ตอสภานิติบญัญัติแหงชาติ          
วันศุกรที ่12 พฤศจิกายน 2557 นโยบายดานการศึกษากําหนดไวในขอที่ 4 การศึกษาและเรียนรูการทะนบุํารงุ
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายดานวิจัย ขอที ่8 การพัฒนาและสงเสรมิในการใชประโยชนจาก
วิทยาศาสตรเทคโนโลย ีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จากนโยบายรัฐบาล 11 ดาน คือ 1) การปกปองและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 2) การรักษาความมั่นคงของรฐัและการตางประเทศ 3) การลดความเหลื่อมลาของ
สังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 4) การศกึษาและเรียนรูการทะนุบํารงุศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 5) การยกระดบัคุณภาพบรกิารดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 6) การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกจิของประเทศ 7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 8) การพฒันาและสงเสริม
การใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีการวิจัยและพฒันา และนวัตกรรม 9) การรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร และการสรางสมดลุระหวางการอนรุักษ กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 10) การสงเสริมการ
บรหิารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11) การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
 
นโยบายดานการศึกษา ขอท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                 
เพื่อสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคูกัน ดังน้ี 

- จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ทั้งในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน  
- ปรบัเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู สนับสนนุการศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปนของ

ผูเรียน และลักษณะของพื้นที่ของโรงเรียน ปรับปรงุและบูรณาการระบบการกูยมืเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  
- ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และรวมปฏิรูปการศึกษาและเรยีนรู กระจายอํานาจการบรหิารจัดการศึกษาสู
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

- พัฒนาคนในทุกชวงวัยโดยสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิต สรางความรูและทักษะใหมที่สามารถประกอบ
อาชีพไดอยางหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

- สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดบัวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานทีม่ีทักษะตรงตามความ
ตองการทองถิ่นและตลาดแรงงาน  

- พัฒนาระบบการผลิตและพฒันาครทูี่มีคุณภาพและมจีิตวิญญาณของความเปนคร ูสงเสรมิ ใหครูมีวุฒิ
ตามวิชาที่สอน ใหสามารถนาเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใชเปนเครื่องมือชวยครหูรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง  

- ทะนุบํารุงและอุปถมัภพระพทุธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหทุกองคกรมีบทบาทในการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม และพฒันาคุณภาพชีวิต  
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- อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรมสากล และ การ
สรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเขาสูเสาหลักวฒันธรรมของอาเซียนและประชาคมโลก  

- ปลูกฝงคานิยม และจิตสานึกที่ด ีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เปดพื้นทีส่าธารณะ ใหเยาวชน
และประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค  
 
นโยบายดานการศึกษา ขอท่ี 8 การพัฒนาและสงเสรมิการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี              
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือนาไปสูการผลิตและบริการที่ทันสมัย 

- สนับสนุนการเพิม่คาใชจายในการวิจัยและพฒันาของประเทศ เพื่อมุงไปสูเปาหมายใหไมต่ํากวา รอยละ 
1 ของรายไดประชาชาติและมสีัดสวนรัฐตอเอกชน 30 : 70 เพื่อใหประเทศสามารถแขงขันและกาวหนาทัดเทียม
ประเทศอื่น  

- เรงเสรมิสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ผลิตกาลงัคนในสาขาที่ขาดแคลน เชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกบั
การทองจํา อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม มีชองทางในการใชเทคโนโลยรีะหวางหนวยงานและ
สถานศึกษา  

- การปฏิรูประบบใหสิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายทีเ่ปนอปุสรรคตอการทํางานวิจัยและพฒันา ไปตอ
ยอดหรือใชประโยชน สงเสรมิการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค หรอื กลุมจังหวัดให
สอดคลองความตองการของทองถิ่น และนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยได  

- สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัยและพฒันา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยใหมีนโยบายจัดซือ้จัดจางภาครัฐที่เอื้ออานวย สรางโอกาสการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ  

- ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีดานการวิจัยและพัฒนา 
และดานนวัตกรรมซึง่เปนโครงสรางพื้นฐานทางปญญาในการตอยอดสูการใชเชิงพาณิชยของภาคอุตสาหกรรม  
นอกจากนโยบายดานการศกึษาสองขอของรฐับาลแลว นายกรัฐมนตรียังไดใหนโยบายดานการศึกษาไวอีก 10 ขอ 
คือ  

1) ทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธ์ิภายในเดือนกันยายน 2559 ใหมากที่สุด ที่เหลือสงตอใหรัฐบาลตอไป  
2) ประชาชน สังคมพงึพอใจ ประเทศไดคนมีคุณภาพ  
3) ปรับ ลดภาระงานที่ไมจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการลง  
4) เรงปรบัหลักสูตร/ตําราแตละกลุมใหเหมาะสม การพิมพตําราตองคุมราคา  
5) ผลิตคนใหทันกับความตองการของประเทศ จบแลวตองมีงานทา เขาทางาน AEC ใหทันปนี ้ชวยแกไข
ปญหาวางงาน และปญหาสังคมได  
6) ปรับหลกัสูตร ทําใหเด็ก คร ูผูปกครองมีความสุข  
7) ใชสื่อการสอน กระตุนผูเรียนเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรยีนรูกับเด็ก  
8) ลดความเหลื่อมลา จัดการศึกษาใหทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ  
9) นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรปูธรรมและกวางขวาง  
10) เรียนไมใชเพื่อสอบ แตเรียนใหไดทกัษะชีวิต อยูในยุคโลกไรพรมแดน  
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นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธกิาร  
พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดแถลงนโยบายดานการศึกษา เมื่อวัน
พฤหัสบดีที ่27 สิงหาคม 2558 โดยมีจุดเนนและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย 2 สวน ดังนี้  

1. กระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว  
“ใหครรูักเดก็และเด็กรกัคร”ู  
“ใหครสูอนเดก็ใหมีน้ําใจตอเพือ่น ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง”  
“ใหเด็กที่เรียนเกงกวาชวยสอนเพื่อนทีเ่รียนชากวา”  
“ใหครจูัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”  

2. นโยบายนายกรัฐมนตร ีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 10 ขอ  
จากจุดเนนและแนวทางในการขบัเคลือ่นนโยบายดานการศกึษา ไดกําหนดเปนนโยบายดานการศึกษา ดังนี้  
 
นโยบายทั่วไป  

1. การจัดทําแผนงาน/โครงการเริ่มใหม เขาใจจุดหมาย ลงรายละเอียด งานหลัก งานรอง เพื่อให
บรรลผุลงานหลัก มีฐานขอมูลที่แนน  

2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไมสัมฤทธิ์ผล หาปญหาที่ผานมาทาไมทาไมสําเร็จ  
3. แผนงาน/โครงการพระราชดาร ิโครงการอะไรบางที่เกี่ยวของหรือรับผิดชอบโดยตรง เปนดําริของ  

พระองคใด กระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนอยางไร  
4. งบประมาณ งบลงทุนใหวางแผนโครงการในไตรมาสแรก การเสนอของบกลางใหเฉพาะทีจ่ําเปน                 

การบริหารงบประมาณโปรงใส ตรวจสอบได มีการบรูณาการงบประมาณ  
5. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร จัดใหมีชองทางการสื่อสารอยางเปนระบบ นําเทคโนโลยี              

เขามาชวย มีแผนการประชาสมัพันธ  
6. อํานวยการเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน มีผูรบัผิดชอบ มีการแกปญหาเฉพาะหนา ระยะสั้นและระยะ

ยาว รายงานการเกิดเหตกุารณดวน  
7. การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใหครบวงจร  
8. ใหความสําคัญกับการบริหารงานสวนภูมิภาคและเขตพื้นที่ตางๆ ของแตละแทง เขามาทางาน 

ทบทวนบทบาทหนาทีส่ิ่งใดที่ตองรูและยงัไมรู มีสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงหรือไม  
9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ตองตอบโจทยท่ีตั้งไว ใครควรเขารวมการสัมมนา ผลลัพธที่ตองการ 

เนื้อหาตองสมัพันธกับเวลา  
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  
11. ใหมีการนา ICT เขามาใชในการบริหารงานในกระทรวงอยางกวางขวาง ดําเนินการศูนยศึกษา

ทางไกล (DL Thailand) ใหบูรณาการเขากบัสถานีวิทยเุพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  
12. ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย  
13. ใหความสําคัญกับบรรยากาศในการทํางาน ใหความสาํคัญกับธงชาต ิความสําคัญในพื้นที่

รับผิดชอบทกุระดบัในเขตพื้นที ่การรักษาความปลอดภัยแผนเผชิญ  
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14. ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู เพื่อใหครูมีเวลาทุมเทใหกับการเรียนการ
สอนของนกัเรียนอยางจรงิจัง  

15. การประเมินเพื่อความกาวหนาตองสอดคลองกับผลการพัฒนาผูเรียนทั้งความรูและคุณลักษณะ 
และทักษะชีวิต  

16. การแกไขปญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต  
17. ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน การนําเด็กนักเรียน ครูออกนอกหองเรียน  

 
นโยบายดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน) 

1. การแกไขปญหาเด็กประถม อานไมออก เขียนไมได  
- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนทีเ่ห็นผลสัมฤทธ์ิชัดเจน เชน การสอนแบบแจกลูกสะกดคาโดยใชแนวการ

จัดการเรียนรูทีส่อดคลองกบัพัฒนาการสมอง (BBL)  
- กําหนดเปาหมายใหนักเรียนช้ัน ป.1 ตองอานออกเขียนได ชั้น ป.2 ข้ึนไปตองอานคลอง เขียนคลอง 

เปนตน  
2. การดูแลเดก็ออกกลางคัน  
- การดูแลเด็กออกกลางคันใหไดรบัการศึกษาภาคบังคับ เชน ตองมีฐานขอมลูเรื่องนี ้หากเด็กจบออกไป

ตองมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปทางานที่ใด ตองสนับสนุนใหเรียนตอในสถานศึกษาของ กศน.  
3. ปรับปรงุหลักสูตร  
- การลดเวลาเรียน ลดการบานนักเรียน ใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข แตไมใชเวลาเหลือแลวไปจัด

กิจกรรมที่เพิ่มภาระหรือเพิ่มการบานใหนักเรียนอีก  
- ไมใชการเรียนเพื่อมาสอบอยางเดียว  
- ตองสรางภูมิตานทานใหกบัเด็กในยุคโลกไรพรมแดน ใหนักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกวาทองจา  
4. การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเลก็  
- การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครสูอนไมครบชั้นเรยีน  
- ใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) อยางจริงจังเตม็รูปแบบ สงเสรมิสนบัสนุนโรงเรียนไกล

กังวลใหเปนโรงเรียนตนทางทีม่ีคุณภาพ  
5. การลดความเหลือ่มลาทางการศึกษา  
- การใชโครงการพฒันาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV และผาน ICT ดวย DLTV  
6. การประเมินคร/ู นักเรียน/ โรงเรียน  
- การประเมินคร/ู นักเรียน/ โรงเรียน หาความสมดุล ระหวางการควบคุมคุณภาพทางการศึกษากบั

ภาระงานของครทูี่ตองเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรงุการคัดสรรครู ผูบริหาร การประเมินวิทยฐานะใหเหมาะสม อาจ
จัดโมบายทีมจากสวนกลาง เพื่อลดภาระครหูรือนาเทคโนโลยีเขามาชวย  

7. การดูแลรกัษาสิ่งกอสรางและครุภัณฑในหนวยงานและสถานศึกษา  
- ควรจัดใหมีระบบในการดูแลรักษาสิง่ของทัง้หมดอยางแนนหนา ไมวาจะเปนอาคาร สถานที ่

ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑตางๆ ประกอบดวย 1) ระบบการจัดหา-แจกจาย โดยจะตองมีตรรกะ-มีเหต ุมีผล
ในการแจกจาย ไมใชแจกจายตามความเสนหา จะทําใหเกิดความเลียแขงเลียขากัน เปนเรื่องที่ไมด ี2) ระบบการ
ซอมบํารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพือ่บํารุงดูแลรักษาอยางตอเนื่องทุกวงรอบการใชงาน พรอมทั้งมีความตอเนื่อง 
และ 3) การจําหนาย เพื่อที่จะไดจัดซื้อทดแทน 
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8. การดูแลเรื่องสวัสดกิาร  
- ใหความสําคัญกับการบรรจ ุโยกยาย เลือ่นตําแหนง วิทยฐานะ  
- การแกไขปญหาหนี้สินครจูํานวนกวาลานลานบาท ขณะนี้ไดมีการวางแนวทางและจัดระบบแกไข

ปญหาเรือ่งนีร้วมกับธนาคารออมสินแลว จึงขอฝากใหครูใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในการดําเนินชีวิต รูจกั
ใชรูจักเก็บ ไมแกงแยงแขงขันกัน ขอใหครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันตองสรางจิตสํานึกในการใชจาย
ใหกับลูกหลานของตัวเองดวย  

9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา  
- ปลูกฝงการคัดแยกขยะ และทิ้งขยะใหถูกที่แกนักเรียน นิสตินักศึกษาในทุกระดบัการศึกษาและทกุ

สังกัด  
- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสงักัดสานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 38,000 

แหงทั่วประเทศ โดยมอบ สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะใหครบทกุโรงเรียน  
 
แนวทางการทางาน เพื่อขับเคลือ่นงานดานการศกึษาใน 3 ลักษณะ ดังนี ้ 
1. Hit the Point ฉีกปญหาใหขาด ตีโจทยใหแตกเพื่อแกไขปญหาใหตรงจุด  
2. Dynamic ขับเคลื่อนงานตลอดเวลา  
3. Lively ทางานแบบมีชีวิตจิตใจ  
 
จุดเนน 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศกึษาธกิาร  
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด จุดเนน 6 ยุทธศาสตร เพื่อเปนแนวทางการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ดังนี้  

1. ครู เพื่อแกปญหาครูไมครบชั้น สอนไมตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกาลังใจ โดยมีแนวทาง
ดําเนินงาน อาท ิโครงการคุรทุายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเปนเลิศ (ดานครู) มหาวิทยาลัย พี่เลี้ยงพัฒนา
ครูชวงปดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑประเมินวิทยฐานะ ปรบัปรุงบานพักคร ูเปนตน  

2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู เพื่อแกโจทยเด็กเรียนมาก ไมมีความสุข และผลสัมฤทธ์ิต่ํา โดยใช
แนวทางการปฏริูปหลกัสูตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู STEM Education กระบวนการ BBL                 
ทวิศึกษา การจัดทามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เปนตน  

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรยีนรู เพื่อการผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัย ที่สอดคลอง
กับความตองการของการพฒันาประเทศ เพื่อสงเสริมการผลติบัณฑิตในสาขาวิชาที่เปนความตองการของประเทศ 
ยกระดับมาตรฐานฝมือ แกปญหาขาดแคลนกาลงัแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไมสามารถนาไปใชไดจริง 
โดยใชแนวทางการสรางคานิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาดานวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี อาชีวศึกษาสูสากล ปรบั
เกณฑการสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทีเ่ปนเลิศ ทุนใหยืมสาขา ขาดแคลน เชนภาษาอังกฤษ 
เปนตน  

4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อสงเสริมการประเมินคร ูการศึกษาตอในแตละ
ระดับ การประเมินผลสมัฤทธิ์ผูเรียนและสถานศึกษา โดยการสรางกรอบมาตรฐานการประเมิน กําหนดแนวทาง
การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผานหรอืซ้ําชั้นประถมศึกษา ปที ่6 ชั้น
มัธยมศึกษาปที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดบัชาติ สรางเครื่องมือ ระบบ
วิธีประเมินหรอืประกันคุณภาพ เปนตน  
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5. ICT เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรงุโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานขอมลู และระบบ การจัดการ
เนื้อหาสาระหรือองคความรู โดยใชแนวทางการจัดทาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา และแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบรูณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV เปนตน  

6. การบริหารจัดการ เพื่อใหมีระบบงบประมาณทีส่อดคลองกับการดําเนินงาน การกากบัดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบรูณาการและกระจายอํานาจ โดยใชแนวทางของระบบคปูองเพื่อการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏริูปการศึกษา จัดกลุม Cluster การปรับโครงสราง และปรับปรงุระเบียบในการเขา             
สูตําแหนงและความกาวหนาในตําแหนงผูบรหิารในพื้นที ่ 
 
กลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

กลยุทธ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทกุระดบัตามหลกัสูตร และสงเสริมความสามารถดาน
เทคโนโลยีเพือ่เปนเครื่องมือในการเรียนรู  

กลยุทธ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง มีความรบัผิดขอบตอสังคมและสิง่แวดลอม และหางไกลยาเสพติด  

กลยุทธ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลมุผูเรยีนใหไดรับโอกาสในการพฒันาเต็มตาม
ศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนทีเ่ขมแข็ง 

กลยุทธ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
คุณภาพ 

กลยุทธ 5 พัฒนาประสทิธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
หลักธรรมาภบิาล เนนการมสีวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรสวนทองถิ่น เพื่อสงเสรมิและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่ยากลําบาก 
 



 

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 
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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

เงินอุดหนุนรายหัว  ม.1-3 จํานวน 330  คน คนละ 3,500  บาท / ป  เปนเงิน 1,155,000      บาท

เงินอุดหนุนรายหัว  ม.4-6 จํานวน 310 คน คนละ 3,800  บาท / ป   เปนเงิน 1,178,000      บาท

รวมนักเรียนในปงบประมาณ 2560 จํานวน 640 คน รวมท้ังสิ้น 2,333,000     บาท

รายจาย ( งบกลาง )

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 180,000        บาท

รวมท้ังสิ้น 430,000       บาท

3. งบบุคลากร

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

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

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

รวมท้ังสิ้น 302,400       บาท

4. งบอี่นๆ

~ คาเอกสารการพิมพ 200,000        บาท

รวมท้ังสิ้น 200,000       บาท

สรุป : งบประมาณที่เหลือในการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2560 470,600 บาท

หมายเหตุ : (2,333,000-930,000-430,000-302,400-200,000=470,600)

การจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ  2560

งบดานวิชาการ  60% คิดเปนเงิน 282,360.00     บาท * ( โครงการดานวิชาการ )

งบบริหารทั่วไป   30% คิดเปนเงิน 141,180.00     บาท * ( บริหารบุคคล,งบประมาณ,ทั่วไป )

งบสํารองจาย   10% คิดเปนเงิน 47,060.00       บาท * ( สํารองบริหาร )

รวมท้ังสิ้น 470,600.00   บาท

ประมาณการงบประมาณที่จะไดรับจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปงบประมาณ 2560

 ( ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 )

  ( ประมาณการ  1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

รายรับ



งบประมาณรายจายของ งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปงบประมาณ 2560
1.เงินอุดหนุนรายหัว

ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ. กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณป 60

กลุมบริหารงาน 1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา 10 1.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ต.ค.59 - พ.ค.60 10,000                       

วิชาการ 2.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 5 1.อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทบทวนการบริหารเชิงระบบ ต.ค.59 - มี.ค.60 1,000                         

3.พัฒนาสํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 10,15 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน ต.ค.59 - ก.ย.60 1,000                         

4.การบริหารจัดการงานวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 1.จัดซื้อวัสดุและอุปกรณงานวัดผล ต.ค.59 - ก.ย.60 16,000                       

5.พัฒนางานเอกสารการพิมพ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 1.พัฒนางานเอกสารการพิมพ ต.ค.59 - ก.ย.60 *200,000(งบกลาง)

6.พัฒนางานทะเบียนนักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 1.จัดหาวัสดุอุปกรณงานทะเบียนนักเรียน ต.ค.59 - ก.ย.60 3,000                         

7.พัฒนาสํานักงานวิชาการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 1.การบริหารงานสํานักงานวิชาการ ต.ค.59 - ก.ย.60 8,000                         

8.พัฒนางานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับงานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ต.ค.59 - ก.ย.60 6,400                         

9.พัฒนาการจัดตารางเรียนตารางสอน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 10 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณจัดตารางเรียนตารางสอน ต.ค.59 - ก.ย.60 8,400                         

10.สงเสริมพัฒนาสถานศึกษายกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.จัดหาวัสดุอุปกรณสงเสริมพัฒนาสถานศึกษา ต.ค.59 - ก.ย.60 *200,000(งบเหลือจาย)

บรรลุเปาหมายวิสัยทัศน 2.ซอมแซมวัสดุอุปกรณพัฒนาสถานศึกษา ต.ค.59 - ก.ย.60 7,560                         

61,360                      

ภาษาไทย 1.สงเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,4,5,6,7 1.รําลึกคุณสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ มิ.ย.60 - ก.ค.60 2,500                         

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 2.สงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ต.ค.59 - ก.ย.60 4,500                         

3.ผลิต จัดทํา จัดหาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม ต.ค.59 - ก.ย.60 3,000                         

10,000                      

วิทยาศาสตร 1.สงเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 1.สงเสริมพัฒนายกผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียนในดานวิทยาศาสตร ต.ค.59 - ก.ย.60 30,000                       

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2.คายฝกทักษะวิทยาศาสตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ต.ค.59 - ก.ย.60 -                           

3.วันสัปดาหวิทยาศาสตร ต.ค.59 - ก.ย.60 -                           
2.สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษเพื่อ     พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 1.การปรับปรุงและจัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนรูหลักสูตรEIS ต.ค.59 - ก.ย.60 -                           
การศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) โดยครูไทยเพ่ือเด็กไทยสูสากล

3.สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,4,5,6,7 1.พัฒนาสื่อการเรียนรู ต.ค.59 - ก.ย.60 10,000                       

2.พัฒนาแหลงเรียนรู ต.ค.59 - ก.ย.60 10,000                       

3.พัฒนาครูและบุคลากร ต.ค.59 - ก.ย.60 10,000                       

60,000                      

คณิตศาสตร 1.สงเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,4,5,6 1.หองเรียนคุณภาพ และการจัดทําสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร ต.ค.59 - ก.ย.60 5,000                         

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 2.อบรมการใชโปรแกรม The  Geometer’s  Sketchpad (GSP) เบื้องตน ในการสรางส่ือ เม.ย.60 - ก.ย.60 5,000                         

3.สงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร ต.ค.59 - ก.ย.60 -                           

4.สงเสริมและพัฒนาครูผลิตสื่อ ICT เพื่อใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล ต.ค.59 - ก.ย.60 -                           

2.สงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 1.จัดหาส่ืออุปกรณ ต.ค.59 - ก.ย.60 -                           

เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) เทียบเคียงมาตรฐานสากล

10,000                      

รวม

รวม

รวม

รวม



1.เงินอุดหนุนรายหัว

ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ. กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณป 60
สังคมศึกษา 1.สงเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 4,5,7,10 1.การนิเทศ/การจัดทําแผนเรียนรู ต.ค.59 - ก.ย.60 8,000                         

ศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 2.ผลิต/พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู ต.ค.59 - ก.ย.60 -                           
และวัฒนธรรม และวัฒนธรรม 3.การจัดทําคลังขอสอบ ต.ค.59 - ก.ย.60 -                           

4.การจัดทําคูมือสอนซอมเสริม ต.ค.59 - ก.ย.60 -                           

2.พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3, 7, 13, 14 1.จัดการเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ต.ค.59 - ก.ย.60 1,000                         

2.พัฒนาหองศูนยการเรียนรูอาเซียน ต.ค.59 - ก.ย.60 6,500                         

3.สัปดาหอาเซียน ต.ค.59 - ก.ย.60 2,500                         

3.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน สังคมแหงการเรียนรู 2, 14 1.พัฒนาแหลงเรียนรู ต.ค.59 - ก.ย.60 3,000                         

ในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 2.ปลูกพืชผักในดิน/พืชไรดิน ต.ค.59 - ก.ย.60 4,000                         

3.ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ค.59 - ก.ย.60 3,000                         

28,000                      

สุขศึกษา 1.สงเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1 1.จัดหาและพัฒนาสื่อการสอน ต.ค.59 - ก.ย.60 20,000                       

และพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 2.เขารวมแขงขันกีฬา ต.ค.59 - ก.ย.60 *129,860(อื่นๆ)

2.1 กีฬาสามัญ ต.ค.59 - ก.ย.60 *86,760(อ่ืนๆ)

2.2 กีฬานักเรียน ต.ค.59 - ก.ย.60 *39,100(อ่ืนๆ)

2.2 กีฬาระดับภาค ต.ค.59 - ก.ย.60 *4,000(อื่นๆ)

3.กีฬาสี ต.ค.59 - ธ.ค.59 *40,000(กพร.)

*39,770(งบเหลือจาย)

20,000                      

ศิลปะ 1.สงเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1 1.จัดหาวัสดุอุปกรณสื่อการสอนทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป ต.ค.59 - ก.ย.60 6,700                         

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 2.ฝกซอมทักษะและซอมแซมอุปกรณ ต.ค.59 - ก.ย.60 3,300                         

10,000                      

การงานอาชีพและ 1.สงเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 1.ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต.ค.59 - ก.ย.60 10,000                       

เทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

10,000                      

รวม

รวม

รวม

รวม



1.เงินอุดหนุนรายหัว

ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ. กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณป 60

ภาษาตางประเทศ 1.สงเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 1.การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ต.ค.59 - ก.พ.60 2,000                         

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2.วันคริสตมาส ธ.ค.-59 5,000                         

3.สงเสริมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ พ.ย.59 - ม.ค.60 1,000                         

4.จัดซื้อจัดหาส่ือวัสดุอุปกรณเพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู พ.ย.59 - ก.พ.60 2,000                         

5.คายภาษาอังกฤษ (English Camp) ต.ค.59 - มี.ค.60 5,000                         

2.สงเสริมทักษะการเรียนรูภาษาจีน พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 1.การพัฒนาหองภาษาจีนสูการเรียนรูสําหรับนักเรียน ต.ค.59 - มี.ค.60 1,500                         

2.พัฒนาหองศูนยการเรียนรูภาษาจีน ต.ค.59 - มี.ค.60 500                           

3.คาตกแตงหองศูนยการเรียนรูภาษาจีน ต.ค.59 - มี.ค.60 -                           

17,000                      

การศึกษาพิเศษ 1.การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม พัฒนาคุณภาพผูเรียน 11 1.การพัฒนาโรงเรียนใหพรอมเปนศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ ต.ค.59 - ก.ย.60 1,000                         

2.การจัดซื้อจัดหา สื่อ และสิ่งอํานวยความสะดวก ต.ค.59 - ก.ย.60 9,000                         

10,000                      

งานแนะแนว 1.พัฒนาระบบงานแนะแนว พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,2,3,4,6 1.พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว ต.ค.59 - ก.ย.60 2,350                         

2.สงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ต.ค.59 - ก.ย.60 1,050                         

3.พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว ต.ค.59 - ก.ย.60 1,600                         

2.ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 1.การแนะแนวนักเรียนในพื้นที่บริการ ต.ค.59 - มี.ค.60 1,000                         

3.ปจฉิมนิเทศ สังคมแหงการเรียนรู 2, 14 ต.ค.59 - มี.ค.60 *16,000(กพร.)

4.ปฐมนิเทศ สังคมแหงการเรียนรู 2, 14 พ.ค.60 - ก.ย.60 *3,500(กพร.)

6,000                        

งานหองสมุด 1.สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง พัฒนาคุณภาพผูเรียน 3 1.จัดหาส่ือวัสดุอุปกรณเพื่อพัฒนาหองสมุดแหลงเรียนรู ต.ค.59 - ก.ย.60 5,000                         

2.สงเสริมนิสัยรักการอาน ต.ค.59 - ก.ย.60 10,000                       

3.จัดหาหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร ต.ค.59 - ก.ย.60 10,000                       

4.ยุวบรรณารักษ ต.ค.59 - ก.ย.60 -                           

5.สงเสริมการใชศูนย ICT ชุมชนเพื่อพอหลวง ต.ค.59 - ก.ย.60 -                           

2.พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูและรักการอาน พัฒนาคุณภาพผูเรียน 3 1.พัฒนาหองสมุดรักการอาน ต.ค.59 - ก.ย.60 15,000                       

40,000                      

รวม

รวม

รวม

รวม



1.เงินอุดหนุนรายหัว

ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ. กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณป 60

กลุมบริหารงาน 1.พัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,2,6,7 1.เยี่ยมบานนักเรียน ต.ค.59 - ก.ย.60 *25,600(กพร.)

บุคคล 2.คัดกรองนักเรียน ต.ค.59 - ก.ย.60 1,000                         

3.ประชุมผูปกครอง ต.ค.59 - ก.ย.60 1,000                         

4.พัฒนาผูเรียนโดย Y.C. (แนะแนว) ต.ค.59 - ก.ย.60 1,000                         

5.สรางคนดีศรีวิไลเกียรติแบบบูรณาการ ต.ค.59 - ก.ย.60 500                           

6.ชื่นชมคนดี ต.ค.59 - ก.ย.60 500                           

2.พัฒนาสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,2,6,7 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน ต.ค.59 - ก.ย.60 12,000                       

3.สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,2,6,7 1.คนหา ต.ค.59 - ก.ย.60 500                           

2.เฝาระวัง ต.ค.59 - ก.ย.60 500                           

3.ปองกัน/แกไขปญหา ต.ค.59 - ก.ย.60 500                           

4.คลีนิคเสมารักษ ต.ค.59 - ก.ย.60 1,000                         

5.บูรณาการ ต.ค.59 - ก.ย.60 500                           

6.พัฒนาหองเรียนสีขาว ต.ค.59 - ก.ย.60 24,000(สวัสดิการ)

4.สงเสริมความประพฤตินักเรียน พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,2,6,7 1.งานศูนย พสน. ต.ค.59 - ก.ย.60 1,000                         

2.ปรับพฤติกรรมนักเรียน ต.ค.59 - ก.ย.60 1,000                         

3.จัดทําคูมือนักเรียน ต.ค.59 - ก.ย.60 *64,000(ระดมฯ)

5.สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,2,6,7 1.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ต.ค.59 - ก.ย.60 1,000                         

6.สงเสริมความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,2,6,7 1.โรงเรียนสุจริต ต.ค.59 - ก.ย.60 2,140                         

2.คายเยาวชนคนดีของแผนดิน ต.ค.59 - ก.ย.60 1,000                         

3.การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ต.ค.59 - ก.ย.60 1,000                         

4.ศูนยเยาวชนพลยุติธรรม ต.ค.59 - ก.ย.60 1,000                         

7.พัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 1.สงเสริมครูและบุคลากรทางศึกษาเขารับการพัฒนา ต.ค.59 - ก.ย.60 *240,000(งบกลาง)

8.จัดจางบุคลากรช่ัวคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5, 7, 10, 11 3.จางเจาหนาท่ีธุรการวิชาการ ต.ค.59 - ก.ย.60 *113,400(งบกลาง)

13, 14, 15 4.จางเจาหนาท่ีธุรการการเงิน ต.ค.59 - ก.ย.60 *94,500(งบกลาง)

5.จางเจาหนาท่ีคอมพิวเตอร ต.ค.59 - ก.ย.60 *94,500(งบกลาง)

9.พัฒนาการจัดการเรียนของครูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5,7,10,11,13 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ต.ค.59 - ก.ย.60 *5,000(งบกลาง)

2.อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิด ต.ค.59 - ก.ย.60 *5,000(งบกลาง)

10.เสริมสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร พัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 1.การเยี่ยมบุคลากรในโอกาสตาง ๆ ต.ค.59 - ก.ย.60 *4,000(อื่นๆ)

2.การแสดงความยินดีครูไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ ต.ค.59 - ก.ย.60 *4,000(อื่นๆ)

3.การแสดงความยินดีครูท่ีปฎิบัติหนาที่ราชการโดยไมมีวันลา ต.ค.59 - ก.ย.60 *200(อ่ืนๆ)

27,140                      รวม



1.เงินอุดหนุนรายหัว

ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ. กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณป 60

กลุมบริหาร 1.สงเสริมและพัฒนางานงบประมาณและแผนงาน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.พัฒนางานงบประมาณและแผนงาน ต.ค.59 - ก.ย.60 5,000                         

งบประมาณและ 2.พัฒนางานการเงิน ต.ค.59 - ก.ย.60 5,000                         

แผนงาน 2.สงเสริมการบริหารจัดการงานพัสดุในโรงเรียน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.พัฒนาการบริหารงานพัสดุ ต.ค.59 - ก.ย.60 5,000                         

3.ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.ระดมทรัพยากร ต.ค.59 - พ.ค.60 -                           

15,000                      

กลุมบริหาร 1.พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 11 1.การซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานท่ี ต.ค.59 - ก.ย.60 37,040                       

ทั่วไป 2.การซอมแซมและจัดระบบสาธารณูปโภค ต.ค.59 - ก.ย.60 23,000                       

2.สงเสริมพัฒนาระบบงานธุรการ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.พัฒนาระบบงานธุรการ ต.ค.59 - ก.ย.60 20,000                       

3.สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู สรางสังคมแหงการเรียนรู 13 1.พัฒนางานประชาสัมพันธ ต.ค.59 - ก.ย.60 2,000                         

2.การจัดทําวารสารโรงเรียน พ.ค.60 - ก.ย.60 *49,600(เงินรายได)

4.สงเสริมสุขภาวะทางกายและจิตใจ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1 1.จัดหาเวชภัณฑ ต.ค.59 - ก.ย.60 3,000                         

5.พัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 1.พัฒนาระบบงานสารสนเทศ ต.ค.59 - ก.ย.60 10,000                       
6.โรงเรียนปลอดขยะ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 11 1.จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ ประกวดและใหรางวัล โรงเรียนปลอดขยะ ต.ค.59 - ก.ย.60 4,000                         

3.อบรมนักเรียน ต.ค.59 - ก.ย.60 *15000(เงินรางวัล)

99,040                      

282,360                    

15,000                      

99,040                      

27,140                      

141,180                    

423,540                    

รวมกลุมบริหารงานวิชาการ

รวมกลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

รวมกลุมบริหารงานทั่วไป

รวมกลุมบริหารงานบุคคล

รวมงบประมาณ 3 กลุมงาน (งบประมาณและแผน ทั่วไป บุคคล)

รวมงบประมาณทุกกลุมงาน

รวม

รวม



1.เงินอุดหนุนรายหัว

ฝาย/งาน/กลุมสาระ โครงการ แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ. กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณป 60

ฝาย/งาน/กลุมสาระ กิจกรรม วัน เดือน ป งบประมาณป 60
งานวิชาการ 1.คายฝกทักษะกระบวนการทางวิชาการ 8 กลุมสาระ ต.ค.59 - ก.ย.60                        57,600

2.พัฒนา และสงเสริมเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน ต.ค.59 - ก.ย.60                        19,200

3.คายกิจกรรมในเคร่ืองแบบ ต.ค.59 - ก.ย.60                        25,600

4.ความเปนเลิศทางวิชาการ ต.ค.59 - ก.ย.60                        86,400

6.ตามนโยบาย (สํารองการบริหารงานของโรงเรียน) ต.ค.59 - ก.ย.60                        63,000

                    251,800
งานคุณธรรม 1.เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ม.1-6 ต.ค.59 - ก.ย.60                        12,800

จริยธรรม 2.อบรมคุณธรรมจริยธรรมผูเรียนและสงเสริมคานิยม 12 ประการ ต.ค.59 - ก.ย.60                          6,400

3.วันสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ต.ค.59 - ก.ย.60                        19,200

4.วันคลายวันกอตั้งโรงเรียน ต.ค.59 - ก.ย.60                          9,600

5.วันสําคัญและงานประเพณีของโรงเรียน ต.ค.59 - ก.ย.60                          9,600

6.โรงเรียนวิถีพุทธ ต.ค.59 - ก.ย.60                        25,600

7.เสริมสรางวินัยในตนเอง (กีฬาสี) ต.ค.59 - ก.ย.60                        38,400

8.ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ต.ค.59 - ก.ย.60                          3,500

9.ปจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ต.ค.59 - ก.ย.60                        16,000

141,100                    
งานทัศนศึกษา 1.ทัศนศึกษานอกสถานศึกษานักเรียน ม.1-6 ต.ค.59 - ก.ย.60                      128,000

                    128,000
งานโสต ICT 1.สํารวจบํารุงซอมแซม ระบบICT และคาบริการเชาซ้ือสัญญาณ ต.ค.59 - ก.ย.60                        64,000

                      64,000

584,900                    รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา

บริการโสตทัศนศึกษาและพัฒนาระบบ ICT ของโรงเรียน
รวม

รวม

รวม

รวม

โครงการ
คายวิชาการและกิจกรรมสนับสนุนงานวิชาการ

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน



บทท่ี 4 
 

รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 

4.1  แผนงานฝายบริหารงานวิชาการ 
4.2  แผนงานฝายบริหารงานบุคคล 
4.3  แผนงานฝายบริหารงบประมาณและแผนงาน 
4.4  แผนงานฝายบริหารงานทั่วไป 

 



 
 

แผนงานฝายบริหารวิชาการ 
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  โครงการพฒันาการจัดตารางเรียนตารางสอน 
4.1.10  โครงการสงเสรมิพัฒนาสถานศึกษายกระดับใหสูงขึน้บรรลเุปาหมายวิสัยทัศน 
4.1.11  โครงการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
4.1.12  โครงการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
4.1.13  โครงการสงเสรมิพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (EIS) 

โดยครูไทยเพื่อเด็กไทยสูสากล 
4.1.14  โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
4.1.15  โครงการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
4.1.16  โครงการสงเสรมิการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบรูณาการ 

(EIS) เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4.1.17  โครงการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1.18  โครงการพฒันาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
4.1.19  โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงชุมชนในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ 
4.1.20  โครงการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
4.1.21  โครงการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
4.1.22  โครงการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลย ี
4.1.23  โครงการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศ 
4.1.24  โครงการสงเสรมิทักษะการเรียนรุภาษาจีน 
4.1.25  โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
4.1.26  โครงการพฒันาระบบงานแนะแนว 
4.1.27  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  
4.1.28  โครงการสงเสรมิใหผูเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
4.1.29  โครงการพฒันาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูและสงเสริมนลิัยรักการอาน 
 



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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 
2.4 เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนได 
     ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
2.4 เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุง 
     การเรียนการสอน 
 

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.59 – มี.ค.60 

 
นางวัชรินทร   เจรญิคํา
และคณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1  เสนอโครงการเพื่อขออนมุัติ 
2.2 ประชุมคณะครูและบุคลากร
ทางการศกึษา เพื่อสรุปวิเคราะห
สภาพปญหาในการใชหลักสูตร
สถานศึกษา  และกําหนดแนว
ทางการปรบัปรุงหลกัสูตร  
2.3 รวบรวมขอมลูที่ไดจากการ
ปรับปรงุหลักสูตรของทุกกลุม
สาระ 
2.4  จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ 
จัดทํารวบรวมเปนรปูเลม 
2.5  ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2.6  ประกาศใชหลักสูตร
สถานศึกษาฉบับปรุงปรงุ พ.ศ. 
2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
ไดเอกสารหลักสูตร
ที่ไดรับการปรับปรงุ
ของทุกกลุมสาระ 
 

ต.ค.59 – มี.ค.60 วัชรินทร   เจรญิคําและ
คณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ 

3. ขั้นประเมินผล 
สรปุประเมินผลรายงาน. 

-  ไดหลักสูตร
สถานศึกษาฉบับ
ปรับปรงุ พ.ศ.2560 

พ.ค.60 วัชรินทร   เจรญิคําและ
คณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ 



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

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
-  พัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ประมาณการ การจัดซื้อ จัดหาวัสดุอปุกรณ 

   
10,000 

 
10,000 

รวม   10,000 10,000 
 

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 

 

4.  เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการสนับสนุนให
ครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนได ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

 
-  ประเมินจากแบบสอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 

 
5. เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการนิเทศภายใน 
กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

 
-  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  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสท่ี 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559) 
 

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 150 900 ( )เงิน
งบประมาณ 

900 ต.ค.59 – 
มี.ค.60 

2 อาหารและอาหารวางของคณะครู

และบุคลากรในโรงเรียน 

50 คน 70 3,500 (√)เงินอุดหนุน 3,500  

3 ตลับหมึกเครื่องปริ๊นอิงคเจท 1 ชุด 1500 1,500 ( )เงินนอก 
งปม. 

1,500  

4 หมึกเติมเครื่องปริ้นเลเซอร 1 หลอด 1100 1,100 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

1,100  

5 คาถายเอกสารและเขาเลม

หลักสูตร 

      3,000  3,000  

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 10,000  10,000  
 



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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 2558  

 
ต.ค.59 
 

 
นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมิน
ทบทวนการบริหารงานเชิงระบบ 

-ครูนําการบริหารงานเชงิระบบ
มาใชในการจัดการศึกษา 
 

ต.ค.59 – มี.ค.60 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

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

-.ผูบรหิารไดทราบผลของการ
นิเทศ/อบรมการพฒันาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

มี.ค.60 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     1,000  บาท  จําแนกเปน 
( ) เงิน อุดหนุนรายหัว    1,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
-  การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทบทวน 
การบริหารงานเชิงระบบ 

  
 

 
1,000 

 
1,000 

รวม   1,000 1,000 
 
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  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 คาวัสดุอุปกรณ    1,000 ( )เงิน
งบประมาณ 

1,000 ต.ค.59 
- มี.ค.60 

      (√ )เงิน
อุดหนุน 

  

 
 

 
 

    
 

( )เงินนอก 
งปม. 

  

      ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หน่ึงพันบาทถวน) 1,000  1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 2559  

 
นางพิมลพรรณ  
รวมบุญ 

2. ขั้นดําเนินการ 
    กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
       

 
การดําเนินกจิกรรม
ตามโครงการ 

 
ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560 

 
นางพิมลพรรณ  
รวมบุญ 

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

 
แบบรายงาน
โครงการ 
 

 
กันยายน  2560 

 
นางพิมลพรรณ  
รวมบุญ 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 งบประมาณ  จํานวน     1,000     บาท  จําแนกเปน 
 () เงิน อุดหนุนรายหัว    1,000     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 

   

 

1,000 

 

 

1,000 

รวม   1,000 1,000 



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  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 

 
 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร  
100 cc. Pixma 

1 ชุด 850 850 ( )เงิน
งบประมาณ 

850  

2 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4 1 รีม 150 150 (√)เงินอุดหนุน 150  
      ( )เงินนอก 

งปม. 
  

      ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หน่ึงพันบาทถวน) 1,000  1,000  



โครงการ    การบริหารจัดการงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ.   ตัวบงชี้ ที่ 3 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2 
ลักษณะของโครงการ         โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางลําดวน  ปานปาก 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

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

2.1 เพื่อจัดซือ้วัสดุและอุปกรณทีเ่กี่ยวของในการวัดผลและประเมินผล 
2.2 มี ปพ.6 เพียงพอสําหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา  

2559-2560 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
     1. มีเอกสาร วัสดุและอุปกรณเพียงพอสําหรับครูและนกัเรียนและเพียงพอสําหรบัการจัดสอบ 
     2. ดําเนินการจัดจางทํา ปพ.6 สําหรับนกัเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และนักเรียน 
        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ในปการศึกษา 2560 
3.2 เชิงคุณภาพ 
    มีระบบงานบริการดานวัสดุอุปกรณที่ดีและมเีพียงพอสําหรบังานวัดผลและประเมินผลสงผลให 

นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 



4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

     
- 

 
ต.ค. 59 

  
นางลําดวน  
  ปานปาก 
          

2. ขั้นดําเนินการ 
    2.1   กําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
    2.2   กิจกรรมที่ดําเนินการ 
           2.2.1  ดําเนินการจัดซื้อวัสด ุ
                    อุปกรณสําหรับงานวัดผล 
                    และประเมินผลและ 
                    การจัดสอบ 
           2.2.2  ดําเนินการจัดจาง ทําปพ.6 
                    สําหรับนักเรียนระดบัชั้น 
                    มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 
                    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
                    ในปการศึกษา 2560 

 
 
 
-มีเอกสาร วัสดุและอุปกรณ
เพียงพอสําหรบัครูนักเรียนและ
เพียงพอสําหรบัการจัดสอบ 
 
-มี ปพ.6 สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
ในปการศึกษา 2560 

 
พ.ย.59 – 
ก.ย.60  
พ.ย.59 – 
ก.ค.60 
 
 
พ.ค – มิ.ย. 
60  
 

 
นางลําดวน  
   ปานปาก 
 

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

  
มีวัสดุอุปกรณพอเพียงสําหรับ
งานวัดผลและประเมินผลและ
มีปพ.6 สําหรบันักเรียน ม.1
และม.4 ปการศึกษา 2560  

  
ส.ค – ก.ย. 
60 
 

 
นางลําดวน  
   ปานปาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน    16,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว   16,000  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 

- 16,000 - 16,000 

2 กิจกรรมที่ 2    
จัดทํา ปพ.6  สําหรับนกัเรียนระดบัชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 1และนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา 
ปที่ 4 ในปการศึกษา 2560   
  2.1  ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง 
  2.2  ดําเนินการจัดซือ้/จัดจางตามขั้นตอน
พัสด ุ
  2.3  นํา ปพ.6 มาใชสําหรับจัดเกบ็ขอมลู    
ผลการเรียนของนกัเรียนแตละคน ในระดบัชั้น 
ม.1และ ม.4 ปการศึกษา 2560 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - 16,000    - 16,000   
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

- มีวัสดุและอุปกรณที่ใชในการวัดผล
และประเมินผลเพียงพอตลอดป
การศึกษา 2560 

สอบถามผูรับบริการ แบบสอบถามความพงึพอใจ 

- มี ปพ.6 เพียงพอสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4  ปการศึกษา 2560 
 

สอบถามเจาหนาที่วัดผล/นักเรียน แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 ทางงานวัดผลและประเมินผลมีเอกสาร วัสดุและอปุกรณเพียงพอสําหรับครูและนกัเรียนและ 

เพียงพอสําหรบัการจัดสอบ 
7.2 มี ปพ.6 เพียงพอสําหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา  

2560 
 
 

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

 
 

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

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษคําตอบ  60  ขอ 43 หอ 20 860 ( )เงิน
งบประมาณ 

860 พ.ย. 59– ก.ค.60 

2 กระดาษถายเอกสาร เอ 4 10 รีม 150 1500 (√)เงินอุดหนุน 1,500 พ.ย. 59– ก.ค.60 

3 เชือกฟางแบบริบบิ้น 6 มวน 80 480 ( )เงินนอก 
งปม. 

480 พ.ย. 59– ก.ค.60 

4 กระดาษกาวหนงัไกสีขาว,น้ําเงิน 
และสีชมพู ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 

50 มวน 35 1,750 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

1,750 พ.ย. 59– ก.ค.60 

5 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร 10 2 กลอง 195 390  390 พ.ย. 59– ก.ค.60 

6 กระดาษการด A4  120 แกรม 20 หอ 130 2,600  2,600 พ.ย. 59– ก.ค.60 

7 เหล็กเสียบขอสอบ 2 ขา 1.5 นิ้ว 20 กลอง 75 1,500  1,500 พ.ย. 59– ก.ค.60 

8 กาวลาเทก็ซ  32 OZ 2 กระปกุ 70 140  140 พ.ย. 59– ก.ค.60 

9 เครื่องเย็บกระดาษเบอร 10 5 อัน 70 350  350 พ.ย. 59– ก.ค.60 

10 ปากกาเคมีตรามา  3  ส ี 6 ดาม 20 120  120 พ.ย. 59– ก.ค.60 

11 หมึกสําหรับเครื่อง Printer Laser 3 หลอด 1,000 3,000  3,000 พ.ย. 59– ก.ค.60 

12 หมึกสําหรับเครื่อง Printer Laser 
รุน P1102 

4 หลอด 1,000 3,000  3,000 พ.ย. 59– ก.ค.60 

13 เอกสาร ปพ.6 ต ชั้น ม.1 500 เลม      

14 เอกสาร ปพ.6 ป ช้ัน ม.4 500 เลม      

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถวน) 16,000 
หมายเหตุ  ลําดับที่ 13 – 14  ใชเงินอื่นๆ 
 

 



โครงการ    พัฒนางานเอกสารการพิมพ 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 9 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 13 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานเอกสารการพมิพ กลุมบริหารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางอนงค  ขีปนวัฒนา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับหลกัสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551  และพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2544 โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่
เนนนักเรียนเปนสําคัญ  มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและสือ่ทีส่ามารถนําไปสอน และปฏิบัติไดจริง ซึ่งจะนําไปสู
การประกันคุณภาพทางการศึกษา ทางกลุมบรหิารงานวิชาการจึงจัดใหมีการใหบริการอัดสําเนาเอกสาร ที่สนบัสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อบรกิารใหบุคลากรในโรงเรียนไดสะดวกและเพียงพอ 
 
2.  วัตถุประสงค   
 2.1 เพื่อจัดหาวัสดุ - อุปกรณการใหบริการที่เหมาะสมเพียงพอ 
 2.2 เพื่อสงเสริมการจัดทําเอกสารการเรียนการสอนของครผููสอน 
 2.3 เพื่อบรกิารและอํานวยความสะดวกในการผลิตเอกสารและจัดทําเอกสารที่ใชในการเรียนการสอน 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
มีเอกสารที่ใชในการเรียนการสอน และเอกสารงานธุรการ บริการแกบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน 

จํานวน 640 คน ครูจํานวน 50 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 2559 

 
ครูอนงค 

 
 
 
 



ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

2. ขั้นดําเนินการ  
    2.1 ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง 
    2.2 ตรวจรบัวัสดุ อุปกรณ 

 
-  ไดเอกสารการพมิพ 

 
1 ตุลาคม 59 - 
30 กันยายน 60 

 
ครูอนงค 

3. ขั้นประเมินผล 
    3.1 ประเมินโครงการ 
    3.2 สรุปรายงานผูบรหิาร 

 
-  เอกสารการพิมพมี

ประสิทธิภาพ 

 
กันยายน 60 

 
ครูอนงค 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     200,000 บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    200,000 บาท  (งบกลาง)   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

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

  200,000 200,000 

รวม   200,000 200,000 
 
6.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม

วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

- 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  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช 

ที่ รายการ จํานวน หนวย ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 หมึกพมิพเอกสาร RZ 15 หลอด 1,000 15,000 ( )เงิน
งบประมาณ 

15,000 พฤศจิกายน 59 

2 ไขพิมพเอกสาร RZ  A4 15 มวน 2,000 30,000 (√)เงิน
อุดหนุน 

30,000 พฤศจิกายน 59 

3 กระดาษโรเนียวน้ําตาล A4 400 รีม 80 32,000 ( )เงินนอก 
งปม. 

32,000 พฤศจิกายน 59 

4 กระดาษโรเนียวขาว A4 230 รีม 100 23,000 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

23,000 พฤศจิกายน 59 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หน่ึงแสนบาทถวน) 100,000  100,000  
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช 

ที่ รายการ จํานวน หนวย ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 หมึกพมิพเอกสาร RZ 15 หลอด 1,000 15,000 ( )เงิน
งบประมาณ 

15,000 มิถุนายน 60 

2 ไขพิมพเอกสาร RZ  A4 15 มวน 2,000 30,000 (√)เงินอุดหนุน 30,000 มิถุนายน 60 

3 กระดาษโรเนียวน้ําตาล A4 400 รีม 80 32,000 ( )เงินนอก 
งปม. 

32,000 มิถุนายน 60 

4 กระดาษโรเนียวขาว A4 228 รีม 100 22,800 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

22,800 มิถุนายน 60 

5 ลวดเสียบระดาษ 8 กลอง 25 200  200 มิถุนายน 60 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หน่ึงแสนบาทถวน) 100,000  100,000  

 
 
 
 
 



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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 120 คน  
     2. รับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 ทั้งนักเรียน ม.3 เดิม และนักเรียนจากโรงเรียนอื่น 

จํานวน 4 หองเรียนจํานวน 130 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 59 

 
นางทรรศนีย 

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

 
- มีวัสดุอุปกรณใชในงาน
ทะเบียนนกัเรียนตามที่
กําหนด 
- วัสดุอุปกรณมีความพรอมใน
การใชงานทําใหงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ต.ค. 59 – มี.ค. 

60 

 
นางทรรศนีย 

3. ขั้นประเมินผล 
- วิเคราะหขอมูลจากการใหบรกิาร 
- สรุป ประเมินผลการดําเนินงาน 

 
- ความพึงพอใจของ
ผูรบับริการ 
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพฒันางาน
ตอไป 

 
มี.ค. 60 

 
นางทรรศนีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 คาตอบแ
ทน 

คาใชสอย คาวัสดุ 

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

ออก 
4. สรปุ ประเมินผลและรายงานการ

ดําเนินงาน 

 
 

 
 

3,000 3,000 

รวม   3,000 3,000 
 
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  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559) 
 

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 1,250 พ.ย.59 – 
มี.ค.60 

2 ลวดเย็บกระดาษ NO .10 20 กลอง 8 160 (/)เงินอุดหนุน 160  
3 ปากกาไวทบอรดสีน้ําเงิน 

แดง  pilot 
2 ดาม 25 50 ( )เงินนอก  งปม. 50  

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

(สีน้ําเงิน,ชมพ)ู 
8 ริม 105 840  840  

7 ปากกาเคมีสองหัว ตรามา สีแดง 
น้ําเงิน 

2 ดาม 15 30  30  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (สามพันบาทถวน) 3,000  3,000  
 
 
 
 
 
 
 
 



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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 674 คน ครูจํานวน 46 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.59 

 
ครูอนงค 

2. ขั้นดําเนินการ  
    2.1 ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง 
    2.2 ตรวจรบัวัสดุ อุปกรณ 

  
ต.ค.59 – ก.ย.60 

 
ครูอนงค 

 



ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

3. ขั้นประเมินผล 
   3.1 ประเมินโครงการ 
   3.2 สรุปรายงานผูบรหิาร 

  
ก.ย.60 

 
ครูอนงค 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     8,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    8,000  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 
 

  8,000 8,000 

รวม   8,000 8,000 

 
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  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 หมึกปริ้นเตอร HP Leser jet 
M 125 a 

2 ริม 1150 2300 ( )เงิน
งบประมาณ 

2300 พฤศจิกายน 59 

2 หมึกปริ้นเตอร canon สีดํา 5 ขวด 130 650 (√)เงิน
อุดหนุน 

650 พฤศจิกายน 59 

3 เครื่องเย็บกระดาษเบอร 10 2 กลอง 85 160 ( )เงินนอก 
งปม. 

160 พฤศจิกายน 59 

4 ลวดเย็บกระดาษ No 10 2 กลอง 200 400 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

400 พฤศจิกายน 59 

5 ลวดเสียบ 2 กลอง 100 200  200 พฤศจิกายน 59 
6 คัตเตอรใหญ 2 อัน 70 140  140 พฤศจิกายน 59 
7 สก็อตเทป 1” 3 มวน 50 150  150 พฤศจิกายน 59 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (สี่พันบาทถวน) 4000  4000  
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 หมึกปริ้นเตอร HP Leser jet 
M 125 a 

3 หลอด 1150 3450 ( )เงิน
งบประมาณ 

3450 มิถุนายน 60 

2 หมึกปริ้นเตอร canon สีดํา 4 ขวด 130 520 (√)เงินอุดหนุน 520 มิถุนายน 60 

3 ปากกาเคมีสีน้ําเงิน 2 ดาม 15 30 ( )เงินนอก 
งปม. 

30 มิถุนายน 60 

      ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (สี่พันบาทถวน) 4000  4000  
 



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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 2559 จํานวน  142  คน    
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 จํานวน  98  คน 

3.2 เชิงคุณภาพ  
     1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 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. 59  
นางวารุณี  อรุณ 

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

 
- มีเอกสาร วัสดุ
และอุปกรณใน
การออกหลักฐาน
ทางการศกึษา 

 
ต.ค.59 – มี.ค.
60 

 
นางวารุณี  อรุณ 

3. ขั้นการติดตามประเมินผล 
    3.1   ประเมินโครงการ 
 

 
 

ส.ค. 60 นางวารุณี  อรุณ 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ     

งบประมาณ  จํานวน     6,400  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    6,400  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 จัดซื้อวัสดอุุปกรณสําหรบังานเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา 

  6,400 6,400 

 รวม   6,400 6,400 
 

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  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

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

2  125 250 ( )เงิน
งบประมาณ 

250 

พ.ย.59 -
มี.ค.60 

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

2  125 250 (√)เงินอุดหนุน 250 

3 ปพ.2 ประกาศนียบัตร (ม.
ตน) 

150  3 450 ( )เงินนอก 
งปม. 

450 

4 ปพ.2 ประกาศนียบัตร (ม.
ปลาย) 

110  3 330 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

330 

5 กระดาษ A4 (ดับเบิ้ลเอ) 10  150 1,500  1,500 
6 แฟมสันกวาง 4  120 480  480 
7 ซองอเนกประสงค 11 รู (ไส

แฟม) 
14  32 448  448 

8 แฟมสอดพลาสติก A4 245  6 1,440  1,440 
9 หมึกพมิพเลเซอร 12A 1  1,252 1,252  1,252 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หกพันสี่รอยบาทถวน) 6,400  6,400  
 



โครงการ    พัฒนาการจัดตารางเรียนตารางสอน 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ.   ตัวบงชี้ ที่ 3 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที ่5 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2 
ลักษณะของโครงการ         โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางลําดวน  ปานปาก 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน เปนการเรียนสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและในการจัดตาราง 
เรียนตารางสอนตองสอดคลองกบัหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสรางหลกัสูตรสถานศึกษา  และเปนไปตาม
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งในการจัดตารางเรียนตารางสอนนั้นตองมี
การจัดทําเอกสารตารางเรียนตารางสอนแจกใหกบัครผููสอนและนักเรียน เพื่อใหเพียงพอในการใชตลอดป
การศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชสําหรับการจัดตารางเรียนตารางสอนก็มีความจําเปนและตอง
จัดเตรียมเพือ่ใหจัดตารางเรียนตารางสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนการบริการใหครูและนกัเรียน  
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อจัดซือ้วัสดุและอุปกรณทีเ่กี่ยวของในการจัดตารางเรยีนตารางสอน 
2.2 มี ตารางเรียนตารางสอน เพียงพอสําหรับครผููสอนและนักเรียน ในปการศึกษา 2559-2560 

 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
     มี ตารางเรียนตารางสอน เพียงพอสําหรับครูผูสอนจํานวน 62 คน และนักเรียนจํานวน 640 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
    ตารางเรียนตารางสอน มีคุณภาพ ใชวัสดุอุปกรณที่ดีและมีเพียงพอสําหรบัครผููสอนและนกัเรียน 

และสอดคลองกับหลกัสูตรสถานศึกษา 
 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

     
- 

 
ต.ค. 59 

  
นางลําดวน  
  ปานปาก 
          

2. ขั้นดําเนินการ 
    2.1   กําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

 
 

 
พ.ย.59 – 

 
นางลําดวน  



    2.2   กิจกรรมที่ดําเนินการ 
           2.2.1  ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอปุกรณ
สําหรับการจัดตารางเรียนตารางสอน 
 
           2.2.2  ดําเนินการจัดจาง การเขา
เลมเอกสารตารางเรียนตารางสอน 

 
-มีวัสดุและอปุกรณเพียงพอ
สําหรับจัดตารางเรียน
ตารางสอน 
-มี เลมเอกสารตารางเรียน
ตารางสอน 

ก.ย.60  
พ.ย.59 – 
ก.ค.60 
 
พ.ค – มิ.ย. 
60  
 

   ปานปาก 
 

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

  
มีวัสดุอุปกรณพอเพียงสําหรับ
การจัดตารางเรียนตารางสอน
และมีตารางเรียนตารางสอน
เพียงพอสําหรบัครผููสอนและ
นักเรียน 

  
ส.ค – ก.ย. 
60 
 

 
นางลําดวน  
   ปานปาก 
 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน    8,400  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว   8,400  บาท 
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  …………………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     …………………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 จัดซื้อวัสดุและอปุกรณงานจัดตารางเรียน
ตารางสอน 
  1.1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง 
  1.2 ดําเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนพสัด ุ
  1.3 นํามาใหบรกิารครูและใชในงานจัดตาราง
เรียนตารางสอน 

- 8,400 - 8,400 

รวม - 8,400 - 8,400 
 

6.  การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

- มีวัสดุและอุปกรณเพียงพอสําหรับจัด
ตารางเรียนตารางสอน 

สอบถามเจาหนาทีจ่ัดตารางเรียน
ตารางสอน 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 

- มี ตารางเรียนตารางสอน เพียงพอ
สําหรับครผููสอนและนักเรียน 

สอบถามครูผูสอน/นักเรียน แบบสอบถามความพงึพอใจ 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 มีวัสดุและอุปกรณที่ดเีหมาะสมกบัการจัดตารางเรยีนตารางสอน 
7.2 มีตารางเรียนตารางสอนที่มีคุณภาพ ใชวัสดุอุปกรณที่ดแีละมีเพียงพอสําหรบัครผููสอนและ

นักเรียนและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

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

 
 

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

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร เอ 4 1 รีม 150 150 (√)เงินอุดหนุน 150 มี.ค. 60– ก.ค.60 

2 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร 10 1 กลอง 195 195  195 มี.ค. 60– ก.ค.60 

3 กระดาษการด A4  120 แกรม 2 หอ 130 260  260 มี.ค. 60– ก.ค.60 

4 เครื่อง Printer Canon Engjet 1 เครื่อง 3,500 3,500  3,500 มี.ค. 60– ก.ค.60 

5 หมึกสําหรับเครื่อง Printer Laser 4 หลอด 100 400  400 มี.ค. 60– ก.ค.60 

6 ผาหมกึเครื่อง Printer 1 แผน 175 175  175 มี.ค. 60– ก.ค.60 

7 ดินสอ 20 ดาม 5 100  100 มี.ค. 60– ก.ค.60 

8 กระดาษสติก๊เกอรส ีสะทอนแสง 10 แผน 20 200  200 มี.ค. 60– ก.ค.60 

9 สายแถบแมเหล็กออน 1 เสน 150 150  150 มี.ค. 60– ก.ค.60 

10 กาวลาเทก็ซ  32 OZ 1 กระปกุ 70 70  70 มี.ค. 60– ก.ค.60 

11 คาจางถายเอกสารและเขาเลม
เอกสาร 

80 เลม 40 3,200  3,200 มี.ค. 60– ก.ค.60 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (แปดพันสี่รอยบาทถวน) 8,400 
 

 



โครงการ    สงเสริมพฒันาสถานศึกษายกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น 
บรรลเุปาหมายวิสัยทัศน 

สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 9 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 14 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 5 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายสันติ  อวรรณา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 

2559 
 

 
นายสันติ  
อวรรณา 

2. ขั้นดําเนินการ 
      กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
       

 
-วัสดุอุปกรณในการ
ดําเนินโครงการ 

 
ตุลาคม 2559 – 
สิงหาคม 2560 

 
นายสันติ  
อวรรณา 

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

 
-รายงานผลการ
ดําเนินตาม
โครงการ  

 
สิงหาคม – กันยายน  

2560 

 
นายสันติ  
อวรรณา 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     207,560 บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    207,560 บาท  (งบกลางเหลือจายป 59) 
(   ) 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 

 
 
 

 
 

67,560 

 
 

140,000 

 
 

207,560 

 รวม  67,560 140,000 207,560 
 
 
 
 
 



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 
        (นายสันติ  อวรรณา)  
ตําแหนง รองผูอํานวยการ วิทยฐานะ ชํานาญการ 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 



 

 

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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพปจจุบันมีนักเรียนทีป่ระสบปญหาดานการอาน การเขียนภาษาไทย ไมสนใจ 
การอานซึง่มีทัง้ที่อานไมคลอง เขียนไมคลอง  อานจับใจความไมได อานตีความไมเปน ซึ่งทกุฝายควรตระหนกั
และเห็นความสําคัญของการอาน การเขียนภาษาไทยเพราะถือเปนพื้นฐานที่จะสงผลกระทบไปถึงการเรียนรู
วิชาอื่น ๆ เปนอยางมาก  หากนักเรียนอานไมออกเขียนไมได จับใจความไมได และตีความไมเปนจะทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาอื่น ๆตกต่ําตามไปดวย  ดังนั้นเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศกัยภาพสูงขึ้นมีความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถแขงขันในระดบันานาชาติได
เทียบเคียงกบัโรงเรียนมาตรฐานสากลกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จึงจัดทําโครงการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยขึ้น 
 
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 84 ไดรับการสงเสริมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําใหนักเรียนได 
เรียนรูและพฒันาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

2. นักเรียนรอยละ 84  มีความรูและทักษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน และ 
มาตรฐานตามทีห่ลักสูตรกําหนด มีนิสัยรักการอานมากขึ้นรอยละ 94 
      3. นักเรียนทุกระดบัชั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 3 
      4. นักเรียนรอยละ 96 สามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมิปญญาทองถิ่น 
      5. นักเรียนรอยละ 98  มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ ใชประกอบการศกึษาคนควา 
      6. นักเรียนรอยละ 84 ไดรับการสงเสริมดานความสามารถของนักเรียน ใหเปน คนดี คนเกง 
ดานทักษะการใชภาษาไทยอยางตอเนือ่ง 
      7. บุคลากรครูในกลุมสาระภาษาไทยรอยละ 98  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.59 

 

นางวิภารัตนและ 

ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย 

2. ขั้นดําเนินการ 
2.1 กิจกรรมรําลึกคุณสุนทรภูและวันภาษาไทย
แหงชาติ 

 
2.2 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

  

ครูทุกคนใน
กลุมสาระ
ภาษาไทย 
นักเรียน 
ทุกคน 
ครูทุกคนใน
กลุมสาระ
ภาษาไทย 

 
มิ.ย.60 
- ก.ค.60 
 
 
ต.ค.59- 
ก.ย.60 

 
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.59- 
ก.ย.60 
 
ต.ค.59- 
ก.ย.60 
ต.ค.59- 
ก.ย.60 
 
ต.ค.59- 
ก.ย.60 
 
 

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.60 
 
ส.ค.60 
 
ส.ค.-ก.ย.60 

 
ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย 
ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย 
นางวิภารัตน 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

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

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 รําลึกคุณสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ   2,500 2,500 

2 สงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน 
- การพัฒนาทักษะการอานการเขียน 
ไมคลอง(ม.1,ม.4) 

   
 

1,000 

 
 

1,000 



 

 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 - การพฒันาทักษะการอาน แนวPISA   500 500 
- การพฒันาทักษะการอาน การคิด 

วิเคราะหเขียนทุกระดับชั้น 

  3,000 3,000 

3 ผลิต จัดทํา จัดหาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอน 

  3,000 3,000 

รวม   10,000 10,000 
 
6.  การประเมินโครงการ 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ(ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1.  นักเรียนรอยละ84 ไดรับการสงเสริม
พัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญนักเรียนไดเรียนรูและพฒันา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
2.  นักเรียนรอยละ 84 มีความรูและ
ทักษะดานภาษาไทยไดมาตรฐานตามที่
หลักสูตรกําหนด  
มีนิสัยรกัการอานมากขึ้นรอยละ 94 
3.   ผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนผานเกณฑมาตรฐานของ
โรงเรียนและสงูขึ้นรอยละ3 
 4.   นักเรียนรอยละ 96 สามารถ
แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูใน
โรงเรียนและภูมิปญญาทองถิ่น 
5.  นักเรียนรอยละ 98 มีสื่อ นวัตกรรม
การเรียนรูใหมๆในการศึกษาคนควา 
6.  นักเรียนรอยละ84 ไดรับการสงเสริม
พัฒนาใหเปน คนดี คนเกงดานทักษะ
การใชภาษาไทยอยางตอเนื่อง 
7.  บุคลากรกลุมสาระภาษาไทยรอยละ 
98 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 84 ไดรับการสงเสรมิกระบวนการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญทําให 

นักเรียนไดเรียนรูและพฒันาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
7.2 นักเรียนรอยละ 84 มีความรูและทักษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนและ 

มาตรฐานตามทีห่ลักสูตรกําหนด มีนิสัยรักการอานมากขึ้นรอยละ 94 
7.3 นักเรียนทุกระดบัชั้นมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 3 
7.4 นักเรียนรอยละ 96 สามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรยีนรูในโรงเรียนและภูมปิญญาทองถิ่น 
7.5 นักเรียนรอยละ 98 มีสื่อนวัตกรรมการเรียนรูใหมๆประกอบการเรียนการสอนการศึกษาคนควา 
7.6 นักเรียนรอยละ 84 ไดรับการสงเสรมิความสามารถของนักเรียน ใหเปน คนดี คนเกงดานทกัษะ 

การใชภาษาไทยอยางตอเนื่อง 
7.7 บุคลากรครูรอยละ 98 ในกลุมสาระภาษาไทยไดรบัการสงเสริม พัฒนาใหมีความสามารถดานการ 

ออกแบบการจัดการเรียนรู ดานเทคนิคการสอน สื่อเทคโนโลยีการวัดประเมินผลอยางมปีระสิทธิภาพ 
 
 

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

 
 

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

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559) 
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 

ที่ 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสารดบัเบิ้ล
เอ A-4  

12 รีม 130 1,560 ( )เงิน
งบประมาณ 

1,560  
ต.ค.59- 
มี.ค.60 2 หมึกปริ้นเตอรcannonสีดํา 2 ขวด 150 300 (√)เงินอุดหนุน 300 

3 หมึกปริ้นเตอรcannonสี
แดง 

1 ขวด 150 150 ( )เงินนอก 
งปม. 

150 

4 หมึกปริ้นเตอรcannonสี
เหลือง 

1 ขวด 150 150 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

150 

5 หมึกปริ้นเตอรcannonสีน้ํา
เงิน 

1 ขวด 150 150  150 

6 ลวดเสียบกระดาษเบอร 1 1 กลอง 240 240  240 
7 กระดาษกาวยน 1.5 นิ้วสี

ชมพู 
3 มวน 40 120  120 

8 กระดาษกาวยน 1.5 นิ้วสีน้ํา
เงิน 

3 มวน 40 120  120 

9 กระดาษการดสีทําปก A4สี
ฟา 

2 รีม 75 150  150 

10 กระดาษการดสีทําปก A4สี
ชมพ ู

2 รีม 75 150  150 

11 ปากกาไวทบอรด sterbilo 20 ดาม 25 500  500 
 (สีดํา,  สีน้ําเงิน,  สีแดง)       
12 ลวดเย็บกระดาษ NO.10-

1m 
1 กลอง 240 240  240 

13 กาวลาเทก็ซ 16 ออนซ 2 ขวด 35 70  70 
14 เครื่องเย็บกระดาษแม็ค

No.10-1m 
2 อัน 80 160  160 

15 กรรไกร  8  นิ้ว 2 อัน 50 100  100 
16 กระดาษโฟโต180  แกรม

(100แผน) 
1 หอ 340 340  340 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (สี่พันหารอยบาทถวน) 4,500  4,500  
 



 

 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559) 
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 

6 ชิ้น 500 3,000 ( )เงินงบประมาณ 3,000 ต.ค.59- 
มี.ค.60 

(√)เงินอุดหนุน   
( )เงินนอก 
งปม. 

  

( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (สามพันบาทถวน) 3,000  3,000  
 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2560) 
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 ( )เงิน
งบประมาณ 

500 มิ.ย.60 
- ก.ค.60 

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 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (สองพันหารอยบาทถวน) 2,500  2,500  

 



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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 640 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. 59 

 
- นายชูชาติ  เดนถาวร 
- คณะครูในกลุมสาระ            
  การเรียนรูวิทยาศาสตร 

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

    
 3 - 15 พ.ย. 
59  

 
- คณะครูในกลุมสาระ            
  การเรียนรูวิทยาศาสตร 

3. การติดตามประเมินผล 
    3.1 ประเมินโครงการ  
    3.2 สรปุรายงานผูบรหิาร 

 ม.ค. - ก.ย. 60 - นางลําดวน ปานปาก 
- คณะครูในกลุมสาระ            
  การเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ     

งบประมาณ  จํานวน     30,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    30,000  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 

- - - - 

3 กิจกรรมวันสัปดาหวิทยาศาสตร - - - - 
4 กิจกรรมสอนเสริมความรูดาน

วิทยาศาสตร 
- - - - 

 รวม   30,000 30,000 



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

 
- 
 

 
- 

 
- 

   
- 



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)  
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 

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

    30,000 
(อุดหนุนรายหัว) 
 

2 คายฝกทักษะวิทยาศาสตรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
- จัดทําเอกสารกจิกรรมฐานตางๆ วัสดุ อุปกรณในการจัดทาํกิจกรรมฐานจํานวน 10 ฐาน 

- 
 

3  งานสัปดาหวิทยาศาสตร 
- กิจกรรม science show  

- 
 



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  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559) 
 
  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 

1220 พ.ย. 59 
ก.พ. 60 

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

ปากจระเข 
4  230 920  920  



29 24462 สายไฟดําแดง พรอมแจค 4  215 860  860  
30 23112 กรดไฮโดรคลอริคเขมขน  

12 โมล 
6  45 270  270  

31 23111 กรดไฮโดรคลอริคเขมขน  
6 โมล 

6  44 264  264  

32 23116 ไอโอดีนคริสตอล 2  375 750  750  
33 23110 เฮกเซน 2  120 240  240  
34 23128 เลด(ll) ไนเตรด 2  135 270  270  
35 23167 ฟลนอลทาลีน 0.1 % 6  45 270  270  
36 23168 โปแตสเซียมโบรไมด 2  245 490  490  
37 23176 โปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต 2  65 130  130  
38 23172 โปแตสเซียมไฮดรอกไซค 4  155 620  620  
39 23174 โปแตสเซียมไอโอไดด 2  640 1280  1280  
40 23175 โปแตสเซียมไนเตรด 1  105 105  105  
41 23204 ซิลเวอรไนเตรด 1  676 676  676  
42 23212 โซเดียมไฮดรอกไซค เม็ด 2  60 120  120  
43 23213 โซเดียมไฮดรอกไซค  50 % 2  69 138  138  
44 24008 กระดาษโครมาโตรกราฟฟ 1  220 220  220  
45 22072 บีกเกอร  100  ซีซ ี 40  69 2760  2760  
46 23220 โซเดียมซัลไฟต 1  80 80  80  
47 23221 โซเดียมไทโอซลัเฟต 1  66 66  66  
48 23235 กรดซลัฟูริค  2 โมล 2  45 90  90  
49 23252 ยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอร 1  353 353  353  
50 23258 ซิงคซลัเฟต 1  175 175  175  
51 22120 หลอดหยด 10 ซม.  20  14 280  280  
52 22095 หลอดลองขนาดกลาง  20  39 780  780  
53 22097 หลอดลองขนาดใหญ ทนไฟ 20  118 2360  2360  
54 22078 บีกเกอร  250  ซีซี ทนไฟ 18  230 4140  4140  
55  กระบอกตวงขนาด 10 cm3 15  100 1500  1500  
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (สองหมื่นเกาพันหารอยหกสิบเอ็ดบาทถวน) 29,561  29,561  
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4  ภาคเรียนที่ 1/2560) 

 
  

 
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. 59 
ก.ย. 60 

2  เทอรโมมเิตอร 100 C0        
3 23117 สารละลายไอโอดีน        
4 22247 บีกเกอร  250 CC         
5 24020 กระดาษลิตมัสน้ําเงิน        
6 24020 กระดาษลิตมัสน้ําเงิน        
7  ขาต้ัง / สแตน        
8  ตระแกรง / ที่บังลม        
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (สองหมื่นเกาพันหารอยหกสิบเอ็ดบาทถวน) 439  439  
 
 



 

 

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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 รอยละ 84  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.59 – ก.ย.60 
 

 
นางวัชรินทร เจรญิคํา
และครผููสอนหลักสูตร
EIS 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ปรับปรงุซอมแซม 

 
-  มีสื่ออุปกรณในการจัดการ
เรียนรูหลักสูตร EIS  

 
ต.ค.59 – ก.ย.60 
 

 
นางวัชรินทร เจรญิคํา
และครผููสอนหลักสูตร
EIS 

3. ขั้นประเมินผล 
-ประเมินความพึงพอใจผูมีสวน
เกี่ยวของ 
-ประเมินโครงการ  
-สรุปรายงานผูบริหาร 

 
-  ความพึงพอใจของผูมสีวน
เกี่ยวของ 
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพฒันา
งานตอไป 

 
ก.ย.60 
 

 
นางวัชรินทร เจรญิคํา
และครผููสอนหลักสูตร
EIS 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     -  บาท  จําแนกเปน 
(   ) เงิน อุดหนุนรายหัว   ………….……………….. 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 

  
 

 
- 

 
-      

รวม   -      -      
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.  นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษใน
หองเรียน ปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและ
ผูเรียนดวยกันได 

1. ตรวจบันทึกการนเิทศ/ประเมิน
การสอน 
 

1. แบบบันทกึการนเิทศ/
แบบประเมินการสอน 
 

2.  นักเรียนไดรับการฝกทักษะการ
อาน-เขียนภาษาอังกฤษโดย
กระบวนการทกัษะพื้นฐานการเรียนรู 
แบบวิทยาศาสตรที่จําเปนตามหลักสูตร 

2 การสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในปการศึกษา 2559-2560 

2 แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในปการศึกษา 
2559-2560 
 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ  พรอมทัง้สามารถใช 

ภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและผูเรียนดวยกันได  

7.2 นักเรียนมผีลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลกัสูตรเปนไปตามเกณฑ  พรอมทั้งไดรับการฝก 

ทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพืน้ฐานการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรกบัภาษาอังกฤษ

ที่จําเปนตามหลักสูตร 

 

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

 
 

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

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

 
 



โครงการ    สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 4 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 10 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 10 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 7 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายชูชาติ  เดนถาวร 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดําริฯ เกี่ยวกับการอนุรกัษ
พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น   ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็ก
เห็นความงดงาม   ความสนใจ  และเกิดความปติทีจ่ะทําการศึกษาและอนรุักษพืชพรรณตอไป   การใหวิธีสอน  
การอบรมและใหความรูสกึกลัววา  หากไมอนุรกัษแลวจะเกดิผลเสียเกิดอันตรายแกตนเอง  จะทําใหเด็กเกิด
ความเครียด  ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” 
 จากพระราชดําริฯของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคลองกบัการพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนและในเรือ่งของการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลาง  ดังนั้นทาง
โรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสนองพระราชดําริฯ และปลูกจิตสํานึกใหกบันักเรียน 
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณใหนักเรียนมีความรักและเห็นคุณคาของพรรณไม 
2.2 เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงรวบรวมพรรณไม  ขอมูลพรรณไมและการเก็บรักษา เพื่อประโยชนทาง 
     การศึกษา  และเผยแพรสูภายนอก 
2.3 เพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
2.4 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดการเรียนรูหนวย 
     บูรณาการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 

3.  เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนทุกคน ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ 
 
3.2 เชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณ มีความรักและเห็นคุณคาของพรรณไม 
 2. โรงเรียนเปนแหลงรวบรวมพรรณไม  ขอมูลพรรณไมและการเก็บรักษา กอใหประโยชนทาง 

การศึกษา  และสามารถเผยแพรสูภายนอก 



 3. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในที่หลากหลายและเอื้อตอการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาตน
เต็มตามศักยภาพ 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดการเรียนรูหนวยบูรณา
การสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
4.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมครูและผูเกี่ยวของรวม 
วางแผน วิเคราะหสภาพปญหา
ในการดําเนินโครงการ 
 

 
-  ไดทราบสภาพ
และไดแนวทางใน
การจัดทําและ 
ปรับปรงุโครงการ 
 

 
ส.ค.59 - ก.ย. 59  

 
นายชูชาติ  เดนถาวร
และคณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1  เสนอโครงการเพื่อขออนมุัติ 
2.2 ประชุมคณะครูและบุคลากร
ทางการศกึษา  
2.3 ดําเนินการจัดกจิกรรมสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนตามแผนที่
วางไว 
 

นักเรียนและคณะ
ครูและบุคลากรทุก
คนเขารวมกิจกรรม 

ต.ค.59 – ก.ย.60 นายชูชาติ  เดนถาวร
และคณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ 

3. ขั้นประเมินผล 
สรปุประเมินผลรายงาน. 

-  ไดสรุปรายงาน
ผลการดําเนิน
โครงการ 

ก.ย.60 นายชูชาติ  เดนถาวร
และคณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     30,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    30,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู 
-  พัฒนาและปรบัปรุงสื่อการเรียนรูสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
 

   
10,000 

 
10,000 



2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู 
-  พัฒนาและปรบัปรุงแหลงเรียนรูในโรงเรียนที่
เกี่ยวของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

   
10,000 

 
10,000 

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 
-  อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีความรู ความเขาใจในการดําเนินโครงการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

   
10,000 

 
10,000 

รวม   30,000 30,000 
 
6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 
1. นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณ มี
ความรักและเห็นคุณคาของพรรณไม 

-  ประเมินจากการสังเกต - แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. โรงเรียนเปนแหลงรวบรวมพรรณไม  ขอมูลพรรณ
ไมและการเก็บรักษา เกิดประโยชนทางการศึกษา  
และเผยแพรสูภายนอก 

-  ประเมินจากการสอบถาม - แบบสอบถาม 

3. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในและสภาพแวดลอม
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนเต็ม
ตามศักยภาพ      

-  ประเมินจากการสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู 
ความเขาใจ สามารถจัดการเรียนรูหนวยบูรณาการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  ประเมินจากการสอบถาม 
-  ประเมินจากการสังเกต 

- แบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนมจีิตสํานึกในการอนรุักษพืชพรรณ มีความรักและเห็นคุณคาของพรรณไม 
7.2 โรงเรียนเปนแหลงรวบรวมพรรณไม  ขอมูลพรรณไมและการเก็บรักษา เกิดประโยชนทาง 

การศึกษา  และเผยแพรสูภายนอก 
7.3 โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในและสภาพแวดลอมบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน 

เต็มตามศักยภาพ 
7.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดการเรียนรูหนวยบูรณาการ 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ     
 
 

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

 
 

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

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

 
 

 
 
 
 
 



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   นางรุงทิวา  คชปญญา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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.59 - ก.ย.60 
(ไตรมาศที่ 1-4 
ปงบประมาณ 

2560) 

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.60 – ก.ย.60 
(ไตรมาศที่ 3-4 
ปงบประมาณ 

2560) 

นายศุภชัย 
จินะรกัษ 
และคณะครูทุกคน 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

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

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 หองเรียนคุณภาพ และการจัดทําสื่อการเรียน
การสอนคณิตศาสตร 

 
 

 
 

5,000 5,000 

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

 5,000  5,000 

รวม  5,000 5,000 10,000 
 
6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็(ตามจุดประสงค) วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
-  นักเรียนรอยละ 83 มีทักษะกระบวนการ   
   ทางคณิตศาสตรและผลสมัฤทธิ์ทางการ 
   เรียนดีขึ้น 
-  นักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองมากขึ้น 
   รอยละ 80  
-  ประสิทธิภาพการสอนของครูเพิม่ขึ้น 
-  นักเรียนรอยละ 90 มีความพึงพอใจในการ 
   ใชบริการหองศูนยคณิตศาสตร 

การประเมิน/การทดสอบ 
 
 

การประเมิน 
 

การประเมินผลการเรียน 
การประเมิน 

แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
 
 

แบบสอบถาม 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบสอบถาม/แบบสังเกต 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภรอยละ 90 เขารวมกิจกรรมมีความสามารถทางคณิตศาสตร
สูงขึ้นและมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนสงูขึ้น  

7.2 นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
7.3 นักเรียนนําความรูทกัษะพื้นฐานจากชุดคูมือสอนซอมเสริมไปประยกุตใชแกปญหาคณิตศาสตรได

ดียิ่งขึ้น   



7.4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมสีื่อสําหรบัการจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ  มี
หองเรียนที่มีวัสดุอปุกรณพรอมใหครูใชและมสีภาพแวดลอมที่ดีได สําหรบัการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ   

7.5 ครู นักเรียนมีความรูความเขาใจและเกิดทกัษะในการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยใช
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เบื้องตน 
  

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางรุงทิวา  คชปญญา)  
ตําแหนง ครู  
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 
 

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

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

กิจกรรมหองเรียนคุณภาพ และ
การจัดทําสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร 

       

1. ซอมบํารุงวสัดุครุภัณฑและ
อุปกรณคอมพิวเตอรทั้งหมด 

- - - 3,000 เงินอุดหนุน 3,000 ต.ค.59- 
ก.ย.60 

2. กระดาษ A4 (Double A) - - - 2,000 เงินอุดหนุน 2,000 ต.ค.59- 
ก.ย.60 

กิจกรรมการอบรมการใช
โปรแกรม GSP เบ้ืองตน 

       

1.  อาหารกลางวัน อาหารวาง  
1 วัน ครู นักเรียน 60 คน 

- - - 5,000 เงินอุดหนุน 5,000 เม.ย.60- 
ก.ย.60 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หน่ึงหมื่นบาทถวน)  10,000 
 



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   นางรุงทิวา  คชปญญา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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.59 
 

 
นางรุงทิวา  คชปญญา
และครผููสอนหลักสูตร
EIS 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ปรับปรงุซอมแซม 

 
-  มีสื่ออุปกรณในการจัดการ
เรียนรูหลักสูตร EIS  

 
ต.ค.59 – ก.ย.60 
 

 
นางรุงทิวา  คชปญญา
และครผููสอนหลักสูตร
EIS 

3. ขั้นประเมินผล 
-ประเมินความพึงพอใจผูมีสวน
เกี่ยวของ 
-ประเมินโครงการ  
-สรุปรายงานผูบริหาร 

 
-  ความพึงพอใจของผูมสีวน
เกี่ยวของ 
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพฒันา
งานตอไป 

 
ก.ย.60 

 
นางรุงทิวา  คชปญญา
และครผููสอนหลักสูตร
EIS 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     -  บาท  จําแนกเปน 
(   ) เงิน อุดหนุนรายหัว   ………….……………….. 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 

  
 

 
- 

 
- 

รวม   - - 
 
 
 



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 
2560 
 

2. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปการศึกษา 
2560 
 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ พรอมทั้งสามารถใช 

ภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและผูเรียนดวยกันได  

7.2 นักเรียนมผีลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลกัสูตรเปนไปตามเกณฑ พรอมทัง้ไดรบัการฝก 

ทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ โดยกระบวนการทกัษะพืน้ฐานการเรียนรูแบบคณิตศาสตรกับภาษาอังกฤษ

ที่จําเปนตามหลักสูตร 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางรุงทิวา  คชปญญา)  
ตําแหนง คร ู
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 
 

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

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 

 



 

โครงการ    พัฒนาเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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   นางสาวพันธิตรา   กระหวาย 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากรายงานสรุปผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) จากสถาบันการทดสอบแหงชาติ (สทศ.)  
ในปการศึกษา 2558 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบกบัปการศึกษา  2557   
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  เพิ่มขึ้น 4.06  สวนมัธยมศึกษาปที ่3   ลดลง -1.76   ทําใหคณะครูในกลุมสาระการ
เรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดตระหนกัถึงหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางมปีระสิทธิภาพ และสามารถพฒันาผูเรียนใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห  และทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และเกิดผลยั่งยืน  

กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตระหนักถึงความจําเปนในเรื่องดังกลาวนี้
เปนอยางยิง่ จึงมีการประชุมวางแผนในกลุมสาระ เพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอน โดยการใชสื่อ
เทคโนโลยี และใชคูมือประกอบการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหบรรลุตาม
เปาหมายของโรงเรียนสูงขึ้นจากปการศึกษา 2559  รอยละ 3   

2.  วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อปรบัปรุงหองศูนยสังคมศกึษาใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอนที่ดีใหแกนกัเรียน 
2.2 เพื่อใหครูพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู โดยมุงเนนเรื่องการคิดวิเคราะห สังเคราะหใหแก

นักเรียน 
2.3 เพื่อใหครูไดใชขอสอบทีห่ลากหลายในคลังขอสอบ และมีคูมือสอนเสริมที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

สงผลใหผลสมัฤทธิ์ทางเรียนและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ O-NET ปการศึกษา 2559 สูงขึ้นรอยละ 3 

3.  เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ  
     1) กลุมสาระสังคมศกึษาไดมีหองศูนยสังคมศึกษาที่มีบรรยากาศที่ดีตอการเรียนของนักเรียน 
     2) ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ฯทุกคน มีทักษะความรูในการพฒันากระบวนจัดการ

เรียนรูใหบรรลเุปาหมายของหลกัสูตร 
    3) ครูทุกคนไดใชขอสอบที่มีความหลากหลาย และคูมือการสอนเสรมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

สงผลใหผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET)  สูงขึ้นจากป 2559 รอยละ 3 
 



 

3.2 ดานคุณภาพ 
     กลุมสาระสงัคมศึกษามีหองศูนยสงัคมศึกษาที่ดีเอื้อตอการเรียนของนักเรียนและครทูุกคนใน 

กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ฯ มีทักษะกระบวนการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยี  ใชขอสอบและคูมือสอน
เสริมที่ความหลากหลายมีคุณภาพมาตรฐาน จนบรรลเุปาหมายของหลักสูตร สงผลใหผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
และผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) สูงขึ้นจากป 2559 รอยละ 3 

4.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
   1.1 ประชุมครสูรปุผล/ปญหา/อปุสรรคในการ
จัดการเรียนรูและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของ ป
การศึกษา 2558 
   1.2 สํารวจความตองการของครูในการพฒันา  
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   1.3 มอบหมายหนาที่ในการดําเนินกจิกรรม  
   1.4 ขออนุมัติโครงการตอฝายบรหิาร 

 
ทราบปญหา/อุปสรรคของ
การจัดการเรียนรู และจัด
ใหมีครรูับผิดชอบกจิกรรม
ตางๆ 
 

ต.ค. 59 ครูพันธิตรา 

  2.ขั้นดําเนินการ 
    2.1 ปรบัปรุงหองศูนยสังคมศึกษา  
     
 

 
สรางบรรยากาศที่ดีตอการ
เรียนของนกัเรียน 

 
ต.ค. 59 

 
ครูพันธิตรา 

   2.2  ครูทุกคนวิเคราะหมาตรฐานตัวชี้วัด   
จัดกระบวนการเรียนการสอนตามตัวช้ีวัด และ
เก็บรวบรวมขอสอบทั้ง 5 สาระไวในคลังขอสอบ 

วิเคราะหเนื้อหาและ
พัฒนากระบวนการสอน
ตามมาตรฐานตัวชี้วัดและ
จัดเกบ็รวบรวมขอสอบแต
ละระดับชั้นไวในคลัง
ขอสอบ 

ต.ค.- พ.ย. 
59 

ครูกลุมสาระ
สังคมศึกษาฯ

ทุกคน 

   2.3 ครูใชขอสอบในคลังขอสอบเพื่อทดสอบ 
         นักเรียนอยางหลากหลาย   

มีขอสอบที่ไดมาตรฐาน
สอดคลองกบัตัวช้ีวัด 

ต.ค.-พ.ย. 
59 

" 

   2.4 ครูใชคูมือสอนเสริมที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
         มาสอนเสริมในเนื้อหาเพิม่เติม 

มีคูมือสอนเสริมที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 

ต.ค.- พ.ย. 
59 

" 

3. ขั้นประเมินผล 
    3.1 ประชุมครูกลุมสาระฯ 
    3.2 สรปุผล/ประเมินผลการดําเนินงาน 
    3.3 รายงานผลการดําเนินโครงการตอ 
          ผูบงัคับบญัชา  

 
ครูและผูบริหารไดทราบ
ผลการดําเนินโครงการ  

 

มี.ค.60 

 
ครูพันธิตรา 

 
 



 

5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     8,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    8,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถ่ัวจายทุกรายการ) ดังน้ี 
 

 
ที ่

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใชงบประมาณ 

จํานวนตามหมวดจาย  
รวม คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ขั้นเตรียมการ 
   1.1 ประชุมครสูรปุผล/ปญหา/อปุสรรคในการ
จัดการเรียนรูและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของ  
ปการศึกษา 2558 
   1.2 สํารวจความตองการของครูในการพฒันา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   1.3 มอบหมายหนาที่ในการดําเนินกจิกรรม  
  1.4 ขออนุมัติโครงการตอฝายบริหาร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2.  ขั้นดําเนินการ 
2.1 ปรับปรุงหองศูนยสังคมศึกษา  
2.2 ครูทุกคนวิเคราะหตัวช้ีวัดในแตละมาตรฐาน 
จัดกระบวนการเรียนการสอนตามตัวช้ีวัดและ
เก็บรวบรวมขอสอบที่มีคุณภาพทัง้ 5 สาระ 
ทุกระดบัชั้นไวในคลังขอสอบ     
2.3 จัดซื้อคูมือสอนเสรมิ ตะลุยโจทยขอสอบ
สังคมศึกษา . พิชิต O-NET สังคมศึกษา  
คูมือเตรียมสอบ O-NET ระดับม.3 และ ม.6 
2.4 ครูใชคูมือสอนเสรมิมาสอนเพิม่เติมในเนื้อหา 
2.5 ครูใชขอสอบที่มีคุณภาพเพือ่ทดสอบนกัเรียน
อยางหลากหลาย   

 
 
 

 
1,050 

 
- 
 
 

4,880 
 

1,600 
 

 
1,050 

 
 

4,880 
 

1,600 

3. ขั้นประเมินผล/รายงานผล 
3.1 เขาเลมขอสอบของครทูุกคนทุกระดับชั้น 
เพื่อเก็บรวบรวมไว 
3.2 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคบับญัชา 

 
 
 

 
 

470 

 
 

- 

 
 

470 

รวม  1,520 6,480 8,000 
 



 

6.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
1) ปรับปรงุหองศูนยสงัคมศึกษา สังเกตและสอบถาม แบบสงัเกตและแบบสอบถาม  
2) ครูทุกคนในกลุมสาระการ
เรียนรูสงัคมศึกษาฯ มีทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรูตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัดและรวบรวม
จัดเกบ็ขอสอบทีห่ลากหลายและ
มีคุณภาพมาตรฐาน 

1. ตรวจบันทึกการนเิทศ 
2. ตรวจขอสอบ/สงัเกตการใชสื่อ
ในการจัดการเรียนรูและประเมิน
คุณภาพของขอสอบของกลุม
สาระสังคมศกึษา ฯ 
 

1. แบบบันทกึการนเิทศ 
 
2. แบบสังเกตการใชสื่อในการ
จัดการเรียนรู 
3. แบบประเมินคุณภาพของ
ขอสอบ 

3) ครูใชคูมือสอนเสรมิและ
ขอสอบที่มีคุณภาพ จนสามารถ
บรรลเุปาหมายของหลกัสูตร 
ทําใหนักเรียนมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และผลการสอบ
ทางการศกึษาแหงชาติ(O-NET) 
สูงขึ้นรอยละ 3 

3. ประเมินการใชคูมือสอนเสริม 
และประเมินความพึงพอใจตอ
ผลงานของครูและนักเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม     
 

4.แบบประเมินคูมือสอนเสริม 
5. แบบประเมินความพึงพอใจตอ
ผลงานของครูและนักเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 ครูไดพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในแตละรายวิชา โดยใชสื่อที่มีคุณภาพมาตรฐานใหบรรลุ

เปาหมายของหลกัสูตร  
7.2 ครูมีการจัดเกบ็รวบรวมขอสอบหลากหลาย และใชคูมือสอนเสรมิที่มีคุณภาพ และสามารถนํา

ขอสอบมาใชทดสอบกับนกัเรียนไดสะดวกรวดเร็วและเปนจริง  
7.3 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางเรียนสงูขึ้น และและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ O-NET  

ปการศึกษา 2559 สูงขึ้นรอยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2558 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
     (นางสาวพันธิตรา  กระหวาย) 
ตําแหนง ครู   วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
ประธานกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ฯ 

 
 

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

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์    เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

ทรัพยากรโครงการ   งบประมาณ ระยะเวลา 
ที่ตองการใช ที่ รายการ จํานวน หนวย ราคาตอ 

หนวย 
จํานวน

เงิน 
  

1. คาจางทําปายหองศูนย
สังคมศึกษาและทําผามาน
ปดกระจกกันแสงเขาเวลา
ฉายโปรเจคเตอร 

   1,050 (√) เงิน
อุดหนุน 
( ) เงินอื่น ๆ 

(ระบุ) 

1,050 พ.ค. 60 

2. กระดาษ A4 Quaility 18 หอ 150 2,700  2,700 ธ.ค. 59 
3. ตะลุยโจทยขอสอบสังคม

ศึกษา , พิชิต O-NET 
สังคมศึกษา  คูมือเตรียม
สอบ O-NET ระดับ 
ม.3 และ ม.6 

8 เลม 200 1,600 1,600 ธ.ค. 59 

4. Kingston Flash  Drive  7 อัน 280 1,960  1,960 ธ.ค. 59 
5. กระดาษการด 2 ริม 110 220  220 ธ.ค. 59 
6. คาจางเขาเลมตัวอยาง

ขอสอบแตละรายวิชาใน
ระดับชั้นเรียนและ 
สรปุรายงานผลโครงการ  

   470  470 พ.ค. 60 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (แปดพันบาทถวน)  8,000  8,000  
  



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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
        ทุกหนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมตัวรองรับการขยายตัวทุกๆดานทั้งการแขงขันเชิง
เศรษฐกิจการคา  การศึกษาของกลุมประเทศอาเซียน เพื่อใหสอดคลองกับจุดเนน 6 ยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการพัฒนามาตรฐานการศึกษา การพัฒนากําลังคนที่สอดคลองกับการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้ง ICT เพื่อการศึกษา 
       ทางกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนไดมีการพัฒนา
ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเนนใหพัฒนาการใช ICT เพื่อการศึกษา ทําใหครูไดมีแหลงเรียนรู
อาเซียน และใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบคนขอมูลดานตางๆ ตามจุดเนน 6 ยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียนไดพัฒนาความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
2.2 เพื่อเนนใหครูพัฒนาการใช ICT เพื่อการศึกษาใหแกนักเรียน 
2.3 เพื่อใหครูไดมีแหลงเรียนรูอาเซียน(หองอาเซียน) ที่ทันสมัย ไดคุณภาพมาตรฐาน และสะดวก 

รวดเร็วในการสบืคนขอมูลตางๆ 
2.4 เพื่อจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในสปัดาหอาเซียน ใหแกครู บุคลากรและนักเรียน 

 
3.  เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
       1) ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทกุคนไดพัฒนาความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  

       2) โรงเรียนมีหองศูนยการเรียนรูอาเซียนทีม่ีสื่อหลากหลาย และทันสมัย สามารถสืบคนขอมูลได
สะดวกและรวดเร็ว  

       3) ครูและนกัเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมสปัดาหอาเซยีน  เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และมีบรรยากาศแบบอาเซียน 

3.2 ดานคุณภาพ 
       1) ครูทุกคนจัดการเรียนรูแบบบรูณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหแกนักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   



       2) ครูและนกัเรียนทุกคนพฒันาการใชสื่อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาอยางเต็มความสามารถ 
       3) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนทุกคนมเีวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในกจิกรรมสัปดาห
อาเซียน 
       4) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกี่ยวกับอาเซียนเพิม่ขึ้น 
 
4.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
  ประชุมช้ีแจงคณะครูทกุกลุม 
  สาระการเรียนรู 

 
ขอบขายของการดําเนิน
กิจกรรม 

 
พ.ย. 59 

 
นายสันติ  อวรรณา   

2. ขั้นดําเนินการ  
2.1 ดําเนินพัฒนา/ปรับปรุง 
     สื่อเทคโนโลย ี

 
พัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
ใหครูทุกคนใชสือ่ได
อยางเต็มศักยภาพ 

 
ธ.ค. –ส.ค. 60 

 
พันธิตรา   กระหวาย 

2.2. พัฒนาหองอาเซียน มีตุกตาอาเซียน10 
ประเทศ และสื่อ
(CD,VCD)   

 
ธ.ค.59 – ส.ค. 60 

พันธิตรา   กระหวาย
สมบรูณ   มีมาก 

 
2.3  กิจกรรมสปัดาหอาเซียน - ครู บุคลากร และ

นักเรียนทุกคน 
ไดแสดงออกบนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

  8  ส.ค. 60 
 

พันธิตรา   กระหวาย 
เครือวัลย   เดือนเพญ็ 

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

 
ครู และผูบรหิาร 
ไดทราบผลการ
ดําเนินงานตามรายงาน 
สรปุโครงการเปน
รูปเลม 

 
  ก.ย. 60 

 
พันธิตรา  กระหวาย 

 

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



กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมจัดการเรียนรูเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน 
1.1  พัฒนา/ปรับปรงุสือ่เทคโนโลย ี

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

1,000 

 
 
 

1,000 

2 กิจกรรมพัฒนาหองอาเซียนแหลงเรียนรู   
(ตุกตาอาเซียน 10  ประเทศ และธงอาเซียน)    

- - 6,500 6,500 

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

 
 

- 
- 
 

- 
 
- 

 
 

- 
- 
 

- 
 
- 

 
 

- 
- 
 

2,500 
 
- 

 
 

- 
- 

 

2,500 
 
- 

 รวม   10,000 10,000 

 

6.  การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1. เพื่อสงเสรมิใหครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนไดพัฒนาความรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 

ตรวจบันทกึการนิเทศการสอน แบบบันทึกการนิเทศการสอน 

2. เพื่อเนนใหครูพฒันาการใช ICT  
    เพื่อการศึกษาใหแกนกัเรียน 
 

ตรวจบันทกึการนิเทศการสอน แบบบันทึกการนิเทศการสอน 

3. เพื่อใหครูไดมีแหลงเรียนรูอาเซียน(หอง
อาเซียน) ที่ทันสมัย ไดคุณภาพมาตรฐาน 
และสะดวก รวดเร็วในการสืบคนขอมูล
ตางๆ  
 

ตรวจแบบบันทกึการใช 
หองอาเซียน 

แบบบันทึกการใช 
หองอาเซียน 

4. เพื่อจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
สัปดาหอาเซียน ใหแกครู บุคลากรและ
นักเรียน 
 

ประเมินความพึงพอใจ 
ตอผลการดําเนินกิจกรรม 

สัปดาหอาเซียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ตอผลการดําเนินกิจกรรม 

สัปดาหอาเซียน 

 

 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 ครูและนักเรียนมีความเขาใจในประชาคมอาเซียน 
7.2 ครูทุกคนสามารถ ใชสื่อจัดกจิกรรมการสอนทีเ่นนกระบวนการเรียนรูใหเกิดประสิทธิผลแก 

นักเรียน 
7.3 หองอาเซียนสือ่วัสดุอุปกรณทีม่ีคุณภาพ สามารถใชพัฒนาการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูใหแก 

นักเรียน  
7.4 นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูเกี่ยวกบัอาเซียนเพิม่ขึ้น 
7.5 ครู นักเรียน สามารถนําความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนไปเผยแพรแกครอบครัวและชุมชนของ 

ตนเอง 
 
 

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

 
 

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

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2560) 
 
 ทรัพยากรทีใ่ชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลาที่
ตองการใช ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลงงบประมาณ 
จํานวน

เงิน 

1 Mouse Computer 2 ตัว 150 300 ( ) เงินอุดหนุน 
( ) เงิน กพร. 
( ) เงินอ่ืน  
(ระบุ).. 

300 ก.ค. 60 
2 สื่ออาเซียนCD ,  

หนังสืออาณาจักรอาเซียน, 
ASEAN  STUDIES 

1 ชุด 1,040 1,040 1,040 ก.ค. 60 

3 กระดาษการด 180 gms A4 4 ริม 110 440 440 ก.ค. 60 
4 กระดาษDouble A ขนาด 

80 gms A4  
1 ริม 130 130  130 ก.ค. 60 

5 กาวลาเทก็ซ  ตรามา  
ขนาด 32 ออนซ  

1 กระปอง 80 80  80 ก.ค. 60 

6 กระดาษกาวสองหนา 4 มวน 25 25  100 ก.ค. 60 
7 ตุกตาอาเซียนและธงอาเซียน 1  ชุด 6,500 6,500  6,500 ก.ค. 60 
 คาดําเนินกิจกรรมสปัดาห

อาเซียน 
   1,485   ก.ค. 60 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 10,000  10,000  

 



 
 

โครงการ    ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงชุมชนในโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 2 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 2,14 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวพันธิตรา   กระหวาย 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 
     นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ จํานวน 640 คน ไดรับความรูดานการเกษตรตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพียง 
3.2 ดานคุณภาพ 
     1) ครูและนักเรียนไดมีศูนยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงที่มีประสทิธิภาพและเพียงพอ 
     2) บุคลากรจากหนวยงานและองคกรตางๆมีความพึงพอใจในการใหบริการงานศูนยการเรียนรู  

เศรษฐกจิพอเพียง 
 
 
 
 



 
 

4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ 

แตงตั   คณะกรรมการดําเนินงาน 
เสนอ   ขออนุมัติโครงการ 

ครูกลุมสาระ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกคน 

1-30 พ.ย.2559 นางสาวพันธิตรา   กระ
หวาย และคณะครูกลุม
สาระสังคมศกึษาฯ 

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

ครูกลุมสาระ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกคน 

พ.ย.2559- 
ถึง ส.ค.2560 

นางสาวพันธิตรา   กระ
หวาย และคณะครูกลุม
สาระสังคมศกึษาฯ 

3. ขั้นประเมินผล 
สรปุผลการดําเนินงาน 

ครูกลุมสาระ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกคน 

10–15 ก.ย.  
2560 

นางสาวพันธิตรา   กระ
หวาย และคณะครูกลุม
สาระสังคมศกึษาฯ 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     10,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    10,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที1่. พัฒนาแหลงเรียนรู 
ทําไวนิลภาพแสดงผลงาน และปฏิบัตกิิจกรรม 
การทําปุยหมกัชีวภาพ,ทําน้ํายาลางชามและ
น้ํายาซักผา 

 
 
 
 

 
 
 

3,000 
 
 

3,000 
 
 

2 กิจกรรมที่ 2.ปลูกพืชผกัในดิน/พืชไรดิน 
 

 
 

 4,000 4,000 

3 กิจกรรมที่ 3. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และดูงานการทัศนศึกษางาน
เศรษฐกจิพอเพียง 

  
 
 

3,000    3,000     

รวม   10,000 10,000 
 

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 
        (นางสาวพันธิตรา  กระหวาย)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนาศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 

 
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.59 

 หมึกปริ้นงาน   2 หลอด 200 400   พ.ย.59 

 เมล็ดพันธุผัก 50 ซอง 20 1,000   พ.ย.59 

 ปายไวนิลภาพแสดงผลงาน 1 แผน 500 500   พ.ย.59 

 วัตถุดิบผลิตน้ํายาลางชาม 2 ชุด 200 400   พ.ย.59 

 วัตถุดิบผลิตน้ํายาลางชาม 2 ชุด 300 600   พ.ย.59 

2 กิจกรรมที่ 2  (6,180 บาท)        

 สารอาหารของพืชไฮโดรนิค 3 ชุด 620 1,860   ธ.ค.59 

 เครื่องปมน้ําขนาดเล็ก 1 ชุด 440 440   ธ.ค.59 

 ถวยปลูก 40 แผน 25 1,000   ธ.ค.59 

 วัสดุปลกุ 1 ชุด 700 700   ธ.ค.59 

3 กิจกรรมที่ 3   (3,000บาท)        

 กระดาษA4 2 รีม 130 280   มิ.ย.60 

 ปายไวนิลงานอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 1 ปาย 500 500   มิ.ย.60 

 เอกสารประกอบการอบรม 50 ฃุด 10 500   มิ.ย.60 

 กระดาษทําเอกสารแผนพับ 2 รีม 110 220   มิ.ย.60 

 เมล็ดพันธุผักสลัด 2 กระปอง 500 1,000   มิ.ย.60 

 คาตนกลาตนไม 10 ตน 50 500   มิ.ย.60 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 10,000  10,000  

 



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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้นสูความเปนเลิศ 
2.2 เพื่อใหนักเรียนมสีุนทรียภาพทางดานกีฬาและมีพฒันาการในดานทักษะการเลนกีฬา 
2.3 เพื่อใหนักเรียนมีวัสดุอุปกรณใชในการจัดการเรียนรูทีเ่พยีงพอ 

          2.4 เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากสิ่งเสพติด    
          2.5 เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพในการเลนกีฬาที่สูงขึ้น เพือ่พัฒนาไปสูความเปนเลิศและสามารถ 
               นําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
 
 
 
 



3.  เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     1) นักเรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทีสู่งขึ้น 
     2) นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ  จํานวน 640  คน ไดเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 

                   การแขงขันกีฬา และไดรับการพัฒนาทักษะการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ อยางทั่วถึง 
     3) นักเรียนมสีื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพเพียงพอในการจดัการเรียนการสอน 
     4) นักเรียนรอยละ 95 ไดแสดงความสามารถและมสีุนทรียภาพทางดานกีฬา  
3.2 เชิงคุณภาพ 

              1) นักเรียนมสีุขภาพรางกายเจรญิเตบิโตสมบรูณและแขง็แรง  
     2) นักเรียนมีวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนรูที่เพียงพอ สามารถพฒันาทักษะความสามารถ 
         ทางดานกีฬาใหดีขึ้น  

               3) ไดนักกีฬาที่มีความสามารถเปนตัวแทนนักกฬีาของโรงเรียนไปแขงขันในระดับตอไป 
               4) นักเรียนมีความสามารถพัฒนาทกัษะในการเลนกีฬาใหสูงขึ้นเพือ่ใหไปสูความเปนเลิศอยางม ี
                   ประสทิธิภาพและเหมาะสม 
 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

 
ครูในกลุม

สาระฯทุกคน 
ประธานกลุม

สาระฯ 

 
ต.ค. 2559 
ต.ค. 2559 
ต.ค. 2559 

 
ครูในกลุมสาระฯ 
พัสดุกลุมสาระฯ 
ประธานกลุมสาระฯ 

2. ขั้นดําเนินการ 
      2.1  จัดหาและพัฒนาสื่อการสอน 
      2.2  จัดกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 
      2.3  ฝกซอมและสงทีมกีฬาเขารวมการ 
แขงขันกีฬาและกรฑีาระดบัเขตมัธยมจังหวัด,
ระดับจังหวัด,ระดบัเขต,ระดับภาค และ
ระดับชาต ิ
      2.4 จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา-กรีฑา
คณะสี 
 

 
8 รายการ 
4 ชนิดกีฬา 

นักเรียนที่เปน
ตัวแทน
นักกีฬา 
150 คน 
นักเรียน 

รอยละ 95 
 

 
ต.ค.59-ส.ค.60 
พ.ค.-ก.ค. 60 
ต.ค. 2559 ถึง 

ก.ย. 2560 
 
 

ต.ค.59-ธ.ค.59 

 
พัสดุกลุมสาระฯ 
ครูในกลุมสาระฯ 
ครูในกลุมสาระฯ 
 
 
 
ครูในกลุมสาระฯ 
นักเรียนทุกคนและ 
บุคลากรในโรงเรียน 

3. ขั้นการติดตามประเมินผล 
     3.1  เก็บรวบรวมขอมลูจากแบบสอบถาม 
     3.2  สรปุ ประเมินผล และรายงาน 
 

 
2 ครั้ง 
2 เลม 

 
ต.ค.59-ก.ย.60 
ต.ค.59-ก.ย.60 

 
ประธานกลุมสาระฯ 

 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     229,630 บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    20,000  บาท  (ป งปม. 60) 
() เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   40,000  บาท 
() เงิน อื่น ๆ      169,630 บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

5.1 กิจกรรมจัดหาและพัฒนาสื่อการสอน 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 จัดหาและพัฒนาสื่อการสอน - - 20,000 20,000 
 
5.2 กิจกรรมการแขงขันกีฬา – กรีฑาคณะสีภายใน 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

2 กีฬา – กรีฑาคณะสีภายใน - 4,000 75,770 79,770 
 
5.3 กิจกรรมการแขงขันพัฒนาความเปนเลิศดานการแขงขันกีฬา-กรีฑามัธยมศึกษา จังหวัดแพร 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

3 กีฬา-กรีฑามัธยมศึกษา จังหวัดแพร 8,000 4,000 74,760 86,760 
 
5.4 กิจกรรมการแขงขันพัฒนาความเปนเลิศดานการแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

4 กีฬา-กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร 12,000 1,600 25,550 39,100 
 
5.5 กิจกรรมการแขงขันพัฒนาความเปนเลิศดานการแขงขันกีฬาระดับภาค 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5 การแขงขันกีฬาระดบัภาค 1,000 1,000 2,000 4,000 
 
5.6 กิจกรรมการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

2 กีฬาตานยาเสพติด - - - - 
 



6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

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

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีสุนทรียภาพทางดานกีฬาและมีพฒันาการในดานทักษะ 
     การเลนกีฬา 
7.2 นักเรียนมีวัสดอุุปกรณในการจัดการเรียนรูทีเ่พียงพอและมีประสทิธิภาพ 
7.3 นักเรียนไดรูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากสิง่เสพติด    
7.4 นักเรียนไดแสดงออกซึง่ศักยภาพในการเลนกีฬาที่สงูขึ้น เพื่อพัฒนาไปสูความเปนเลิศและสามารถ 

               นําไปใชในชีวิตประจําวันได 
     

 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
      (นายอนันตศักดิ์   ดาวแดน)  
ตําแหนง  ครู วิทยฐานะ  ชํานาญการ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 

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

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
       (นายสมศักดิ์    เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ  ( ไตรมาสที่  1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559 ) 
กิจกรรมการแขงขันพฒันาความเปนเลิศดานการแขงขันกีฬา-กรีฑามัธยมศึกษา จังหวัดแพร 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลาที่
ตองการใช ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมา

ณ 

จํานวน
เงิน 

1 คาใชจายดําเนินการดาน
กองเชียร 

   25,000 (√) เงินอื่นๆ 25,000 ต.ค.-ธ.ค.59 

2 คาใชจายดําเนินการดาน
ขบวนพาเหรด 

   20,000 (√) เงินอื่นๆ 20,000 ต.ค.-ธ.ค.59 

3 ชุดกีฬา (ชุดกรีฑา) 80 ชุด 80ชุด 200 28,000 (√) เงินอื่นๆ 28,000 ต.ค.-ธ.ค.59 
4 เคาเตอรเพน 6 หลอด 6 หลอด 80 480  480  
5 นีโอเทป 1 หลอด 1 หลอด 500 500  500  
6 น้ํามันมวย 12 ขวด 12 ขวด 65 780  780  
7 เบี้ยเลี้ยงนกักีฬา 90 คน 90คน 100 9,000  9,000  
8 คาน้ํามันรถเหมาจาย 6 คัน 6 คัน 500 3,000  3,000  

รวม   86,760  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ   ( ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559 ) 
กิจกรรมการแขงขันกีฬา – กรีฑาคณะสีภายใน 
ที่ รายละเอียด จํานวน

หนวย 
ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลาที่
ตองการใช 

1 ปูนขาว 400 ถุง 12 4,800 (√) เงินอุดหนุน 
(งบเหลือจาย) 

4,800 พ.ย.-ธ.ค. 
59 

2 สีน้ํา 2 ถัง 650 1,300  1,300  
3 พลุพิธีเปด 1 ชุด 500 500  500  
4 ถานไฟฉายโทรโขง 6 กอน 15 90  90  
5 อุปกรณและเชื้อเพลิง (คบ

เพลงิ) 
1 ชุด 500 500  500  

6 ธงส ี 12 ผืน 120 1,440  1,440  
7 ปายไวนิล 2 ผืน 500 1,000  1,000  
8 ชุดผูถือปายและแตงหนา 1 ชุด 2,000 2,000  2,000  
9 กระดาษทําสูจบิัตร 2 รีม 120 240  240  
10 ตลับหมึกปริ้นเตอร 2 ตลับ 280 560  560  
11 คาถายเอกสารเขาเลมสูจบิัตร 40 เลม 30 1,200  1,200  
12 อุปกรณกีฬาพื้นบาน 1 ชุด 2,000 2,000  2,000  
13 กระดาษปก(ทําเกียรตบิัตร) 5 รีม 300 1,500  1,500  
14 คาเชาเครื่องเสียง 1 ชุด 2,000 2,000  2,000  
15 สวัสดิการอาหารกลางวัน 100 กลอง 40 4,000  4,000  
16 ชุดเบรคภาคเชา 100 ชุด 25 2,500  2,500  
17 อาหารวางภาคบาย 100 ชุด 25 2,500  2,500  
18 น้ําด่ืม 500 แกว 2.20 1,100  1,100  
19 น้ําแข็ง 8 ถุง 50 400  400  
20 คาเหรียญรางวัล 

(ทอง260/เงิน260/ทองแดง
260 เหรียญ) 

780 เหรียญ 13 10,140  10,140  

21 คาสวัสดิการ 4 ส ี 4 กลุมส ี 10,000 40,000 (√) เงิน กพร. 40,000  
                                        รวม 79,770  79,770  
 
 
 
 
 
 



ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ    ( ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2560 ) 
กิจกรรมการแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดแพร 

 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ตองการใช ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 
จํานวนเงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 ชุดกีฬา 120 120 ชุด 200 24,000 (√) เงิน อื่นๆ 24,000 มิ.ย.-ส.ค.60 
2 เบี้ยเลี้ยงนกักีฬา 120 100บาท 100 12,000  12,000  
3 เคาเตอรเพน 6 หลอด 6 หลอด 80 480  480  
4 นีโอเทป 1 หลอด 1 หลอด 500 500  500  
5 น้ํามันมวย 8 ขวด 8 ขวด 65 520  520 ต.ค.-ธ.ค.59 
6 คาน้ํามันรถเหมา

จาย 
4 คัน 4 คัน 400 1,600  1,600  

รวม 39,100  39,100  
กิจกรรมการแขงขันกีฬาระดับภาค 

 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ตองการใช ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 
จํานวนเงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 ชุดกีฬา 10 10 ชุด 200 2,000 (√) เงิน อื่นๆ 2,000 ต.ค. – พ.ย. 59 
2 เบี้ยเลี้ยงนกักีฬา 10 100บาท 100 1,000  1,000 มิ.ย.-ส.ค.60 
3 น้ํามันรถเหมาจาย 2 คัน 2 คัน 500 1,000  1,000  

รวม 4,000  4,000  
กิจกรรมจัดหาและพฒันาสือ่การสอน 

 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลาที่
ตองการใช 

ที่ รายการ จํานวน หนวย 
ราคา
ตอ

หนวย 
จํานวนเงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

 ฟุตซอล 6 ลูก 6 ลูก 500 3,000 
 

3,000 
 วอลเลยบอล 5 ลูก 5 ลูก 1,000 5,000 

 
5,000 

 บาสเกตบอล 5 ลูก 5 ลูก 500 2,500 
 

2,500 
 ตะกรอ มาราธอน  5 ลูก 5 ลูก 280 1,400 

 
1,400 

 กระดาษดับเบิล้เอ 10 รีม 10 รีม 130 1,300 
 

1,300 
 วอลเลยบอลชายหาด 2 ลูก 2 ลูก 1,900 3,800 

 
3,800 

 การจัดทําแผนสื่อ 6 ผืน 6 ผืน 500 3,000 
 

3,000 
รวม 20,000  20,000  

 



 

 

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  25600 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เปนกลุมสาระทีม่ีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ที่สงเสรมิ 
ใหผูเรียนมีความรูดานศิลปะ ดานดนตรี ดานนาฏศิลป  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค              
มีสุนทรียภาพ และมีความสนใจทางดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อุปกรณ
ฝกซอมทีเ่พียงพอ  ทําใหผูเรียนไดคนพบศักยภาพและความถนัดของตนเอง รูจักแบงเวลา โดยใชเวลาวางให
เกิดประโยชน ทํากิจกรรมดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลปอยางมีความสุข  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   จึงได
จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อใหนักเรียนเห็นประโยชนดานศิลปะ  ดนตรี และนาฏศิลป สามารถนําความรูไปใชใน
กิจกรรมของโรงเรียน  เขารวมแขงขันตางๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 สงเสรมิใหนักเรียนมีสุนทรียภาพ มีความชื่นชม เขารวมกิจกรรม และมผีลงานดานศิลปะดนตรี 
และนาฏศิลป 

2.2 สงเสรมินักเรียนใหมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะสูงขึ้น 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
    นักเรียนชั้น ม.1-ม.6  มีสุนทรียภาพ มีความชื่นชม เขารวมกิจกรรม และมผีลงานดานศิลปะดนตร ี 

และนาฏศิลป  รอยละ 95 
3.2 ดานคุณภาพ 
    นักเรียนชั้น ม.1- ม.6   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะสูงขึ้น รอยละ 84 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

 
- เพื่อใหไดเงิน 
งบประมาณใชจาย
ในปงบประมาณ 
2560 

 
27 ก.ย.– 30 ก.ย.
59 

 
นายไพฑูรย ดวงจันทร 
นายมงคล  หาญเจริญทรัพย 
นายเบญจรงค  อุตรชน 
 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1  จัดหาวัสดุ อปุกรณสื่อการ
เรียนการสอนของกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 

 
2.2  ฝกซอมนักเรียนใหมีความรู 
มีทักษะที่ดี เพื่อเขารวมใน
กิจกรรมการแขงขันตางๆ 
 
 
 
2.3 สงนักเรียนเขารวมกิจกรรม
และแขงขันภายในจังหวัด  ทั้ง
ระดับเขตพื้นที่และระดบัภาค  
 
 
2.4 ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

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

 
ต.ค.59 – ก.ย. 
2560 
 
 
 ต.ค.59 – ธ.ค. 59 
 
 
 
 
 
พ.ย.59  –  ม.ค.60 
 
 
 
 
ต.ค.59 - 31 
มี.ค.60 

 
นายไพฑูรย ดวงจันทร 
นายมงคล  หาญเจริญทรัพย 
นายเบญจรงค อุตรชน 
 
นายไพฑูรย ดวงจันทร 
นายมงคล หาญเจรญิทรพัย 
นายเบญจรงค  อุตรชน 
 
 
 
นายไพฑูรย ดวงจันทร 
นายมงคล หาญเจรญิทรพัย 
นายเบญจรงค  อุตรชน 
 
 
นายไพฑูรย  ดวงจันทร 
นายมงคล  หาญเจริญทรัพย 
นายเบญจรงค  อุตรชน 
 

3. ขั้นประเมินผล 
3.1 รายงานการประเมินโครงการ 
(แบบประเมิน) 
3.2 ประเมินความพึงพอใจผูรวม
กิจกรรม(แบบประเมิน) 

- รายงาน
ความสําเรจ็ของ
โครงการและเงิน
งบประมาณที่ใชไป  

  30 ก.ย. 60 นายไพฑูรย ดวงจันทร 
นายมงคล  หาญเจริญทรัพย 
นายเบญจรงค  อุตรชน 

 
 
 
 
 



 

 

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

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  1.1 จัดหาวัสดุอปุกรณ สือ่การเรียนการสอน           
สาระทัศนศิลป สาระดนตรี และสาระนาฏศิลป 

 
- 

 

 
- 

 

 
6,700.- 

 

 
6,700.- 

2 กิจกรรมที่ 2 
  2.1  ฝกทักษะการวาดภาพเพื่อไปแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค 
  2.2  ฝกซอมดนตรีและรองเพลงหลงัเลิกเรียน 
  2.3  ซอมแซมเครื่องดนตรีที่ชํารุด 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

3,300 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

3,300.- 
3 กิจกรรมที่ 3 

3.1  ยกผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 
 

- - - - 

รวม    10,000 
 
6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

1.นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ รอยละ 95 มี
สุนทรียภาพมีความชื่นชม เขา
รวมกิจกรรมดานศิลปะ  ดนตรี 
และนาฏศิลป 
2. นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
รอยละ 84 
 

- ประเมินความพงึพอใจ        
โดยนักเรียน 
- รายงานโครงการ 
- ประเมินผลจากรางวัลที่ไดรับ 
 
- แบบปพ.5 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
- แบบรายงานโครงการ 
- รูปภาพ  เกียรตบิัตร   ถวย
รางวัล  เหรียญตางๆ   
- แบบสรปุผลการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูศลิปะของ โรงเรียน 

 
 



 

 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ จะเปนผูที่มสีุนทรียภาพ มีความชื่นชม มีทักษะและมีผลงาน

ดานศิลปะ  ดนตรี และนาฏศิลป   
7.2 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศลิปะสูงขึ้น 
 

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

 
 

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

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 

 
ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  

ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง             
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร A4 ยี่หอ

Double A 70 แกรม   

1 
กลอง 

1 500 500 เงินอุดหนุน 500 ภาคเรียนที ่2 
2559และ               

ภาคเรียนที่ 1 
2560 

2 หมึกเติมเครื่องปริ๊นทเตอร       
ยี่หอ Canon  

4 

ขวด 

4 250 1,000 เงินอุดหนุน 1,000 ภาคเรียนที ่1 
       2560 

3 สีน้ําโปสเตอร 10 

ขวด 

10 50 500 เงินอุดหนุน 500 ภาคเรียนที ่2 
2559 

4 พูกัน สงามะยุระ แบบแบนและ
กลม  

10 

ดาม 

10 30 300 เงินอุดหนุน 300 ภาคเรียนที่ 2 
2559 

5 ซอมแซมเครือ่งดนตร ี 3 3 1,100 3,300 เงินอุดหนุน 3,300 ภาคเรียนที ่1 
2560 

6 ซื้อลิ้นแซก็โซโฟน      1 กลอง 1 2,550.- 2,550 เงินอุดหนุน 2,550 ภาคเรียนท ี1 
2560 

7 น้ํามันวาลว ใสลูกสูบเครื่องดนตรี
ที่เปนเครื่องเปาโลหะ 

10 

ขวด 

10 185 1,850 เงินอุดหนุน     1, 850 ภาคเรียนที ่1 
2560 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( หน่ึงหมื่นบาทถวน ) 10,000.- 
 
 

 



 
 

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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 2559 จํานวน 640 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.59 

 
 
 
 
คณะครูในกลุมสาระฯ 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 เตรียมวัสดุอปุกรณในการฝก
ปฏิบัติแตละงานใหมีความพรอม 
2.2 ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 
2.3รับสมัครทีมทีส่นใจเขารวมการ
แขงขันคัดเลือกเปนตัวแทนโรงเรียน 
เขารวมงานศลิปหัตถกรรมฯป2559 
2.4 ดําเนินการฝกซอมนกัเรียนแตละ
กลุมใหมีทกัษะคลองแคลว 
2.5 จัดสถานที่ดําเนินการอบรม 

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

 
 
 
 
ต.ค.59 - ก.ย.60 

 
 
 
 
คณะครูในกลุมสาระฯ 

3. ขั้นประเมินผล 
-รวบรวมขอมลูที่ไดจากแบบสํารวจ 
-สรุปประเมินผลรายงานการทํา 
กิจกรรม 

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

 
ก.ย.60 

 
คณะครูในกลุมสาระฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 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 

   
10,000 

 
10,000 

 
2 

 
กิจกรรมที่ 2 
3.1 นํานักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูงานอาชีพในทองถิ่นเพื่อ
กระตุนใหนกัเรียนรักการทํางาน และมเีจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต 
2.2 เปดโลกทัศนผูเรียนในงานธุรกจิอาชีพแบบครบวงจร 
2.3 อบรมงานอาชีพเฉพาะอยาง 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รวม   10,000 10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559) 
 

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. 59 

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    
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หาพันหารอยเกาสิบหาบาทถวน) 5,595  5,595  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

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.60 

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 825 825    
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สี่พันสี่รอยหาบาทถวน) 4,405  4,405  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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   นางประภาศรี  สุวรรณเกษม 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค.2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหสอดคลองกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา ๖  กําหนดไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพือ่พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทีส่มบรูณ 
ทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ จึงจัดใหมีการสงเสรมิและพัฒนา
ทักษะการใชภาษาของนักเรียน ตามโครงการการเรียนการสอนภาษา ปงบประมาณ 2559 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 2559 ไดรับการสงเสรมิและพัฒนาทกัษะการใช
ภาษาอยางถูกตองเหมาะสมกบัระดบัชั้นเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่  1-6  ปการศึกษา 2559 ผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด 
 
 



4.  กิจกรรมและการดาํเนินงาน 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

 
1. ขั้นเตรียมการ 
ประชุมครูในกลุมสาระฯ 
เพื่อรบัทราบนโยบายและเสนอ 
โครงการฯ 

 
ครูในกลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ทุกคน 

 
ตุลาคม2559 

 
นางประภาศรี  สุวรรณเกษม 
ครูในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศทุกคน 

 
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมการพฒันาทักษะ
การใชภาษาอังกฤษในชีวิต 
ประจําวันเพื่อเตรียมตัวเขาสู
อาเซียน 
2.2กิจกรรมวันครสิตมาส 
2.3กิจกรรมสงเสริมพัฒนา
ยกระดับผลสมัฤทธิ์ม.3,ม.6 
2.4กิจกรรมจัดซือ้จัดหาสื่อวสัดุ
อุปกรณเพื่อสงเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
2.5 คายภาษาอังกฤษ 
 

 
 
นักเรียน ม.1-ม.6 
 
 
นักเรียน ม.1-ม.6
นักเรียน ม.1-ม.6 
 
 
ครูในกลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
นักเรียน ม.1-ม.6 

 
 
ตุลาคม2559 – 
กุมภาพันธ2560 
 
ธันวาคม  2559 
พฤศจิกายน 2559 
– มกราคม  2560 
พฤษภาคม 2559 
– กุมภาพันธ 
2560 
 
มกราคม2560 

 
 
ครูในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศทุกคน 

 
3. ขั้นประเมินผล 
    สรุปประเมินผล รายงาน
โครงการฯ 

 
- ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
- คุณลักษณะอัน
พึงประสงค 

 
มีนาคม 2560 

 
นางประภาศรี  สุวรรณเกษม 
ครูในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศทุกคน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     15,000  บาทจําแนกเปน 
()เงิน อุดหนุนรายหัว    15,000  บาท 
(   )เงิน  กิจกรรมพฒันาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ(ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาเซียน 

 

- 

 

- 

 

2,000 

 

2,000 

2 กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมวันคริสตมาส 
 

 

- 

 

- 

 
5,000 

 
5,000 

3 กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมสงเสริมพัฒนายกระดบัผลสมัฤทธิ ์
 

 

- 

 

- 

 
1,000 

 
1,000 

4 กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมจัดซือ้จัดหาสื่อวสัดุอุปกรณเพื่อ
สงเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
 

 

- 

 

- 

 

2,000 

 

2,000 

5 กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
(English Camp) 

   

5,000 

 

5,000 

 

รวม 
 

   

15,000 
 

15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

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

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

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

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 นักเรียนไดรบัการพฒันาทกัษะการใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) สามารถใช 
ภาษาไดเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 

7.2 นักเรียนไดรบัประสบการณ มีความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษา และมีความพึงพอใจใน 
การเขารวมกิจกรรมทางภาษา 

7.3 เพื่อใหนักเรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทีสู่งขึ้นรอยละ 5 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางประภาศรี  สุวรรณเกษม) 
ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 

 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ(ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559) 
 

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 - 3,000 เงินอุดหนุน 3,000 ธ.ค. 58 
6 อุปกรณฝกประจําฐาน (5 ฐาน) 

Process: How to make food? 
3 ชุด 1,190 3,570 เงินอุดหนุน 3,570 ม.ค. 60 

7 แผนปายไวนิล(ปายโครงการ) 1 แผน 300 300 เงินอุดหนุน 300 ม.ค. 60 
8 กระดาษA4 ดับเบิ้ลเอ 80 แกรม 2 รีม 150 300 เงินอุดหนุน 300 ม.ค. 60 
9 กระดาษการดสีทําเกียรติบัตร A4 

180 แกรม (100 แผน) 
1 รีม 180 180 เงินอุดหนุน 180 ม.ค. 60 

10 กระดาษแข็งเทา-ขาว (หนา) 1 โหล 240 240 เงินอุดหนุน 240 ม.ค. 60 
11 ปากกาเคมี 2 หัว ตรามา (คละส)ี 1  โหล 240 240 เงินอุดหนุน 240 ม.ค. 60 
12 เทปกาวสองหนาบาง  1 มวน 60 60 เงินอุดหนุน 60 ม.ค. 60 
13 เทปกาวยน (คละส)ี 4 มวน 40 160 เงินอุดหนุน 160 ม.ค. 60 
14 กระดาษดับเบิล้เอ 80 แกรม 8  รีม 150 1,200 เงินอุดหนุน 1,200 พ.ค. 59 
         

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หน่ึงหมื่นสองรอยหาสิบบาทถวน) 10,250  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ(ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

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 หมึกปริ้นเตอรcanon สีดํา 4 ขวด 120 480 เงินอุดหนุน 480 พ.ค. 59 
7 หมึกปริ้นเตอรcanon สีแดง 3 ขวด 120 360 เงินอุดหนุน 360 พ.ค. 59 
8 หมึกปริ้นเตอรcanon สีเหลือง 3 ขวด 120 360 เงินอุดหนุน 360 พ.ค. 59 
9 หมึกปริ้นเตอรcanon สีน้ําเงิน 3 ขวด 120 360 เงินอุดหนุน 360 พ.ค. 59 
10 ลิขวิดเปเปอร 2 แทง 70 140 เงินอุดหนุน 140 พ.ค. 59 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนใหมปีระสิทธิภาพ  สามารถจัดไดทัง้ในหองเรียนและจัดกิจกรรมนอกชั้น
เรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนรูทางภาษาจีน  จาํเปนตองมีการฝกฝน ประยุกตใชทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนใหเขากับสถานการณจรงิและบรบิทสิ่งแวดลอมทีห่ลากหลาย เพื่อเสริมสรางโอกาสในการพัฒนา
ทักษะทางการสื่อสารภาษาจีน  เสริมสรางความรูทางภาษาและวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร  รวมถึงเจตคติที่ดี
ตอภาษาจีน ทักษะการใชชีวิต  การคิดวิเคราะห  การทํางานกลุม การนําเสนอ รวมถึงคุณลกัษณะดาน
คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคม  เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมาก 

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

2.1 มีสถานที่ที่เอื้ออํานวยตอการสงเสริมและพฒันาทักษะการใชภาษาตางประเทศ(ภาษาจีน)แก
นักเรียน 

2.2 เพื่อสงเสริมทักษะทางภาษาจีนของผูเรียนทั้ง 4 ดาน  ฟง  พูด  อาน  เขียน 
2.3 เพื่อใหนักเรียนไดพฒันาทักษะทางดานภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
2.4 เพื่อเสริมสรางความกลาแสดงออก  และความมั่นใจในการใชภาษาจีน 

 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
     1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-6  มีสถานที่ที่เอือ้อํานวยตอการสงเสริมและพัฒนาทักษะ 

การใชภาษาจีน จํานวน 1 หองเรียน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

               1. ผูเรียนมีสถานททีี่เอือ้อํานวยตอการสงเสริมและพฒันาในดานการศึกษาและคนควาเกี่ยวกับ
ภาษาจีน 
               2. ผูเรียนมีทักษะทางภาษาจีนของผูเรียนทัง้ 4 ดาน  ฟง  พูด  อาน  เขียน 
               3. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลกัสูตร 



      4. ผูเรียนมีความกลาแสดงออก  และความมั่นใจในการใชภาษาจีน 
 
4.  กิจกรรมและการดาํเนินงาน 
 

 

ขั้นตอน 

 

เปาหมาย 

 

ระยะเวลา 

 

ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 

ประชุมครูในกลุมสาระฯ 

เพื่อรบัทราบนโยบายและเสนอ 

โครงการฯ 

ครูในกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตาง 

ประเทศทุกคน 

 

  ตุลาคม 2559 

 

นางสาวปยนุช  จักรแกว 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 

2.1  ดําเนินกิจกรรมการจัด

กระบวนการเรียนรูเพื่อจัดหอง

ภาษาจีน 

มีหองเรียน

ภาษาจีน 1 หอง

ใหกับนักเรียน 

 

 

 

พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

นางสาวปยนุช  จักรแกว 

3. ขั้นประเมินผล 

    สรุปประเมินผล รายงาน

โครงการฯ 

 

ความพึงพอใจ 

 

มีนาคม 2560 

 

นางสาวปยนุช  จักรแกว 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

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

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพฒันาหอง
ภาษาจีนสูการเรียนรูสําหรบันักเรียน 
1.1. จัดทําเอกสารประกอบการเรียนรู 
1.2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยเีกี่ยวกับภาษาจีน 
1.3 หนังสือภาษาจีน 
 
 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

1,500 

 
 

1,500 



 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 พัฒนาหองศูนยการเรียนรูภาษาจีน 
2.1   จัดบรรยากาศในหองศูนยการเรียนรุ
ภาษาจีนใหเอื้อตอการเรียนรู 
 

 
- 

 
- 

 
500 

 
500 

3 กิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน 
3.1  ประชุมคร ู
3.2  สรปุผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคบับญัชา 

- - - - 

รวม - - 2,000 2,000 



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  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสท่ี 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  

ระยะเวลา

ที่ตองการ

ใช 

ที ่ รายการ จํานวน หนวย 
ราคา 

ตอหนวย 

จํานวน 

เงิน 

แหลง                       

งบประมาณ 

จํานวน 

เงิน 

1 หมึก 6 ขวด 20 120 ” 120 พ.ย. 59 

2 พูกันจีน 10 อัน 10 100 ” 100 พ.ย. 59 

3 กระดาษวาว 20 แผน 3 60 ” 60 พ.ย. 59 

4 เชือกถัก 6 ไจ 50 300 ” 300 พ.ย. 59 

5 กระดาษเขียนพูกันจีน 10  แผน 25 250 ” 250 พ.ย. 59 

6 พจนานุกรมจีน-ไทย 1 เลม 945 945 ”    945 พ.ย. 59 

9 หนากากจนี 9 อัน 25 225 ” 225 พ.ย. 59 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (สองพันบาทถวน) 2,000    2,000 

 
 
 
 
 



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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 75 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.59 

 
มี.ค.60 

 
มี.ค.- เม.ย.60 

 
นางอุมาวรรณ  สงางาม 
น.ส.บญุทิพา อทุังกาศ 
และคณะกรรมการ
ปฏิบัติหนาทีง่าน
การศึกษาพิเศษ 
เรียนรวม 
 

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.60 

 
 
 

พ.ค.- ก.ย.60 
 

 
 
 

 
นางอุมาวรรณ  สงางาม 
น.ส.บญุทิพา อทุังกาศ 
และคณะกรรมการ
ปฏิบัติหนาทีง่าน
การศึกษาพิเศษ 
เรียนรวม 
 
 
 



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. 60 

 
คณะกรรมการฝาย
ติดตาม สรุป และ
ประเมินผล 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

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

  
 

 

 
9,000 

 
9,000 

3 
 
 

 

กิจกรรมที่ 3  
ติดตามประเมินผล 
- ประเมินโครงการ   
- ประเมินความพงึพอใจ 

  
 

  

4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน     
รวม   10,000 10,000 

 
 
 



6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

ไดรับการพัฒนาคุณภาพการ
บรหิารการจัดการเรียนรวม 

การสงัเกต การสมัภาษณ  
การสอบถาม 

แบบสงัเกต แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม 

มีสื่อและสิง่อํานวยความสะดวกใน
การบริการชวยเหลอืทางการศึกษา
ของนักเรียนพิการเรียนรวมไดตาม
ความตองการและเหมาะสม 

การสงัเกต การสมัภาษณ  
การสอบถาม 

แบบสงัเกต แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

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  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 

 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

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 1,200 ปงบประ 
มาณ  
2560 

2 แฟมแบบมีหวง   8 อัน 50 400  400  
3 หมึกเติมเครื่องพิมพ cannon   

น้ําเงิน 1, แดง 1, เหลือง 1, ดํา 
2 

4 ขวด 100 400  400  

4 โทรศัพทเคลือ่นที่  2 เครื่อง 4,000 8,000  8,000  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 10,000  

 



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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏบิัตงิาน 

   
พฤษภาคม 
 

 
นางเรณู บัตริยะ 

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

 
 
 
นักเรียนทุกคน 

 
ตลอดปการศึกษา 

นางเรณู  บัตริยะ 
นางเพียงเพญ็  กาศวิลาศ 
 

3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 ประเมินโครงการ (แบบ
ประเมินโครงการ) 
     3.2 สรุปรายงานผูบริหาร 

(แฟมสะสมงาน) 

  
ตุลาคม 2560 

นางเรณู  บัตริยะ 
นางเพียงเพญ็  กาศวิลาศ 
 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

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



ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
  1.1 พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว  
 1.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ัน
เรียน 
 1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว 

  
 
 
 

 
2,350 
1,050 
1,600 

 

 
2,350 
1,050 
1,600 

 
2 กิจกรรมที่ 2 

 2.1 อบรมพัฒนาบุคลากร 
    

รวม   5,000 5,000 
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

มีการดําเนินงานตามเปาหมาย สังเกต แบบบันทึกการสงัเกต 
 สัมภาษณ แบบบันทึกการสมัภาษณ 
 สํารวจ 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  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว 
1 กระดาษ A4 80G 6 รีม 150 900 เงินอุดหนุน 900 ไตรมาส1-2 

2 กระดาษ A4 70G 5 รีม 130 650 เงินอุดหนุน 650 ไตรมาส1-2 

3 โตะญี่ปุน 2 ตัว 400 800 เงินอุดหนุน 800 ไตรมาส3-4 

      รวม 2,350  

สงเสริมการจัดกจิกรรมแนะแนวในโรงเรียน 

1 ปากกาไวทบอรด 8 ดาม 20 160 เงินอุดหนุน 160 ไตรมาส1-2 

2 ปายไวนิล 2 ผืน 445 890 เงินอุดหนุน 890 ไตรมาส1-2 

      รวม 1,050  

พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว 
1 หมึกเติม 

Hp Laser Jet 1102 
1 กลอง 1000 1,000 เงินอุดหนุน 1,000 ไตรมาส3-4 

2 หมึกเติมcannonดํา สี 4 ขวด 150 600 เงินอุดหนุน 600 ไตรมาส3-4 
      รวม 1,600  
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หาพันบาทถวน) 5,000  

 
 



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   นางเรณู  บัตริยะ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

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

2.1 เพื่อใหครู นักเรียน ชุมชน ในเขตพื้นที่บริการไดรับทราบนโยบายการรับสมัครและสวัสดิการที่
โรงเรียนจัดขึ้น 

2.2 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงตามนโยบายกระจายอํานาจทางการศึกษา 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนและครทูี่เกี่ยวของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่สําเรจ็ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง 

ศึกษาตอไดเหมาะสมกบัตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
    1.3 ประชุมครูทีเ่กี่ยวของกับ
การแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ 
   1.4 มอบหมายหนาที่
รับผิดชอบ 
   1.5 จัดเตรียมเอกสารและ
พาหนะ 
   1.6 แจงกําหนดการโรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ 
   1.7 จัดทําแผนพับและไวนิล
ประชาสมัพันธ 
 

  
20  ต.ค.2559 
5  ม.ค. 2560 

 
6  ม.ค. 2560 

 
 
 
 

10  ม.ค. 2560 
 
 

10  ม.ค.2560 
 
 
 

 
นางเรณู  บัตริยะ 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม    
   2.1 ดําเนินประชาสัมพันธ
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

โรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ 

ม.ค- กพ. 2560 นางเรณู  บัตริยะ 

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

 3 มีนาคม 2560 
 

นางเรณู  บัตริยะ 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     1,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    1,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 



ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
1 กระดาษการดส ี 2 รีม 125 250 เงินอุดหนุน 250 ไตรมาส1-2 
2 กระดาษ 80g  2 รีม 150 150 เงินอุดหนุน 150 ไตรมาส1-2 
3 ไวนิล 1 ผืน 450 450 เงินอุดหนุน 450 ไตรมาส1-2 
4 หมึกเติม cannon 1 ขวด 150 150 เงินอุดหนุน 150 ไตรมาส1-2 
 รวม 1,000  

 
6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

จํานวนนักเรียนโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการศึกษาตอเพิ่มขึ้น 

สอบถาม แบบบันทึกจํานวนนักเรียนใน
เขตพื้นที่บริการที่ศึกษาตอ 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนที่สําเรจ็ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาตอได 
เหมาะสมกับตนเอง 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางเรณู  บัตริยะ)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ 
หัวหนางานแนะแนว 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช  ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
1 กระดาษการดส ี 2 รีม 125 250 เงินอุดหนุน 250 ไตรมาส1-2 
2 กระดาษ 80g  2 รีม 150 150 เงินอุดหนุน 150 ไตรมาส1-2 
3 ไวนิล 1 ผืน 450 450 เงินอุดหนุน 450 ไตรมาส1-2 
4 หมึกเติม cannon 1 ขวด 150 150 เงินอุดหนุน 150 ไตรมาส1-2 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หน่ึงพันบาทถวน) 1,000  

 
 



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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 2559-2560 
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 
 
-กิจกรรมสงเสริมการ
อานอยางหลากหลาย 
(คายรักการอาน, 
สัปดาหหองสมุด , 
กิจกรรมวันสําคัญ,  
กิจกรรมกระเปา
หนังสือถึงมอืชุมชน) 
-โตะ ,เกาอี้    
-นักเรียน ครู และ
ชุมชนรูจักใชแหลง
เรียนรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง มีทกัษะ
แสวงหาความรู  
แกปญหาในการเรียน
การสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ก.ค. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ต.ค. 59  
- ก.ย. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นส.ดรินญา 
และคณะ 

 

  3. ขั้นการติดตามประเมินผล 
3.1 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

-ครู นักเรียนไดรบั
ความพึงพอใจการใช
บริการหองสมุดแหลง
เรียนรู 

     30 ก.ย. 60 นส.ดรินญา 
และคณะ 

 

 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ     
 งบประมาณ  จํานวน           25,000        บาท  จําแนกเปน 
 (   ) เงิน อุดหนุนรายหัว         25,000        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,โตะ,เกาอี้ ,               
ปรับปรงุภูมิทัศน 
กิจกรรมที่ 2 
  2.1 กิจกรรมสงเสริมนสิัยรกัการอาน 
(หนังสือคูมือเตรียมสอบโอเน็ต ม.ตน /
ปลาย  ) ,กิจกรรมสงเสรมิการอาน ,    
หองสมุดเคลื่อนที,่   ยอดนักอาน,กระเปา
หนังสือฯ) 
กิจกรรมที่ 3 
จัดหาหนงัสือพิมพ/วารสาร,นิตยสาร 
(จํานวน 10 รายการ) 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ,กิจกรรมสปัดาห
หองสมุด,กิจกรรมชุมนุมหองสมุด 
กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมสงเสริมการใชศูนย ICT ชุมชนเพื่อ
พอหลวง(อบรมการใชคอมพิวเตอร) 

 

   5,000 
 
 
 
 

 
10,000 

 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

 รวม    25,000 
 
 
 
 
 
 



6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

ดานปริมาณ    
-นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภช้ัน ม. 1-6 ทุกคนมี  
   นิสัยรักการอาน 

ดานคุณภาพ 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและจักใชแหลงเรียนรูทั้งใน
สถานศึกษาและนอก  สถานศึกษา 
-หองสมุดมีความทันสมัย 

แบบสอบถาม 
 

-แบบประเมินความพงึพอใจการ
จัดกิจกรรม 
  -แบบประเมินความพึงพอใจการ
ใชบริการหองสมุด 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 หองสมุดไดรับการพฒันาเปนแหลงเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 เปนศูนยกลางขอมูลการเรียนรู 
ใหกับนักเรียน บุคลากร และชุมชน 

7.2. นักเรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น  สนองนโยบายการปฏิรปูการศึกษาที่เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ 
  
     

 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางสาวดรินญา  ขยายเสียง)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานหองสมุดโรงเรียน 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสท่ี 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559) 
 
 ทรัพยากรที่ใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

1  หนังสือพิมพรายวัน /
วารสาร /นิตยสาร 
   (10  รายการ) 

    เงินอุดหนุน 5,000 ต.ค 59- 
มี.ค.60 

2 
 
 
 
 
 
 
 

-หนังสือคูมือเตรียมสอบ 
และกิจกรรมสงเสริมนสิัย
รักการอาน  /เกียรตบิัตร/
ของรางวลั/กระดาษ
ชารด/ปายไวทนิว/ 
-กระดาษถายเอกสาร 80 
g เอ 4 
-กระดาษโปสเตอรสี 2
หนา 20 แผน 

    เงินอุดหนุน 5,000  
 
 
 
 
 
 
 

 

ต.ค 59- 
มี.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
4 
 
5 

- วัสดุ/จัดภูมิทัศน  
 
- หมึกปริ้นเตอรเลเซอร 1 
 
-กิจกรรมยุวบรรณารักษ 
 
-กิจกรรมศูนย ICT 

    เงินอุดหนุน 
 
 
 
 
 

5,000 
 

 

ต.ค 59- 
มี.ค.60 
ต.ค 59- 

มี.ค.60 
ต.ค 59- 

มี.ค.60 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน)   15,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสท่ี 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2560) 
 
 ทรัพยากรที่ใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลงงบประมาณ 
จํานวน

เงิน 

1 หนังสือพิมพรายวัน /วารสาร 
/นิตยสาร (10  รายการ) 

    เงินอุดหนุน 5,000 พ.ค-ต.ค.
60 

2 หนังสืออานประกอบ/คูมือ
เตรียมสอบ และสือ่
อิเลคทรอนิกสและอุปกรณ
สําหรับกจิกรรมสงเสรมินิสัย
รักการอาน  /เกียรตบิัตร/
ของรางวลั/กระดาษชารด/
ปายไวทนิว 
-กิจกรรมศูนย ICTชุมชน 

    เงินอุดหนุน 5,000 
 
 
 
 
 
 

พ.ค-ต.ค.
60 
 
 
 
 
ส.ค.-ก.ย. 
60 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หน่ึงหมื่นบาทถวน)   10,000  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการ    พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูและสงเสรมินิลัยรักการอาน 
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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

หองสมุดเปนแหลงรวบรวมความรู  ทําใหคนไดรูจกัศึกษาหาความรูดวยตนเอง มีรปูแบบการ 
ใหบรกิารที่ดี มีการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจัดการหองสมุด  การจัดบรรยากาศทีเ่อื้อตอการ
เรียนรู จัดอาคารสถานที่ใหนาเขาใชบริการอานหนงัสือ  การอานเปนเครือ่งมอืสําคัญและพื้นฐานในการเรียนรู     
การจัดกจิกรรมสงเสรมิการอานตองดําเนินการอยางตอเนือ่งเพื่อใหผูเรียนเปนผูที่ใฝรู ใฝเรียน และไดมีทักษะ
แสวงหาความรูทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทุกคน มีสวนรวมในการคิด   การคนควา  หาความรู ใหโอกาสฝก
ปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเอง  ดังนั้นหองสมุดซึง่เปนแหลงเรยีนรูในโรงเรียน จึงตองมีกจิกรรมและสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม ตอการเรียนรูของผูเรียนและชุมชน   ตลอดจนการจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่ดี   
ตอบสนองความตองการของผูใชบรกิาร  อันจะทําใหผูเรียน และชุมชน สามารถนําความรูที่ไดนําไปใชพัฒนา
ตนเอง   ทั้งดานการเรียนเพื่อศึกษาตอ และในการดํารงชีวิตประจําวัน  
 
2.  วัตถุประสงค   
          2.1 เพื่อใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรูและแหลงคนควาที่ทันสมัย ใหบรกิารบุคลากร ผูเรียน และชุมชน 
อยางมีประสิทธิภาพ  
          2.2 เพื่อใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางหลากหลาย  พัฒนาการอานของนักเรียนใหสงูขึ้น              
ตลอดปการศึกษา  2559-2560    

2.3 เพื่อใหนักเรียนพฒันาตนเองมีความคิดสรางสรรค   และไดแสดงความสามารถ  ศักยภาพ 
ของตนเองอยางอสิระ  อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นรูจักใชเวลาวาง ใหเกิด ประโยชน 

 
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 
 
-กิจกรรมสงเสริมการ
อานอยางหลากหลาย 
(คายรักการอาน, 
สัปดาหหองสมุด , 
กิจกรรมวันสําคัญ,  
กิจกรรมกระเปา
หนังสือถึงมอืชุมชน) 
-โตะ ,เกาอี้    
-นักเรียน ครู และ
ชุมชนรูจักใชแหลง
เรียนรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง มีทกัษะ
แสวงหาความรู  
แกปญหาในการเรียน
การสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ก.ค. 59 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 59  
- ก.ย. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นส.ดรินญา 
และคณะ 

 

  3. ขั้นการติดตามประเมินผล 
3.1 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

-ครู นักเรียนไดรบั
ความพึงพอใจการใช
บริการหองสมุดแหลง
เรียนรู 

     30 ก.ย. 60 นส.ดรินญา 
และคณะ 

 

 
 
 
 
 
 
 



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

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

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

   1. จัดหา สื่อ /วัสดุอปุกรณเพื่อพฒันา
หองสมุดแหลงเรียนรู และสื่อการเรียนการ
สอน  วัสดุสิ้นเปลอืง,ซอมบํารุงอุปกรณ   
ภายในหองสมุด,โตะ,เกาอี้ ,               
ปรับปรงุภูมิทัศน 

   15,000 
 
 
 

 
 รวม    15,000 

 
6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

ดานปริมาณ    
-นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภช้ัน ม. 1-6 ทุกคนมี  
   นิสัยรักการอาน 

ดานคุณภาพ 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและจักใชแหลงเรียนรูทั้งใน
สถานศึกษาและนอก  สถานศึกษา 
-หองสมุดมีความทันสมัย 

แบบสอบถาม 
 

-แบบประเมินความพงึพอใจการ
จัดกิจกรรม 
  -แบบประเมินความพึงพอใจการ
ใชบริการหองสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 หองสมุดไดรับการพฒันาเปนแหลงเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 เปนศูนยกลางขอมูลการเรียนรู 

ใหกับนักเรียน บุคลากร และชุมชน 
7.2. นักเรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น  สนองนโยบายการปฏิรปูการศึกษาที่เนนผูเรียน 

เปนสําคัญ 
      

 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางสาวดรินญา  ขยายเสียง)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานหองสมุดโรงเรียน 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 
 ทรัพยากรที่ใชในโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

1 - วัสดุ/จัดภูมิทัศน  
 

    เงินอุดหนุน 
 

15,000 
 

 

ต.ค 59- 
มี.ค.60 
 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน)   15,000  
 



แผนงานฝายบริหารงานบุคคล 
 

4.2.1  โครงการพฒันางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
4.2.2  โครงการพฒันาสํานักงานกลุมบรหิารงานบุคคล 
4.2.3  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
4.2.4  โครงการสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
4.2.5  โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
4.2.6  โครงการสงเสริมความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
4.2.7  โครงการพฒันาบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
4.2.8  โครงการจัดจางบุคลากรชั่วคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
4.2.9  โครงการพฒันาการจัดการเรียนของครทูี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4.2.10  โครงการเสรมิสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร 



โครงการ    พัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 4,8 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 1,2,4 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 1,2,6,7 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2,4 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางปภาวี  บัณฑิต 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

สังคมในยุคปจจบุันไดมีการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกจิ  การศึกษา  สิ่งแวดลอม  ความเปนอยู และ
ดานอื่นๆอยางรวดเร็ว ปรากฏการดังกลาวสงผลตอการบรหิารการศึกษาและระบบการจัดการเรียนการสอน  
การพัฒนานกัเรียนใหอยูรวมกบัผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  มีสุขภาพที่ดี  มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  และคานิยมทีพ่ึงประสงค  ตามมาตรฐานการศึกษา นอกจากจะดําเนินการดวยการสงเสรมิ 
สนับสนุนนักเรียนแลว การปองกันและชวยเหลอืแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกบันักเรียนเปนสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งของการพฒันา ตองอาศัยความรวมมือจากผูเกี่ยวของทกุฝาย โดยเฉพาะบุคลากรครูในโรงเรียนทุกคน ซึ่ง
มีครูที่ปรึกษาเปนหลักสําคัญในการดําเนินงานตางๆ เพือ่การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิด ดวยความรัก
และเมตตาตอศิษย  
 จากความสําคัญและเหตุผลดังกลาว จึงทําใหมโีครงการพฒันางานระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน
โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ  โดยใชกระบวนการขั้นตอนประกอบดวย การรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล  การคัด
กรองนกัเรียน การพฒันาและสงตอนักเรียน การปองกัน ชวยเหลือและแกไขปญหา  และการสงตอนกัเรียนทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งนี้ตองไดรับความรวมมือจากคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน และความรวมมอื
ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง  อยางมีประสทิธิภาพและยั่งยืน  
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือ จากครูครูที่ปรึกษา อยางทั่วถึง โดยมีผูปกครอง  
ชุมชน หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2.2 เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ มีคานิยมที่พึงประสงค   
และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

2.3 เพื่อประเมินการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

3.  เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภช้ัน ม.1 – ม.6 เปนผูมีคุณลักษณะที่พงึประสงค ตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 94 
 
 



3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียนและ 

ทักษะชีวิตที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 
 
4.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
2.1 ดําเนินกิจกรรมการเยี่ยมบาน 
2.2ดําเนินกิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
2.3 ดําเนินการประชุมผูปกครอง 
     ภาคเรียนที่ 1,2 
2.4 ดําเนินการตามกจิกรรม  Y.C 
 
2.5ดําเนินงานกิจกรรมสรางคนดีศรีวิไล
เกียรติแบบบูรณาการ 
2.6ดําเนินการกจิกรรมชื่นชมคนดี 
 
3. ขั้นประเมินผล 
 3.1 ประเมินกจิกรรม ทั้ง 6 กิจกรรม 
 3.2 ประเมินความพงึพอใจ ผูรวม
กิจกรรม 
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร 
 

 
 

 
 
ต.ค. 2559 
พ.ย. 2559 
 
 
ธ.ค. 59 –ก.ค. 60 
พ.ค.60 –ก.ย.60 
1 พ.ย.59 -31ส.ค.
60 
1 พ.ย.59 -31ส.ค.
60 
1 พ.ย.59 -31ส.ค.
60 
1 พ.ย.59 -31ส.ค.
60 
 
กันยายน 2560 
 

 
 
ครูปภาวี  บัณฑิต 
 
 
 
ครูปภาวี  บัณฑิต 
ครูทุกทาน 
ครูทุกทาน 
 
ครูเรณู บัตริยะ 
ครูเพียงเพ็ญ กาศวิเศษ 
ครูปภาวี  บัณฑิต 
 
ครูปภาวี  บัณฑิต 
ครูดวงเนตร อองละออ 
 
ครูปภาวี  บัณฑิต 
 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     29,600  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    4,000  บาท   
() เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   25,600  บาท   
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 
 
 



ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช

งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 

 กิจกรรมเยี่ยมบาน 
- กิจกรรมคัดกรอง 
- กิจกรรมประชุมผูปกครอง(2เทอม) 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดย Y.C. 
-กิจกรรมสรางคนดีศรีวิไลเกียรต ิ
แบบบรูณาการ 
- กิจกรรมชื่นชมคนดี 

25,600(กพร)   
1,000 
1,000 
1,000 
500 

 
500 

25,600 
1,000 
1,000 
1,000 
500 

 
500 

รวม 25,600  4,000 29,600   
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
วิธีการประเมิน /

เครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช 

งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1. การประเมินดานบรบิท ประกอบดวยความตองการ 
ความเปนไปได วัตถุประสงคของโครงการ 
2. การประเมินดานปจจัยนําเขา  ประกอบดวยความ
พรอมของผูเกี่ยวของ และทรัพยากร 
3. การประเมินดานกระบวนการ  ประกอบดวยความ
กิจกรรมการดําเนินงานและชวงเวลาดําเนินงาน 
4. การประเมินดานผลผลิต  ประกอบดวยผลทีเ่กิดจาก
การดําเนินงาน 

 
การประเมิน 

 
การประเมิน 

 
การประเมิน 

 
การประเมิน 

 

 
แบบประเมินดานบริบท 
 
แบบประเมินดานปจจัย
นําเขา 
แบบประเมินดาน
กระบวนการ 
แบบประเมินดานผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนทุกคนไดรบัการดูแลชวยเหลือ จากครูครทูี่ปรึกษา อยางทั่วถึง โดยมีผูปกครอง ชุมชน  

หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของเขามามสีวนรวมในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
7.2 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสมบูรณทัง้รางกาย จิตใจ มีคานิยมทีพ่ึงประสงค และ 

อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 
7.3 โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภไดรับการประเมินการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน อยาง 

ตอเนื่อง 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางปภาวี  บัณฑิต)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายบรรจง  ขอดแกว)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
ระยะ 
เวลาที่
ตองใช 

ที่ รายการ 
จํา 

นวน 
หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํา 
นวน
เงิน 

แหลงงบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 
เงิน 

1 
 
 
2 
 

กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน  
 
 
กิจกรรมประชุมผูปกครอง 
1.คาน้ําด่ืมผูปกครอง 
2.คาปายไวนิวประชุมผูปกครอง 
3.กระดาษถายเอกสารA4  DoubleA 
4.หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรแบบแทงค 
 

640 
 
 
 

800 
2 
1 
3 
 

คน 
 
 
 

แกว 
ผืน 

กลอง 
หลอด 

 

40 
 
 
 
2 

500 
900 
200 

 

25,600 
 
 
 

1,600 
1,000 
900 
600 

 

กพร 
 
 
 

อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

 

25,600 
 
 
 

1,600 
1,000 
900 
600 

 

ต.ค.59 
-ก.ย.
60 
 
พ.ย.59 
-มี.ค.
60 
 
 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (สองหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน)   29,600  
 



โครงการ    พัฒนาสํานกังานกลุมบรหิารงานบุคคล 
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   นางมณทิรา  อารียกลุ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคลเปนสวนหนึง่ของการสนับสนุน

การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหประสบผลสําเรจ็ เพราะมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอน

และการพัฒนาคุณภาพผูเรียน การบริหารงานสํานกังานกลุมบรหิารงานบุคคล มีความสําคัญ เปนการ

ใหบรกิารแกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง นักเรียน ตลอดจนผูมาติดตอราชการทกุคน เพื่อให

เกิดความสะดวกในการใหบริการและเพื่อใหการปฏิบัตงิานเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และ

ผูรบับริการไดรับการบริการที่ดี เกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ ดวยเหตุผลดังกลาวโรงเรียนวิไลเกียรติ

อุปถัมภ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน   

2.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการดูแลและคุมครองจากอุบัติภัย 
 2.2 เพื่อสงเสริมใหมีวัสดุ ครุภัณฑสํานักงานกลุมบรหิารงานบุคคลอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

 
3.  เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 

     นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภช้ัน ม.1 – ม.6 เปนผูมีคุณลักษณะที่พงึประสงคตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และมีการบรหิารจัดการดานบุคลากรอยางมีประสทิธิภาพ รอยละ 94 
 3.2 ดานคุณภาพ 

นักเรียนทุกคนในโรงเรียนผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียนและคณะ 
ครูปฏิบัติหนาที่อยางมีประสทิธิภาพ และมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 



4.  วิธีดําเนินการ 
 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
งานปองกันภัยครูและบุคลากร 
ในโรงเรียน 
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  

  
 
 
ตุลาคม 2559 
ตุลาคม 2559 
 
 
ธ.ค. 59 -ส.ค.60 
 
 
กันยายน 2560 
 
 
 

 
 
 
ครูวารุณี 
กอบกํา 
 
 
ครูวารุณี 
กอบกํา 
 
ครูวารุณี 
กอบกํา 
 
 

 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 ประเมินกิจกรรมการอบรมใหความรู
แกบุคลากร 
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวมกิจกรรม 
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร  
 

  
 
ตุลาคม 2559 
ตุลาคม 2559 
 
พ.ย. 59 – ส.ค. 60 
 
 
 
กันยายน 2560 
 

 
 
ครูมณทิรา 
 
 
ครูมณทิรา 
 
 
 
ครูมณทิรา 
 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     12,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    12,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้



ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 งานปองกันภัยครูและบุคลากร 
ในโรงเรียน 

- - - - 

2 งานสํานักงาน 
ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สํานกังาน  

- - 12,000 12,000 

รวม - - 12,000 12,000 
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน  เครื่องมือท่ีใช 
งานปองกันภัยครูและบุคลากรในโรงเรียน 
1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
ไดรับการดูแลความคุมครองจากอุบัติภัย 
2. ความพึงพอใจของผูใชบรกิาร 
3. สถิติขอมูลการใชบรกิารของบุคลากร 

 
-สอบถาม, การประเมิน 
 
-สอบถาม 
-การประเมิน 

 
-แบบสอบถาม 
 
-แบบสอบถาม 
-สรุปผลการประเมิน
โครงการ 

งานสํานักงาน 
1. บุคลากรกลุมงานบริหารงานบุคคล 
    ใชบริการวัสดสุํานักงาน 
2. ความพึงพอใจของผูใชบรกิาร 
3. สถิติขอมูลการใชบรกิารของบุคลากร 

 
-สอบถาม, การประเมิน 
 
-สอบถาม 
-การประเมิน 

 
-แบบสอบถาม 
 
-แบบสอบถาม 
-สรุปผลการประเมิน
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนและบุคลากรไดรบัการดูแลและคุมครองจากอุบตัิภัย 
7.2 โรงเรียนไดมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสํานักงานกลุมบรหิารงานบุคคลใหมีคุณภาพมี
ขอมูล 

สารสนเทศเปนปจจุบัน และสะดวกตอการใชงาน 
7.3 มีวัสดุครุภัณฑใชในกลุมบริหารงานบุคคลอยางเพียงพอ 

 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางมณทริา  อารียกุล) 
ตําแหนง คร ูวิทยฐานะชํานาญการ 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายบรรจง  ขอดแกว)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
ระยะ 
เวลาที่
ตองใช 

ที่ รายการ 
จํา 

นวน 
หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํา 
นวน
เงิน 

แหลงงบ 
ประมา

ณ 

จํา 
นวน 
เงิน 

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

แลคซีน 1.5 นิ้ว 
แลคซีน 2 น้ิว 
ลวดเสียบกระดาษ 
ลวดเย็บกระดาษเบอร3 
ลวดเย็บกระดาษเบอร10 
กาวลาเทก็ซ 16 ออนซ 
ยาลบคําผิด 
กระดาษกาวยนส ี1.5 นิ้ว 
สมุดเบอร 2 
คัตเตอร 
กระดาษปกสี180แกรมA4 100 แผน 
กระดาษถายเอกสารA4  DoubleA 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรแบบแทงค 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร 
ตัวปอนกระดาษเครื่องปริ้นเตอร 
กระดาษถายเอกสารA4  DoubleA 
คาทําเลมสื่อสารผูปกครอง 
สันรูดหนา 
กระดาษโฟโต 
กระดาษปกระเบียนสะสม 
สันรูดบาง 

5 
5 
3 
5 
1 
1 
2 
3 
5 
2 
3 
12 
3 
1 
1 
6 
2 
40 
1 
2 

155 

อัน 
อัน 

กลอง 
กลอง 
กลอง 
ขวด 
อัน 
อัน 
เลม 
อัน 
ริม 
ริม 
ขวด 

หลอด 
อัน 
ริม 
เลม 
อัน 
หอ 
หอ 
อัน 

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

1,930 
1,180 
125 
250 
20 
150 
150 
10 

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

1,930 
1,180 
750 
500 
800 
150 
300 

1,550 

อุดหนุน 
 

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

1,930 
1,180 
750 
500 
800 
150 
300 

1,550 

พ.ย.59 
-ก.ย.60 

 
 
 
 
 
 
 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หน่ึงหมื่นสองพันบาทถวน)   12,000  
 
 
 



โครงการ    โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1,4 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 1,2,9,12 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 1,2,6,7 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2,4 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวจริาพันธ  รุจิระพงค 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสถานการณทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอยางมากทั้งดานการสื่อสารเทคโนโลยีตางๆ  ซึ่งนอกจากจะ
สงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวก ในเชิงลบ  ยังเกิดปญหาตามมาอีกหลายดานเชน ปญหาทางเศรษฐกิจ  ปญหา
การแพรระบาดยาเสพติด  ปญหาการแขงขันในรปูแบบตางๆ ปญหาครอบครัวที่เกิดความทกุข  ความวิตก
กังวล  ความเครียด  การปรับตัวที่ไมเหมาะสม  โดยเฉพาะปญหาการแพรระบาดยาเสพติดทีม่ีผลกระทบตอ
เยาวชนในดานการศึกษาตองอาศัยความรวมมือจากทกุฝายในการแกปญหา  รัฐบาลภายใตการบรหิารราชการ
แผนดินของนางสาวยิ่งลกัษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 23-25 
สิงหาคม 2554 โดยในดานของยาเสพติด ไดมีการบรรจุไวในนโยบายของรัฐบาล ดังนี้กําหนดใหการแกไขและ
ปองกันปญหายาเสพติดเปน“วาระแหงชาต”ิโดยพลังแผนดนิทุกภาคสวนจะตองรวมมอืกันลดความรุนแรง
ของปญหายาเสพติด จนไมสงผลกระทบตอความเดอืดรอนของประชาชน  ภายในระยะเวลา 1 ป (ป 2555) 
และมุงดําเนินงานมาตรการตอเนื่องโดยปฏบิัติการตามสถานการณเปนระยะ  ควบคูกับการกําหนดใหมีแผน
ยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อกําหนดแนวทางสรางความยั่งยืนในการแกไขปญหายา
เสพติดในระยะยาวใหสอดคลองรองรบัเปาหมายและทิศทางตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนการบรหิารราชการแผนดินของรัฐบาล 
 การพัฒนานกัเรียน  ใหเปนบุคคลทีม่ีคุภาพทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสตปิญญา  มีความรู
ความสามารถ  และคุณธรรม  จริยธรรม  ดําเนินชีวิตที่เปนสุขตามสงัคมมุงหวังโดยผานกระบวนการทาง
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาที่ตองการใหผูเรียนเปนคนดี  คนเกง  มีความสุข  แลวโรงเรียนยัง
ตองสงเสรมิและสนับสนุนใหนกัเรียนไดรับการปองกัน  ดูแลชวยเหลือแกไขปญหาดานตางๆ  ที่เกิดขึ้นจาก
ปจจัยรอบโรงเรียนทีม่ีพฤติกรรมไปเกี่ยวของกับยาเสพติด  รานเกม  การพนัน  หนีเรียน  ทะเลาะวิวาท  
ชูสาว  ซึ่งลวนแตเปนปญหาสังคมที่ผูปกครอง  ครู  ตองรวมกันชวยเหลือและแกไขปญหา  
 การจัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  เพื่อจัดกจิกรรมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใหสอดคลองกับบรบิทของโรงเรียนและสนองตอนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับการแกไข
ปญหายาเสพติดใหเปน วาระแหงชาต ิ ทั้งนีก้ระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายใหสถานศึกษาดําเนินการตาม
แผนงานที่ 3 การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดรองรับ  ซึ่งทางโรงเรียนไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
และไดผลดีขึ้นตามลําดับโดยดําเนินงานตามระบบการปองกนั 5 มาตรการ กลยุทธ  4  ตอง 2 ไม  เปน
แนวทางในขับเคลื่อนงาน  
 
 



2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อลดปญหานักเรียนเสพสิง่เสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 2.2  เพื่อใหครู ผูปกครอง  หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาในชุมชนมีสวนรวมในการ
แกไขปญหา 
 2.3  เพื่อพัฒนาการสรางระบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดครบองครวมแบบยั่งยืนใน
โรงเรียน  

 
3.  เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
        -  ผูบริหารโรงเรียน  นักเรียน  ครู และบุคลากรทุกคนเขารวมโครงการเพื่อประกาศใหเปน
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รอยละ 100 
        -  ผูปกครอง  หนวยงานทัง้ภาครัฐ  เอกชน  และชุมชนใหการสนับสนุนสงเสรมิการดําเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 3.2  ดานคุณภาพ 
        -  ผูบริหารโรงเรียน  นักเรียน  ครู  ผูปกครองนกัเรียน  และบุคลากร มีจิตสํานึกรวมกันในการ
ดูแลนักเรียนกลุมเสี่ยง  กลุมเสพ  กลุมติด  และกลุมคา  เฝาระวังไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขโดยใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
        -  นักเรียนทุกคนมจีิตสาธารณะ  รูจักเสียสละ  มีภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ด ี
 
4.  วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 จัดทําขอมลูและปจจัยเสี่ยง
รอบสถานศึกษา และขอมลูการคัด
กรองนําขอมูลมาวิเคราะหปญหาและ
สาเหตุที่แทจรงิ 
    1.2 จัดทําโครงการสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
คูมือ และนําเสนอเพื่อขออนุมัต ิ
    1.3 แตงตั้งคณะกรรมการทํางาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข และจัดทํา
โครงการหรือกจิกรรมใหตรงกับสาเหตุ
ที่แทจริง 

 
-ชุมชนรอบ
สถานศึกษา 
 
 
- นักเรียน,ครู,
บุคลากรโรงเรียน
วิไลเกียรติอปุถัมภ 
- ครูและบุคลากรฯ 

 
มี.ค. 60 - พ.ค.60 
 
 
 
พ.ค.60 - มิ.ย.60 
 
 
- มิถุนายน 60 

 
ครู - ผูปกปกครอง – 
นักเรียน 
 
 
น.ส.จิราพันธ รจุิระพงค 
ครู , ผูปกครอง ,
หนวยงานอื่น 
ผูบริหารสถานศึกษา,ครู
และบุคลากรฯ 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
    2.1 ดําเนินการจัดกิจกรรม ตามที่
กําหนดไวใน 5 มาตรการ กลยุทธ 4 
ตอง 2 ไม 

 
- นักเรียน 

 
- ภาคเรียน 1– 2 ป
การศึกษา 2560 
 

 
- คณะครูทุกคน, 
น.ส.จิราพันธ รจุิระพงค 
 



ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรบัผิดชอบ 
    2.2  ข้ันประเมินผล 
           - แบบประเมินความพึงพอใจ 
           - แบบสงัเกต 
    2.3 สรปุรายงาน 
           - ภาพถาย 
           - รูปเลม 

 
 
 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     27,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    3,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท  
() เงิน อื่น ๆ      24,000  บาท  (เงินสวัสดิการ) 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช
งบประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 
รวม ผูรบัผิดชอบ คาตอบแทน คาใช

สอย 
คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1  งานคนหา 
   - เยี่ยมบานนกัเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยง 

  
500 

  
500 

น.ส.จิรา
พันธ รุจิระ
พงค 

2 กิจกรรมที่ 2  งานเฝาระวัง 
   - สํารวจการใชสารเสพติด 
   - ออกตรวจพื้นที่เสี่ยง 

  
 
 

 
500 

 
500 

น.ส.จิรา
พันธ รุจิระ
พงค 
 

3 
 

กิจกรรมที่ 3  งานปองกัน/แกไขปญหา 
   3.1 โครงการ 1 ตํารวจ 1 โรงเรียน 
   3.2 กิจกรรมสรางความตระหนกั 
         - รณรงคตานยาเสพติด 
         - แจงขาวสารหนาเสาธง/เสียง
ตามสาย 
   3.3 กิจกรรมบานหลงัเรียน 
         - ลานกีฬา 
         - ลานดนตรี/ ศิลปะวาดภาพ 
         - ลานศิลปะวาดภาพ 
         - ลานวิชาการ 
   3.4 กิจกรรมศูนยเพือ่นใจวัยรุน 
         - To be number one 

   
500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.จิรา
พันธ รุจิระ
พงค 
 



ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช
งบประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 
รวม ผูรบัผิดชอบ คาตอบแทน คาใช

สอย 
คาวัสดุ 

   3.5 กิจกรรมหองเรียนสีขาว 
   3.6 กิจกรรมสภานักเรียน 
   3.7 กิจกรรมอบรมลูกเสอื– 
ยุวกาชาดตานยาเสพติด   

24,000 24,000 

4 กิจกรรมที่ 4  งานคลินิกเสมารกัษ 
   4.1 ใหคําปรึกษา 
   4.2 บําบัดรักษา 

  1,000 1,000 น.ส.จิรา
พันธ รุจิระ
พงค 
 

5 กิจกรรมที่ 5  งานบริหารบรูณาการ 
   5.1 แตงตั้งบุคลากรปฏิบัตหินาที่
ครอบคลมุทุกดาน 
   5.2 ประสานกบัฝาย/งาน/กลุมสาระ
การเรียนรูตางๆในโรงเรียน 
   5.3 ประสานคณะกรรมการรวม
ไตรภาคี (โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ,
โรงเรียนเดนชัยวิทยา,วิทยาลัยเกษตรฯ
แพร) 
   5.4 ประสานรวม ศพส.อําเภอเดน
ชัย 
   5.5 ประสานกรรมการเครอืขาย
ผูปกครอง/กรรมการสถานศึกษา 
   5.6 ประสานรวมศูนยเครือขาย
พนักงานสงเสรมิความประพฤติฯ
อําเภอเดนชัย 
   5.7 ประสานเจาหนาที่ตํารวจตรวจ
ตราดูแลความเรียบรอยรอบบริเวณ
โรงเรียนและในโรงเรียน 
   5.8  สรุปรายงาน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 

 
ผูบริหาร 
น.ส.จิรา
พันธ รุจิระ
พงค 
 
 

รวมเงิน 500 26,500 27,000  
 
 

 
 
 
 
 



6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
วิธีการประเมิน /

เครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช 

- เชิงปริมาณ  รอยละ 100  ผูบริหารสถานศึกษา  
นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาทกุคน 
เขารวมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  และมีความพึงพอใจทีเ่ขารวมโครงการ 
- เชิงคุณภาพ  ผูบรหิารสถานศึกษา  ผูปกครอง  และ
ชุมชน  มีความมั่นใจในกระบวนการดําเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงคเปนแบบอยางที่ดี
งามของสังคม 
 

การประเมิน 
 
 
 

การประเมิน 
 

แบบประเมินดานบริบท 
แบบประเมินดานปจจัย
นําเขา 
แบบประเมินดาน
กระบวนการ 
แบบประเมินดานผลผลิต 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตอาสา  รูจกัเสียสละไมไป
เกี่ยวของกบัยาเสพติดและอบายมุขสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 7.2 สถานศึกษามีระบบการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขอยางเขมแข็ง
และยั่งยืน 
 7.3 สถานศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรูโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประจําอําเภอในการศึกษาดูงานและเปนแหลงเรียนรู   
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางสาวจิราพันธ  รุจิระพงค)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานสถานศึกษาสีขาว 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายบรรจง  ขอดแกว)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
ระยะ 
เวลาที่
ตองใช 

ที่ รายการ 
จํา 

นวน 
หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํา 
นวน
เงิน 

แหลงงบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 
เงิน 

1 
2 
3 

ปายรณรงคตอตานสารเสพติด 
น้ํายาตรวจปสสาวะ 
กิจกรรมหองเรียนสีขาว 
 

4 
50 
24 

ผืน 
ชุด 
หอง 

435 
30 

1,000 

1,740 
1,500 
24,000 

อุดหนุน 
อุดหนุน 

สวัสดิการ 

1,740 
1,500 
24,000 

 

ต.ค.59 
-ก.ย.
60 
 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)   27,000  
 



โครงการ    สงเสริมความประพฤตินักเรียน 
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   งานกิจการนักเรียน กลุมบรหิารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายอนันตศักดิ์  ดาวแดน 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในสถานการณทางสังคมในปจจุบันไดมกีารพฒันาประเทศยุคโลกาภิวัฒนซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลกระทบตอเยาวชนไทยหลายดาน  ดานเศรษฐกิจ  การศึกษา  สิ่งแวดลอม  
ความเปนอยู มีสภาพนาเปนหวง ไมวาจะเปนปญหาการเสื่อมถอยดานคุณธรรม จริยธรรม ปญหายาเสพติด ซึ่ง
แพรระบาดในกลุมนักเรียน การติดเกมสออนไลน การไมเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษา การทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนทั้งในสถาบันเดียวกันและตางสถาบัน รวมถึงการแตงกายลอแหลม ที่เปนมลูเหตุกอใหเกิด
อาชญากรรมทางเพศ และปญหาการตัง้ครรภกอนวัยอันสมควรตามมา 
 ปญหาที่เกิดขึ้นกบันักเรียนดงักลาว งานสงเสริม แกไขความประพฤตินักเรียน กลุมงานบริหารบุคคล 
ไดตระหนักวานักเรียนเปนทรัพยากรทีส่ําคัญของชาติ เปนวยัที่ควรศึกษาเลาเรียน อันจะเตบิโตเปนกําลังที่
สําคัญของชาติในอนาคตสมควร ทีจ่ะตองสงเสรมิพัฒนานกัเรียนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีสุขภาพที่ดี  
มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่พงึประสงค  จัดประสบการณทําใหเดก็ไดรับการพฒันาทัง้
รางกาย จิตใจ อารมณ สงัคมและสติปญหา ตามมาตรฐานการศึกษาโดยใชระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน  งาน
กิจการนักเรียน มีบทบาทสําคัญยิง่ในการดูแล แนะนํา สั่งสอน ฝกฝน กจิกรรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
การปลูกฝงระเบียบวินัย  แกไขปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคทั้งนี้ตองไดรับความรวมมือจากคณะครูและ
บุคลากรในโรงเรียน และความรวมมือระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง เพื่อใหนักเรียนมีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถในดานการปฏิบัตหินาที่งานสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน มจีิตสํานกึในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

2.2 เพื่อสงเสริมพัฒนานักเรียนใหมรีะเบียบวินัย มีความตระหนักดานคุณธรรม จริยธรรม  และ
คานิยมที่พึงประสงค 

2.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดี อยูในสังคมไดอยางมี 
ความสุข 

2.4 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ  และหลีกเสี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัยและปญหาทางเพศ 

2.5 เพื่อนิเทศ กํากบัติดตามและสงเสริมการดําเนินงานพฒันาพฤติกรรมและระเบียบวินัย ใหเปนไป
ตามแผนงานทีก่ําหนด 



3.  เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
      - นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภชั้น ม.1 – ม.6 เปนผูมีคุณภาพ ปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัย 

มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พงึประสงคตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง มีการพฒันาอยางตอเนื่อง 
รอยละ 94 

      -  มีการบริหารจัดการดานบุคลากรในการปฏิบัตหินาทีง่านสงเสริมพัฒนาแกไขพฤติกรรม 
นักเรียน อยางมีประสิทธิภาพ 

      -  ทุกหนวยงานในงานสงเสรมิความประพฤติ ระเบียบวินัย ดําเนินงานไดตามแผนงานที่วางไว 
3.2 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนทุกคนในโรงเรียนและนักเรียน นักศึกษา ในอําเภอเดนชัย มีระเบียบวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม ผานเกณฑการประเมินคุณลกัษณะที่พึงประสงคของโรงเรียนและพฒันาทกุ ดานทางดาน
รางกาย อารมณ  จิตใจ สติปญญา และสังคม คณะครปูฏิบตัิหนาที่อยางมี ประสิทธิภาพ และมีความสุข  
 
4.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
3. ขั้นประเมินผล 
 
3.1 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม 
3.2 สรุปรายงานผูบริหาร  
 

 
ครู บุคลากรใน
โรงเรียนและ

นักเรียน 

 
กันยายน 2559 
ตุลาคม 2559 
ตุลาคม 2559 

พฤศจิกายน 2559 
พ.ย. 59 – ก.ย. 60 

 
ม.ค.-ก.พ.60 

 
ธ.ค.59 - ก.ย. 60 

 

 
ครูอนันตศักดิ์ 
ครูอนันตศักดิ์ 
ครูอนันตศักดิ์ 
ครูอนันตศักดิ์ 
ครูอนันตศักดิ์ 
 
ครูอนันตศักดิ์ 
 
ครูอนันตศักดิ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     66,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    2,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
() เงิน อื่น ๆ      64,000  บาท  (เงินระดมทรัพยากร) 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมพัฒนางานศูนย พสน.  1,000  1,000 

2 กิจกรรมการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 1,000   1,000 

3 การจัดทําคูมือนักเรียน   64,000 64,000 

รวม 1,000 1,000 64,000 66,000 
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน  เครื่องมือท่ีใช 
1 นักเรียนรอยละ100มีความรูเรื่องระเบียบวินัย และ
กฎระเบียบของทางโรงเรียน 
 2 นักเรียนรอยละ100มีสวนรวมในการปรบัปรุง
พัฒนาพฤติกรรมของตนเอง  

สอบถาม 
การประเมิน 
สอบถาม 
การประเมิน 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 
สรปุผลการประเมิน
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1  โรงเรียนไดมกีารสงเสริม สนบัสนุนใหนักเรียนไดเล็งเหน็ถึงความสําคัญของการพฒันาพฤติกรรม

และ ระเบียบวินัยของนักเรียนอยางตอเนื่องพัฒนา 
7.2  นักเรียนไดมีการเขารวมกจิกรรมการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน 
7.3  นักเรียนทุกคนปลอดจากสารเสพติด และเปนผูนําเยาวชนได 
7.4  มีการบรหิารจัดการดานบุคลากรในการปฏิบัตหินาที่งานสงเสริมพฒันาแกไขพฤติกรรมนักเรียน 

อยางมีประสิทธิภาพ  ทุกหนวยงานในงานสงเสริมความประพฤติ ระเบียบวินัย                                                                           
7.5  นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนและในสวน

ของ อําเภอ อยางตอเนื่อง 
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นายอนันตศักดิ์  ดาวแดน)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ 
หัวหนางานสงเสริมความประพฤตินักเรียน 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายบรรจง  ขอดแกว)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
ระยะ 
เวลาที่
ตองใช 

ที่ รายการ 
จํา 

นวน 
หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํา 
นวน
เงิน 

แหลงงบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 
เงิน 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 

กิจกรรมพัฒนางานศูนย พสน. 
คาสวัสดิการในการออกตรวจพื้นที ่
 
กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน 
คาตอบแทนวิทยากรในการอบรม 
 
การจัดทําคูมือนักเรียน 
คาถายเอกสารเขาเลมคูมือนกัเรียน 

 
1 
 
 
 
1 
 
 

640 
 

 
หนวย 

 
 
 

คน 
 
 

คน 
 

 
1,000 

 
 
 

1,000 
 
 

100 
 

 
1,000 

 
 
 

1,000 
 
 

64,000 
 

 
อุดหนุน 

 
 
 

อุดหนุน 
 
 

อุดหนุน 
 

 
1,000 

 
 
 

1,000 
 
 

64,000 
 

 
ต.ค.59 
-ก.ย.60 
 
 
ต.ค.59 
-ก.ย.60 
 
ต.ค.59 
-ก.ย.60 
 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หกหมื่นหกพันบาทถวน)   66,000  
 
 



โครงการ    สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 2 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 2 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวพันธิตรา  กระหวาย 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในปจจบุันสถานการณของโลกความเจริญทางดานวัตถุทําใหคนนิยมความสะดวกสบาย  รวดเร็ว  พึง
พอใจตอการเปนผูบริโภคนิยม เกิดกระแสคานิยมทีท่ําใหสังคมเกิดความเสื่อมโทรม   
มีผลกระทบตอจิตใจ  และความประพฤติของนักเรียนที่ไมเหมาะสม  หากไมดูแลชวยเหลอืหรือ 
ไมปลูกฝงจิตสํานึกใหอยูในกรอบของความเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามแลว 
จะทําใหนกัเรียนซึง่เปนเยาวชนที่เจรญิเติบโตเปนผูใหญนั้นอาจสรางปญหาความเดือดรอนตอสงัคมและ
ประเทศชาติได 
 โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภจงึตระหนักถงึความสําคัญ  จึงจดัทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมที่พงึประสงคของนักเรียนข้ึน  เพื่อสงเสริมและขดัเกลาจิตใจใหกับนกัเรียนไดประพฤติปฏิบัติตน
อยางถูกตองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเพือ่เปนการชวยเหลือนักเรียนใหสามารถดํารงตนใหอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลกัธรรมเบื้องตันของศาสนา
ที่ตนนับถือ 
 2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต และมีความกตัญูกตเวท ี
 2.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีความเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผือ่แผ เสียสละและมจีิตอาสาเพื่อ
สวนรวม 

2.4 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนผูประหยัด  รูจักใชทรพัยสิง่ของอยางคุมคาตามหลัก เศรษฐกจิ
พอเพียง 

2.5 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนประพฤติตนถูกตองตามวัฒนธรรมไทยและภูมิใจในความเปน 
ไทย 

 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
      -  นักเรียนรอยละ 80  ขึ้นไป  มีวินัย  ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาและ
หลักธรรมทางศาสนา 

     -  นักเรียนรอยละ 80  ขึ้นไป  มีความซื่อสัตยสจุริต 



     -  นักเรียนรอยละ 80  ขึ้นไป  มีความกตัญูกตเวท ี
     -  นักเรียนรอยละ 80  ขึ้นไป  มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟอ เผื่อแผเสียสละ และมีจิตอาสาเพื่อ 

สวนรวม 
     -  นักเรียนรอยละ 80  ขึ้นไป  มีความประหยัดใชสิง่ของ  น้ํา  ไฟฟา  และทรัพยากรอยาง 

ประหยัด  และคุมคา 
     -  นักเรียนรอยละ 80  ขึ้นไป  ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาในภูมิปญญาไทยนิยมไทย 

 
3.2 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีวินัย  ความรับผิดชอบ ปฏิบตัิตามระเบียบของสถานศึกษาและ

หลักธรรมทางศาสนา มีความซื่อสัตยสุจริต มีความกตัญูกตเวที มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟอ เผื่อแผเสียสละ และ
มีจิตอาสาเพื่อสวนรวม มีความประหยัดใชสิ่งของ น้ํา ไฟฟา และทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ภูมิใจใน
ความเปนไทย  เห็นคุณคาในภูมิปญญาไทยนิยมไทย 
 
4.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
 
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
    2.1  กิจกรรมวันสําคัญทางพระพทุธศาสนา 
 -วันมาฆบูชา จัดปายนิเทศ  นํานักเรียนรวมทําบญุตักบาตร 
ฟงเทศน และเวียนเทียน 
 -วันวิสาขบูชา จัดปายนิเทศ  นํานักเรียนรวมทําบญุตักบาตร 
ฟงธรรมะบรรยายและเวียนเทียน 
 -วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา  จัดปายนิเทศ  นํานักเรียน
รวมทําบญุตักบาตร และแหเทียนพรรษา   
 -วันออกพรรษา จัดปายนิเทศ  ใหนักเรียนรวมทําบญุตัก
บาตรเทโว 
   2.2  กิจกรรมวันสําคัญตางๆ 
 -วันไหวครูโดยจัดกิจกรรมไหวครู  ใหโอวาทขอคิดเรื่องความ
กตัญูตอผูมีพระคุณ 
 -วันแมแหงชาติ กิจกรรมทําบุญตักบาตรถวายพระพร  เปด
กรวย กลาวสดุดี รองเพลงและ มอบดอกมะลิใหแมตัวอยาง   จัดปาย
นิเทศ ประกวดวาดภาพ  เขียนเรียงความ  
 -วันพอแหงชาติ กิจกรรมทําบุญตกับาตรถวายพระพร  เปด
กรวย  กลาวสดุดี รองเพลงและ จัดปายนเิทศ  

  
ต.ค. 59 - 
พ.ย. 59 
 
 
 
พย. 59 -
ก.ย. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวพันธิตรา  
กระหวาย 
 
 
 
นางสาวพันธิตรา  
กระหวาย 
ครูทุกทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -วันขึ้นปใหม กิจกรรมจัดปายนเิทศ  ทําบุญตักบาตร 
ประกวดวาดภาพ  เขียนเรียงความ 
   2.3  กิจกรรมพัฒนาความรบัผิดชอบและความประหยัด 
 -กิจกรรมออมทรัพย  รณรงคฝากเงินที่ธนาคารโรงเรียน 
 -กิจกรรมBig cleaning และเขตรับผิดชอบ  รณรงครักษา
ความสะอาด 
 -รณรงคการใชสิ่งของ  น้ํา  ไฟฟา  และทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคาทุกชั้นเรียน 
    2.4  กิจกรรมพฒันาคุณธรรม 
 -กิจกรรมธรรมศึกษาของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
 -กิจกรรมสวดมนต/น่ังสมาธิตอนเชากอนเขาหองเรียนทุกวัน 
 -กิจกรรมอบรมนักเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และ
มารยาทที่ควรปฏิบัติวันสุดสัปดาห   
    2.5  กิจกรรมคาย/ชุมนุม 
 -กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาด 
 -กิจกรรมรด.จิตอาสา 
 -กิจกรรมแขงขันกีฬานักเรียน 
 -กิจกรรมยุวชนคนดี 
    2.6  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 -กิจกรรมการเลือกตัง้สภานักเรียน 
 -กิจกรรมประชุมคณะกรรมการนักเรียน  เดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อฝกวิถีประชาธิปไตย 
 -กิจกรรมเวรสทีําความสะอาด  ดูแลพื้นทีร่ับผิดชอบใน
โรงเรียน 
 -กิจกรรมหองเรียนประชาธิปไตย 
    2.7  กิจกรรมธนาคารความด ี
 -กิจกรรมบันทึกความดีและมอบรางวลัความดี ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
 -กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม  และประเพณีทองถิ่น   
    2.8  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 -การกําหนดขอตกลงในการปฏบิัติตน  เชนแตงกาย
เรียบรอย พูดจาสุภาพเรียบรอย มสีัมมาคารวะ เขาแถวตามลําดับ 
 -ทุกช้ันเรียนสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคแกนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 -ทุกวิชา  ทุกชั้น  ประเมินผล สรปุผล รายงานคุณภาพ
ผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ขั้นประเมินผล 
 3.1 ประเมินกจิกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม 
 3.2 ประเมินความพงึพอใจ ผูรวมกจิกรรม 
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร 

 
ก.ย. 60 

 
นางสาวพันธิตรา  
กระหวาย 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     1,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    1,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 

กิจกรรม เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น คาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ 

1.กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
2.กิจกรรมวันสําคัญตางๆ 
3.กิจกรรมพัฒนาความรับผิดชอบ
และความประหยัด 
4.กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
5.กิจกรรมคาย/ชุมนุม 
6.กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
7.กิจกรรมธนาคารความดี 
8.กิจกรรมการเรียนการสอน 

  1,000  1,000 

รวม   1,000  1,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
1. รอยละของนักเรียน ที่มี
วินัย  รับผิดชอบ  ปฏิบัติตาม
ระเบียบองโรงเรียนและ
หลักธรรมทางศาสนา 
2.  รอยละของนกัเรียนที่มี
ความซื่อสัตยสุจริต 
3. รอยละของนักเรียนทีม่ี
ความกตัญูกตเวท ี
4.  รอยละของนกัเรียนที่มี
เมตตากรุณา  เอื้อเฟอ เผื่อแผ
เสียสละและมีจิตอาสาเพือ่
สวนรวม 
5.  รอยละ.  เพื่อสงเสริมให
นักเรียนเปนผูประหยัด  รูจัก
ใชทรัพยสิง่ของอยางคุมคา
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  รอยละของนกัเรียนที่
ภูมิใจในความเปนไทย  เห็น
คุณคาในภูมิปญญาไทย  นิยม
ไทย 

- สังเกตและประเมิน
พฤติกรรม 
 
 
- สังเกตและประเมิน
พฤติกรรม 
- สังเกตและประเมิน
พฤติกรรม 
- สังเกตและประเมิน
พฤติกรรม 
 
 
-- สังเกตและประเมิน
พฤติกรรม 
 
 
- สัมภาษณและสํารวจ 

แบบสงัเกตและประเมิน
พฤติกรรม 
 
 
แบบสงัเกตและประเมิน
พฤติกรรม 
แบบสงัเกตและประเมิน
พฤติกรรม 
แบบสงัเกตและประเมิน
พฤติกรรม 
 
 
แบบสงัเกตและประเมิน
พฤติกรรม 
 
 
แบบสมัภาษณและสํารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1  นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลกัธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พงึประสงค 
7.2  นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนถูกตองเหมาะสมตามคานิยม และวัฒนธรรม 
7.3  เกิดความรวมมือระหวาง  บาน  วัด และโรงเรียน  ในการพัฒนาคุณธรรมของผูเรียน 

 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางสาวพันธิตรา  กระหวาย)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายบรรจง  ขอดแกว)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
ระยะ 
เวลาที่
ตองใช 

ที่ รายการ 
จํา 

นวน 
หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 

จํา 
นวน
เงิน 

แหลงงบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 
เงิน 

1 
2 

กระดาษถายเอกสารA4  DoubleA 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรแบบแทงค 
 

1 
4 
 

กลอง 
หลอด 

 

600 
100 

 

600 
400 

 

อุดหนุน 
อุดหนุน 

 

600 
400 

 

ต.ค.59 
-ก.ย.
60 
 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หน่ึงพันบาทถวน)   1,000  
 



โครงการ    สงเสริมความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 1 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 1,2,4,7 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 1,2,4,6 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 3 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมบรหิารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สังคมไทยกําลังเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก อทิธิพลของการสื่อสารและเทคโนโลยีในยุค
โลกาภิวัตนของโลกในครสิตศตวรรษที่ 21 ไดนําไปสูการเปลีย่นแปลงโครงสรางระบบเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมืองและการปกครอง ประกอบกบัการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ไดสงผลกระทบตอวิถีความคิด 
ความเชื่อ และสภาวะความเปนอยูของประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ขณะเดียวกันทกุสงัคมบนโลกของ
เราตางมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน ไมสามารถทีจ่ะอยูโดดเดี่ยวหรือปฏเิสธความรบัผิดชอบรวมกันได การที่
จะดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข โลกในคริสตศตวรรษที่ 21 ตองการคนที่รอบรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง มี
ความสามารถทัง้ดานความคิด เทคโนโลยี และการสื่อสาร เด็กและเยาวชนเปนวัยแหงการเรียนรูสรางสรรค
และเปนกําลงัสําคัญตอการขบัเคลื่อนประเทศ โรงเรียนจึงเปนสถาบันที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการเตรียมเด็ก
และเยาวชนใหเปนพลเมอืงทีม่ีภูมิคุมกันที่ดีในการดําเนินชีวิต มีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีในการมีบทบาท
และความรับผิดชอบในการแกปญหาสังคม โดยเฉพาะปญหาความขัดแยงดานความเชื่อดานการเมือง ปญหา
อาชญากรรม การไมเคารพกฎหมายหรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และการขาดจิตสํานึกในการเสียสละ
ประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม ปญหาเหลานีเ้ปนอปุสรรคตอการพฒันาสงัคมและประเทศชาติเปน
อยางยิ่ง ดังนั้น โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภจึงจัดโครงการสงเสริมความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 สงเสริมใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดีในการประพฤติตนเปนพลเมืองตามวิถี 
ประชาธิปไตย 

2.2 สงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการปฏิบัติกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูดานความเปน 
ประชาธิปไตย กฎหมาย และการตอตานการาทุจริตคอรัปชั่น 

2.3 สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายนักเรียน ครู ชุมชน และภาคประชาสังคมในการจัด 
กิจกรรมความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
     นักเรียน ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ชุมชน และภาคประชารัฐ มีความรูความเขาใจและมสีวน

รวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนพลเมอืงตามวิถีประชาธิปไตย รอยละ 100 
 



 
3.2 เชิงคุณภาพ 

 นักเรียน ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ชุมชน และภาคประชารัฐ สามารถพัฒนาความรูความ
เขาใจ และทักษะความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย จนเปนแบบอยางและเปนแหลงเรียนรูในการ
ถายทอดความรูสูสังคม 
 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

 

ที ่
 

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
1.1 ประชุมครู และแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินโครงการ 
1.2 ประสานงานบุคลากรทีเ่กี่ยวของ

เพื่อกําหนดกรอบและแนวปฏิบัติ
ในการดําเนินกจิกรรมตางๆ 

 
1.1 ไดโครงสรางและผูรับผิดชอบใน

การดําเนินโครงการ 
1.2 ไดแนวทางและกรอบ           

การดําเนินกจิกรรม 

 
ก.ย. – ต.ค. 59 

 
นายชวลิต ยอดยิ่ง 

2 ขั้นดําเนินการ 
2.1 ติดตอประสานงานวิทยากรและ

เครือขาย 
2.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม

วัตถุประสงค 
 

 
2.1 ความรวมมือและการสราง

เครือขายในการดําเนินโครงการ 
2.2 การดําเนินงานโดยนักเรียน

ภายใตความรวมมือของครู 
ชุมชน และภาคประชารัฐ           
ตามกรอบการดําเนินโครงการ 

 
พ.ย.59 -  ต.ค. 

60 

 
- นายชวลิต  ยอด

ยิ่ง 
- คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

 

ที ่
 

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

3 ขั้นประเมินผล 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงาน 

- ผูบริหารและผูทีเ่กี่ยวของไดรบั
ทราบและใหการสงเสริมการ
ดําเนินโครงการสงเสริมความเปน
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

กันยายน 2560 - นายชวลิต  ยอด
ยิ่ง 
- คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 
 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     5,140  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    5,140  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้
 
 
 



ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค 
จําแนกตามหมวดจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชจาย คาวัสดุ 

1 โรงเรียนสุจริต 1.1 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมทีักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย
สุจริต อยูอยางพอเพียง และมี         
จิตสาธารณะ 

1.2 เพื่อสงเสรมิใหนกัเรียน ครู และ
ชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการ
ทุจริต 

1.3 เพื่อสรางเครือขายการปองกัน การ
ทุจริตในโรงเรียนและชุมชน 

  2,140 2,140 

2 คายเยาวชนคนดี
ของแผนดิน 

2.1 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริต ไดแก ทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตยสจุริต อยูอยาง
พอเพียง และมจีิตสาธารณะ 

  1,000 1,000 

3 การเลือกตัง้
คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

3.1 เพื่อสงเสรมิใหนกัเรียนมีความรูความ
เขาใจประชาธิปไตยในมิติดานการ
ปกครอง 

3.2 เพื่อสงเสรมิใหนกัเรียนมีทักษะใน
การมสีวนรวมรบัผิดชอบสงัคมใน
ฐานะที่เปนพลเมือง 

เพื่อสงเสรมิใหนกัเรียนมีคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสจุริต 

  1,000 1,000 

4 ศูนยเยาวชนพล
ยุติธรรม 

4.1  เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกบัการ
ปองการแกไข และสงเสรมิบริบทของ
โรงเรียนและชุมชน เกี่ยวกับสิทธิหนาที่
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ความรู
ดานกฎหมาย และการสราง             
ความสมานฉันท 
4.2  เพื่อสงเสริมใหเปนแหลงเรียนรูดาน

การปองกัน แกไข และพัฒนาสังคม
ตามบรบิทของโรงเรียนและชุมชน 

  1,000 1,000 

รวม   5,140 5,140 
 
 
 
 



6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ เปาหมายความสาํเร็จ 

1. ครู นักเรียน และบุคลากรมี
ความรูความเขาใจความเปน
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 

- การนิเทศ 
- สอบถามความคิดเห็น 

- แบบสอบถาม - ครู นักเรียน และบุคลากร          
มีความรูความเขาใจ                  
และมีความพึงพอใจ                  
ในการมสีวนรวมสงเสรมิ 

2. ความพึงพอใจของครู นักเรียน 
และบุคลากรในการมสีวนรวม
กิจกรรมสงเสริมความเปน
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 

- สอบถามความคิดเห็น - แบบสอบถาม ความเปนพลเมอืงตามวิถี
ประชาธิปไตย รอยละ 96 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 ครู นักเรียน ชุมชน สามารถรวมมือกันในการดําเนินการปองกัน ปลูกฝง และการขยายเครอืขาย 
บรรลเุปาหมาย ทําใหโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนตนแบบของโรงเรียนสุจริต 

7.2 โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภสามารถดําเนินการขับเคลื่อนศูนยเยาวชนพลยุติธรรมเปนแหลงเรียนรู 
ดานการปองกัน แกไข และสงเสรมิบริบทของโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันปญหาอาชญากรรม สทิธิและ
หนาที่ของประชาชนตามรฐัธรรมนูญ ความรูดานกฎหมายและการเสรมิสรางความสมานฉันทในโรงเรียนและ
ชุมชน 
 
 

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

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายบรรจง  ขอดแกว)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 

 
ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4 6 รีม 150 900 (  )เงิน
งบประมาณ 

900 พ.ค.57 
- ก.ย.58 

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g 1 หอ 130 130 (√ )เงิน
อุดหนุน 

130  

3 อาหารกลางวันและอาหารวาง       2110 ( )เงินนอก 
งปม. 

2110  

4 คาจัดทําปายไวนิล       2000 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

2000  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (หาพันหน่ึงรอยสี่สิบบาทถวน) 5,140  5,140  
 



 
 

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   นางวิภารัตน  ตาวิยะ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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.59 

 
นางวิภารัตน  ตาวิยะ 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 

2. ขั้นดําเนินการ 
      2.1 กําหนดข้ันตอนและวิธีการ
ดําเนินการ 
      2.2 ถาเปนเนือ้หา ใสสาระการอบรม
โดยสังเขป 

 
คณะครูและบุคลากร

ทางการศกึษา 
ร.ร.วิไลเกียรติอุปถมัภ 
 

 
ต.ค.59 - ก.ย.60 

 
นางวิภารัตน  ตาวิยะ 
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.2560 

 
นางวิภารัตน  ตาวิยะ 
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 

สงเสริมครูและบุคลากรทางศึกษาเขารับการ
พัฒนาสํารวจ รบัขอมลูการอบรม สัมมนา  
ประชุมจากหนวยงานตางๆ 
แจงฝาย/งาน บุคลากรทีเ่กี่ยวของเขารวมการ
อบรม สัมมนา ประชุมตามวันเวลาที่กําหนด 
บุคลากรที่เขารวม อบรม สัมมนา ประชุม  
สรปุและรายงานฝายบริหาร 
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 
       (นางวิภารัตน  ตาวิยะ) 
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายบรรจง  ขอดแกว)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

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 
2560 

2 คาพาหนะ    39,000 (√) เงิน
อุดหนุน 

39,000 

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  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (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   นายบรรจง  ขอดแกว 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 3 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

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



4.  วิธีดําเนินการ 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     302,400 บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    302,400 บาท  (งบกลาง)   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
2 
3 

โครงการจางเจาหนาที่ธรุการวิชาการ 
โครงการจางเจาหนาที่ธรุการการเงิน 
โครงการจางเจาหนาที่คอมพิวเตอร 
 

113,400 
94,500 
94,500 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

113,400 
94,500 
94,500 

รวม 302,400 - - 302,400 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน เปาหมาย      ระยะเวลา ผูรบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกบุคลากรที่ตองการ 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
จํานวน 3 คน 

       ต.ค.59 นายบรรจง  ขอดแกว 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 

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

บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
จํานวน 3 คน 

  ต.ค.59 - ก.ย.60 นายบรรจง  ขอดแกว 
คณะทํางาน 
กลุมบรหิารงานบุคคล 
 

3. ขั้นประเมินผล 
- ประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
จํานวน 3 คน 

         ก.ย.2560 นายบรรจง  ขอดแกว 
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 
        (นายบรรจง  ขอดแกว)  
ตําแหนง รองผูอํานวยการ วิทยฐานะ ชํานาญการ 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายบรรจง  ขอดแกว)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
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   งานพัฒนาบุคลากรโรงเรียน กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายชวลิต  ยอดยิ่ง 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 

ต.ค.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 

ต.ค.59 – ก.ย.60 
 

นายชวลิต  ยอดยิ่ง
และครผููสอน 

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

-.ผูบรหิารไดทราบผลของการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

ก.ย.60 
 

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  
        (นายบรรจง  ขอดแกว)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

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 

750 
 

ต.ค.59 – 
ก.ย.60 

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

งปม. 
120  

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

85  

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

วิทยากร คณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 

   5,000  5,000  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (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   นางอุษณีย  จารนัย 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 ต.ค. 59 นางอุษณีย  จารนัย 
2 แตงตั้งคณะทํางาน 16 – 31 ต.ค. 59 นางอุษณีย  จารนัย 
3 ดําเนินงานตามโครงการตามกจิกรรม  กลุมบรหิารงานบุคคล 
 3.1 การเยี่ยมบุคลากรในโอกาสตาง ๆ ตลอดป งปม. กลุมบรหิารงานบุคคล 
 3.2 การแสดงความยินดีครูไดรบัการ

เลื่อนวิทยฐานะ 
ตลอดป งปม. กลุมบรหิารงานบุคคล 

 3.3 การแสดงความยินดีครูทีป่ฎิบัติ
หนาที่ราชการโดยไมมีวันลา 

1 -  15  มิย. 60 กลุมบรหิารงานบุคคล 

4 ประเมินผล 1 – 28 ก.ย. 60 กลุมบรหิารงานบุคคล 
5 สรปุ รายงานผล 1 – 28 ก.ย. 60 กลุมบรหิารงานบุคคล 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     8,200  บาท  จําแนกเปน 
(   ) เงิน อุดหนุนรายหัว   ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
() เงิน อื่น ๆ      8,200  บาท (เงินสวัสดกิาร) 
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 
       (นางอุษณีย  จารนัย) 
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายบรรจง  ขอดแกว)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 



แผนงานฝายบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

4.3.1  โครงการสงเสริมและพัฒนางานงบประมาณและแผนงาน 
4.3.2  โครงการสงเสริมการบริหารจัดการงานพสัดุในโรงเรยีน 
4.3.3  โครงการระดมทรัพยากร 
 



 
 

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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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  59 

 
นายศุภชัย 
นางสมบูรณ 
นางสุชาดา 
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
 -  ดําเนินการจัดซือ้ จัดจาง  
ตามระเบียบ  
-ใหบริการ 

 
-วัสดุอุปกรณในการ
ปฏิบัติงาน 
-นักเรียนและ
บุคลากรฯ 

 
27 ต.ค. 59 – 
25 ก.ย.60 

 
นายศุภชัย 
นางสาววรรณิศา 
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
 

3. ขั้นประเมินผล 
 - สรุป  ประเมินผล  รายงาน 
 

 
ความสําเรจ็ของ
โครงการตามตัว
บงชี ้

 
21-25 ก.ย.60 

  
นายศุภชัย 
นางสุชาดา 
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

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

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
 1.1 พัฒนางานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
- 

 
3,150 

 
1,850 

 
 5,000 

2 กิจกรรมที่ 2 
 2.1 พัฒนางานการเงิน 
 

 
- 
 

 
- 

 
5,000 

 
5,000 

รวม  5,000 5,000 10,000 



 
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

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 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นายสันติ  อวรรณา) 
รองผูอํานวยการฝายบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจรญิคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559) 
 
 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 2560 
3. คาถายเอกสารแผนปฏิบัติการ   
   ฉบับยอเลมเลก็ 
4. กระดาษถายเอกสาร 80 g 
 
งานการเงิน 
1. สมุดทะเบียนการเงิน  
2. น้ํายาลบคําผิด 
3. หมึกเตมิเครือ่งปริ้นท 2 เครื่อง 
4. ลวดเสียบกระดาษหัวกลม  
5. กระดาษถายเอกสาร 80 g 
6. กาวลาเท็กซ ขวดใหญ  
   

 
 10  

 
10 
 
 

   5 
 
1 
 
 

10 
1 
3 
1 
3 
1 
 

 
เลม 

 
  เลม 

 
 

  เลม 
 
กลอง 

 
 

เลม 
แทง 
ขวด 
โหล 
กลอง 
ขวด 

 
100 

 
200 

 
 

15 
 

600 
 
 

70 
50 
100 
80 
600 
65 

 
1000 

 
2000 

 
 

75 
 

600 
 
 

700 
50 
300 
80 

1800 
65 
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 รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หกพันหกรอยเจ็ดสิบบาทถวน) 6,670  6,670  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2560) 
 
 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 
3. น้ํายาลบคําผิด 
 
งานการเงิน 
1. กระดาษ ถายเอกสาร 80 g 
3. หมึกเตมิเครือ่งปริ้นท 2 เครื่อง 
4. แรคซีนขนาด 2 นิ้ว 
5. กระดาษทําปก 
7. ลวดเย็บกระดาษ No.10 
8. แฟมเอกสารปกออน  
9. แฟมสันกวาง 2 น้ิว 
10. เทปกาวใส ขนาด1 นิ้ว  
 

 
5 
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3 
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 รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สามพันสามรอยสามสิบบาทถวน) 3,330  3,330  

 
 



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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 

2.4 เพื่อสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายวิสัยทศัน ปรัชญา นโยบายและจุดเนน แนว
ทางการปฏิรปูการศึกษา 
 
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 ประชุมวางแผนปฏบิัติงาน 
 

 
- โครงการ 
- คําสั่ง 
- รายงานการ
ประชุม 

 
ตุลาคม  
2559  

 

 
นางสุชาดา  เรือนคํา 

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

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

 
ตุลาคม  
2559  

ถึง กันยายน  
2560 

 

 
นางสุชาดา  เรือนคํา 

3. ขั้นประเมินผล 
    3.1 นิเทศ กํากับ ติดตาม รายงานการ
จัดซื้อจัดจางรายไตรมาส 
 
 
    3.2 ประเมินโครงการ  
          (แบบประเมินโครงการ) 
 
    3.3 ประเมินความพงึพอใจผูใชบริการ 
          (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
    3.4 สรปุรายงานผูบรหิาร  
          (แฟมสะสมงาน) 

 
-สรุปรายงาน
ผลการจัดซื้อ
จัดจางราย
ไตรมาส 
-รายงาน
ประเมิน
โครงการ 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-รายงาน
รูปเลม 

 
31 ธ.ค.59 
31 มี.ค. 60 
30 มิ.ย. 60 
30 ก.ย. 60 
กันยายน  
2560 

 

 
นางสุชาดา  เรือนคํา 

 
 
 
 
 



5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ  
งบประมาณ  จํานวน     5,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    5,000  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 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 

- - - - 

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

  5,000 5,000 

 3. ขั้นประเมินผล 
     3.1 นิเทศ กํากับ ติดตาม รายงานการ
จัดซื้อจัดจางรายไตรมาส 
     3.2 ประเมินโครงการ  
          (แบบประเมินโครงการ) 
     3.3 ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ 
          (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
     3.4 สรุปรายงานผูบริหาร  
          (แฟมสะสมงาน) 

- - - - 

 รวม   5,000 5,000 
 
 
 
 
 



6.  การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. การบรหิารจัดการงานพสัดุใน
โรงเรียน  สามารถดําเนินงานไดอยาง  
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส และ
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 

ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 

2. การจัดระบบการตรวจสอบ กํากบั 
ติดตาม ระบบการบรหิารงานพัสดุ
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 

3. ผูรับบรกิารและผูมีสวนเกี่ยวของ  
ไมต่ํากวารอยละ 85 มีความพึงพอใจตอ
ระบบการบรหิารจัดการงานพสัดุ
โรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

4. สถานศึกษาไดรับการสงเสริมพฒันา
ใหบรรลุเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา 
นโยบายและจุดเนน แนวทางการปฏริูป
การศึกษา 

ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางสุชาดา  เรือนคํา)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานพสัดุโรงเรียน 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
        (นายสันติ  อวรรณา)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

 ภาคเรียนที่ 2/2559     ()เงินอุดหนุน 2,500 ต.ค.59 –
มี.ค.60 

1 กระดาษถายเอกสาร A4 Quality 5 รีม 130 650 (   )เงิน กพร.   
2 กระดาษการด สีเขียว  A4 120 แกรม 1 รีม 125 125 (   )เงินอืน่ๆ   
3 แฟมเจาะรสูันกวาง 1 นิ้ว 9 แฟม 75 675    
4 หมึกพมิพ Printer laser Canon  

LBP 6000 
1 หลอด 1050 1050    

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สองพันหารอยบาทถวน) 2,500  
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

 ภาคเรียนที่ 1/2560     ()เงินอุดหนุน 2,500 เม.ย.60- 
ก.ย.60 

1 กระดาษถายเอกสาร A4 Quality 10 รีม 130 1,300 (   )เงิน กพร.   
2 แฟมเจาะรสูันกวาง 2 นิ้ว 4 แฟม 85 340 (   )เงินอืน่ๆ   
3 แฟมเจาะรสูันกวาง 3 นิ้ว 2 แฟม 100 200    
4 ตัวหนีบดํา ตราสงิห NO. 111 3 กลอง 25 75    
5 ตัวหนีบดํา ตราสงิห NO. 109 3 กลอง 65 195    
6 ซองน้ําตาล A4 ขยายขาง 20 ซอง 10 200    
7 น้ํายาลบคําผิด Pentel 72 W 2 แทง 75 150    
8 กระดาษกาวยนสี  ขนาด 1.5 นิ้ว  1 มวน 40 40    
         

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สองพันหารอยบาทถวน) 2,500  
 



1. ชื่อโครงการ   โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. แผนงาน   ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนือ่ง 

สนองกลยุทธของสพฐ. กลยุทธที่ 1 ,4 และ 5 
 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ดานคุณภาพผูเรียน    มาตรฐานที่ 3 (ตบช.3.1) 
ดานการจัดการศึกษา   มาตรฐานที่ 9  (ตบช.9.3) 
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานที่ 13 (ตบช.13.1) 

4. หลักการและเหตุผล 
นโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 )       

พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 มาตรา 9 กําหนดใหการจัดระบบ โครงสรางและกระบวนการ
จัดการศึกษายึดหลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษาและในหมวด 8 ที่วาดวย
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 58 กําหนดใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดาน
งบประมาณ การเงินและทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อื่น และตางประเทศมาใชจัดการศึกษาโดยเฉพาะในขอ (2) กําหนดใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา   
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระ
คาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน ทั้งนี้ ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกลาว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและ           
ใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีตามความเหมาะสมและความจําเปนตามที่กฎหมายกําหนด  

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง ซึ่งในการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู เรียนใหเต็มศักยภาพใหมี
ความสามารถและทักษะในการดํารงชีวิต  การจัดการเรียนรู ในบางกลุมสาระยังขาดแคลนครู         
ไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  รวมถึงบุคลากรฝายสงเสริมที่จะชวยสนับสนุนการทํางาน
และแบงเบาภาระใหแกคณะครู  สงผลใหคณะครูมีเวลาออกแบบการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  

ดวยเหตุผลดังกลาว  ทางโรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  เพื่อจัดหางบประมาณในการจางครูอัตราจางตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประกอบดวย   
วิชาศิลปะ  ภาษาจีน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและครูอัตราจางชาวตางชาติภาษาอังกฤษ  
อีกทั้งลูกจางที่มาทํางานสนับสนุนและดูแลปรับปรุงภูมิทัศน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนจําเปนอยางยิ่งที่ทางคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และคณะครูตลอดจน
ผูเกี่ยวของทุกฝาย  ตองชวยเหลือผลักดันใหการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมาย สงผลดีตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 



5. วัตถุประสงค 
5.1 เพื่อจางครูอัตราจางตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประกอบดวย วิชาศิลปะ  ภาษาจีน  

 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและครูอัตราจางชาวตางชาติภาษาอังกฤษ 
5.2 เพื่อจางลูกจางทํางานสนับสนุนและดูแลปรับปรุงภูมิทัศนรวมถึงพนักงานขับรถ 
5.3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
5.4 เพื่อใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
5.5 เพื่อพัฒนาพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู     

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 
 
6. เปาหมาย 

6.1  เปาหมายดานปริมาณ   
6.1.1 โรงเรียนมีครูอัตราจางสาขาวิชาเอกศิลปะ จํานวน 1 คน  ครูอัตราจางสาขา 

วิชาเอกภาษาจีน จํานวน 1 คน  ครูอัตราจางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน และ
ครูอัตราจางชาวตางชาติภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน 

6.1.2  โรงเรียนมีลูกจางทํางานสนับสนุนดานเอกสารวิชาการ จํานวน 1 คน          
ดานเอกสารการเงิน จํานวน 1 คน   

6.1.3  โรงเรียนมีลูกจางทําหนาที่นักการภารโรงจํานวน 2 คน พนักงานขับรถ 1 คน   
และพนักงานทําความสะอาด 1 คน 

6.2  เปาหมายดานคุณภาพ 
       6.2.1  โรงเรียนมีครูเพียงพอตอการจัดการเรียนรู  คุณครูสามารถจัดการเรียนรูไดอยาง 

มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
       6.2.2  โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศนสวยงาม มีบรรยากาศนาเรียนรูพัฒนาเปนแหลงเรียนรู 

อยางมีคุณภาพ 
       6.2.3  โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  เนนการมีสวนรวมไดอยาง      

มีประสิทธิภาพ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 

1 พฤษภาคม   2559   ถึง  30  เมษายน  2560 
 
 
 
 
 
 
 



8. งบประมาณ 
จากการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจะระดมจากผูปกครอง

นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ในปการศึกษา 2558 จากจํานวนนักเรียนประมาณ 700 คน   
โดยจะขอระดมจํานวนเงิน 1,000 บาท/ภาคเรียน/นักเรียน 1 คน (ทั้งปการศึกษาคิดเปน 700 x 
2,000 = 1,400,000 บาท) โดยเปนคาใชจายดังนี้ 

 

ที่ รายการ 
จํานวนเงิน(บาท) 

หมายเหต ุจางตอ
เดือน 

ประกัน 
สังคม 5 % 

รวมตอ
เดือน 

รวมท้ังหมด 
12 เดือน 

1 
จางครูอัตราจางวิชาเอกศิลปะ  
1 คน จํานวน 12  เดือน 

11,000 550 11,550 138,600 
 

2 
จางครูอัตราจางวิชาเอกภาษาจีน  
1 คน จํานวน 12  เดือน 

11,000 550 11,550 138,600 
 

3 
จางครูอัตราจางสงัคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 1 คน จํานวน 12  เดือน 

9,140 457 9,597 115,164 
 

4 
จางครูอัตราจางชาวตางประเทศวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  1 คน จํานวน 12  เดือน 

30,000 750 30,750 369,000 
 

5 

จางลูกจางทําหนาที่นักการภารโรงจํานวน  
2  คน จํานวน 12  เดือน 

- คนที่  1 
- คนที่  2 

 
 

6,500 
6,000 

 
 

325 
300 

 
 

6,825 
6,300 

 
 

81,900 
75,600 

 

6 
จางพนักงานทําความสะอาด  1  คน 
จํานวน 12  เดือน 

6,000 300 6,300 75,600 
 

7 
คาประกันชีวิตนักเรียนทุกคนๆละ 200 
บาท 

   140,000 
 

8 คาคูมือนักเรียนทุกคนๆละ 100 บาท    70,000  
9 พัฒนาคุณภาพการศึกษา    195,536  

รวมท้ังสิ้น 1,400,000  

9. สถานที่ดําเนินงาน 
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร 
 
 
 
 
 



10. วิธีดําเนินงาน 
ขั้นเตรียมงาน 
1. ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมกันศึกษาวิเคราะหสภาพ 

ปญหาและแนวทางในการดําเนินงาน 
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. จัดทําโครงการ/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นดําเนินงาน 
1. ดําเนินการคัดเลือก สรรหาครูอัตราจางสาขาวิชาเอกศิลปะ จํานวน 1 คน           

ครูอัตราจางสาขาวิชาเอกภาษาจีน จํานวน 1 คน  ครูอัตราจางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จํานวน 1 คน และครูอัตราจางชาวตางชาติภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน 

2. ดําเนินการจางลูกจางทําหนาที่นักการภารโรงจํานวน 2 คน คัดเลือกสรรหา 
พนักงานทําความสะอาด 1 คน 

ขั้นประเมินผล 
1. นิเทศ / ติดตาม / ประเมินผลตามสภาพจริง 
2. ประชุมสะทอนสภาพปญหาแนวทางการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน 
3. สรุปผลการดําเนินงาน / จัดทํารายงานเผยแพรตอสาธารณชน 
 

11. ผูรับผิดชอบ 
กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

12. หนวยงานที่เกี่ยวของ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนมีทักษะความสามารถ รักการเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปนคนดี     

คนเกง  อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
2. โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศนสวยงาม มีบรรยากาศนาเรียนรูพัฒนาเปนแหลงเรียนรูอยาง    

มีคุณภาพ 
3. นักเรียน ครู ผูปกครองชุมชนและภาคีเครือขาย มีคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา 

และมีความพึงพอใจ ในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
 
 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเสนอโครงการ  
       (นายสันติ  อวรรณา) 
รองผูอํานวยการฝายบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูเห็นชอบโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสุพงษ  รังษ)ี 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ 

 



แผนงานฝายบริหารงานทั่วไป 
 

4.4.1  โครงการพฒันางานอาคารสถานที่และสิง่แวดลอม 
4.4.2  โครงการสงเสริมพฒันาระบบงานธุรการ 
4.4.3  โครงการสงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4.4.4  โครงการสงเสริมสุขภาวะทางกายและจิตใจ 
4.4.5  โครงการพฒันาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน 
4.4.6  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 



 
 

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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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
ศักยภาพ ตามเกณฑรอยละ 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 ประชุมวางแผนปฏบิัติงาน 
 

 
- 

  
    ต.ค. 2559 

 
นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ ์

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม 
    2.1  ปรับภูมิทัศน 
    2.2  ปรับปรุงซอมแซม
หองเรียนและอาคารประกอบการ       
    2.3  การซอมแซมและจัดระบบ
สาธารณูปโภค นํ้า ไฟฟา 
 

 
-รอบบริเวณโรงเรียน 
-ทุกอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการ 
-ทุกอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการ 

 
   ต.ค.2559 -    
   ก.ย.2560 

 
นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ ์
 
 

3.ขั้นประเมินผล 
    3.1  สอบถาม 
    3.2  สํารวจ 
 

ผลการจัดทําโครงการ 
เพื่อนําไปพฒันาป
ตอไป 

   ก.ย.2560 นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     60,040  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    60,040  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
(   ) เงิน อื่น ๆ     ………….……………….. บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1 การซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที ่       7,000 - 30,040 37,040 
2 การซอมแซมและจัดระบบสาธารณูปโภค 3,000 - 20,000 23,000 

รวม 10,000 - 50,040 60,040 
 

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 สงเสริมใหนกัเรียนมีนสิัยใฝเรียน 
ศึกษาหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษาและมจีิตอาสาในการดูแลรักษาสถาบัน
ของตนเอง 
5.  โรงเรียนและชุมชนไดมีสวนรวมในการจัด
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  
       (นายบรรจง  ขอดแกว) 
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจรญิคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

    
 
 
      
     
  
           
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559) 
 

 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ ระยะ 
เวลาที่
ตอง 

การใช 
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคาตอ
หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 ปูนซีเมนต 10 ถุง 150 1,500 เงินอุดหนุน 1,500  
2 ทอพีวีซีแข็งชนิดธรรมดา 20 ทอน 56 1,120 เงินอุดหนุน 1,120  
3 กอกน้ํา 20 อัน 50 1,000 เงินอุดหนุน 1,000  
4 ปายไวนิล 10 ผืน 500 5,000 เงินอุดหนุน 5,000  
5 กุญแจ 10 ชุด 100 1,000 เงินอุดหนุน 1,000  
6 ทอพีวีซี ฉาก 30 ตัว 10 300 เงินอุดหนุน 300  
7 ทอพีวีซี ตอตรง 30 ตัว 10 300 เงินอุดหนุน 300  
8 ใบมีดตัดหญา 5 ใบ 120 600 เงินอุดหนุน 600  
9 แกสโซฮอล 95 E20 50 ลิตร 34 1,700 เงินอุดหนุน 1,700  
10 กาวทาทอ PVC 5 กระปอง 50 250 เงินอุดหนุน 250  
11 น้ํายาลางหองน้ํา 10 แกลลอน 600 6,000 เงินอุดหนุน 6,000  
12 สีน้ํามัน 5 กระปอง 150 750 เงินอุดหนุน 750  
13 ประตู PVC บานเรียบ 

ขนาด 0.60×1.80ม. 
3 บาน 1,500 4,500 เงินอุดหนุน 4,500  

14 หนาตางบานทืบไมสัก 
ขนาด 0.60×1.10ม. 

5 บาน 640 3,200 เงินอุดหนุน 3,200  

15 คาจางซอมแซม 1  2,820 2,820  2,820  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สามหมื่นสี่สิบบาทถวน) 30,040  30,040  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

 ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ งบประมาณ ระยะ 
เวลาที่
ตอง 

การใช 
ที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคาตอ
หนวย 

จํานวน
เงิน 

แหลง
งบประมาณ 

จํานวน
เงิน 

1 ปูนซีเมนต 10 ถุง 150 1,500 เงินอุดหนุน 1,500  
2 ทอพีวีซีแข็งชนิดธรรมดา 20 ทอน 56 1,120 เงินอุดหนุน 1,120  
3 กอกน้ํา 20 อัน 50 1,000 เงินอุดหนุน 1,000  
4 ปายไวนิล 10 ผืน 500 5,000 เงินอุดหนุน 5,000  
5 กุญแจ 10 ชุด 100 1,000 เงินอุดหนุน 1,000  
6 ทอพีวีซี ฉาก 30 ตัว 10 300 เงินอุดหนุน 300  
7 ทอพีวีซี ตอตรง 30 ตัว 10 300 เงินอุดหนุน 300  
8 ใบมีดตัดหญา 5 ใบ 120 600 เงินอุดหนุน 600  
9 แกสโซฮอล 95 E20 50 ลิตร 34 1,700 เงินอุดหนุน 1,700  
10 กาวทาทอ PVC 5 กระปอง 50 250 เงินอุดหนุน 250  
11 น้ํายาลางหองน้ํา 10 แกลลอน 600 6,000 เงินอุดหนุน 6,000  
12 สีน้ํามัน 5 กระปอง 150 750 เงินอุดหนุน 750  
13 ประตู PVC บานเรียบ 

ขนาด 0.60×1.80ม. 
3 บาน 1,500 4,500 เงินอุดหนุน 4,500  

14 หนาตางบานทืบไมสัก 
ขนาด 0.60×1.10ม. 

5 บาน 640 3,200 เงินอุดหนุน 3,200  

15 คาจางซอมแซม   2,780 2,780  2,780  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สามหมื่นบาทถวน) 30,000  30,000  

 
 
 
 



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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 85 
     2. โรงเรียนมีการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ตามเกณฑ สพฐ. รอยละ 85  

 
4.  วิธีดําเนินการ 

 
ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
    1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 
 

  
 กันยายน 2559 

 

 
น.ส.วารุณี  กอบกํา 



ขั้นตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
2. ขั้นดําเนินการ 
      กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
       

  
ตุลาคม 2559 – 
สิงหาคม 2560 

 
น.ส.วารุณี  กอบกํา 

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

  
สิงหาคม – กันยายน  

2560 

 
น.ส.วารุณี  กอบกํา 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     20,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    20,000  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 

   

 

20,000 

 

 

20,000 

รวม    20,000 
 
6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค) วิธีการประเมิน /เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

ผูใชบริการงานธุรการรอยละ 85 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  
       (นายบรรจง   ขอดแกว) 
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์     เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 

 
ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  

ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอ

หนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1. พัสดุสํานักงาน        
 กระดาษถายเอกสาร A4 70 gm 50 รีม 130 6,500 เงินอุดหนุน 6,500 ต.ค.59 –

ก.ย.60 
 กระดาษโฟโต 180 gm A4 1 หอ 350 350  350  
 กระดาษการดขาว 150 gm A4  2 หอ 75 150  150  
 สมดุเบอร 2 ปกเคลือบ 3 เลม 50 150  150  
 ซองขาวมีครุฑ  2 กลอง 500 1,000  1,000  
 กระดาษแฟกซ 3 มวน 80 240  240  
 หมึก HP LaserJet 83 A 7 กลอง 1,150 8,050  8,050  
 หมึกพมิพ Canon สีดํา แดง ฟา  3 ขวด 100 300  300  
 หมึกเติมปากกาไวบอรด ตรามา สีน้ําเงิน 2 ขวด 90 180  180  
 กาวกาเท็กซ ขนาด 32 oz. 1 ขวด 45 45  45  
 เทปใส ขนาด 1 นิ้ว  2 มวน 40 80  80  
 แผนใสรองปก A4 50 แผน 2 100  100  
 ปากกาเขียน CD 1 ดาม 35 35  35  
 ปากกาไวทบอรด 3 ดาม 25 75  75  
 ปากกาเนนขอความ 2 ดาม 25 50  50  
 ลวดเย็บกระดาษเบอร No.10 ตรา Max 1 โหล 96 96  96  

 รวม    17,401  17,401  
2. ซอมแซม/บํารุง/ตรวจสภาพอุปกรณ 

และเครื่องใชสํานักงาน 
       

 เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องปริ้นเตอร    2,599  2,599  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นบาทถวน) 20,000  20,000  

 
 



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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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  800 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. 59 

 
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. 59 
20 ต.ค. 59 – 30 
ก.ย. 60 
20 ต.ค. 59 – 30 
ก.ย. 60 
1 มี.ค. 60 – 15 
พ.ค. 60 

 
-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. 60 

 
น.ส.ดวงเนตร  

 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  จํานวน     51,600  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    2,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
() เงิน อื่น ๆ      49,600  บาท  (สวัสดิการ) 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
2,000 

 
 
 
 
 
 

 
 

2,000 
 
 
 
 
 

 

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

    
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



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

   
 
 
 
 
 
 
 
 

49,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

49,600 

 
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 ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานประชาสมัพันธ 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
       (นายบรรจง  ขอดแกว) 
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 
ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เจรญิคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายโครงการ 
 ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ตลอดปงบประมาณ) 
 
ที่ รายการ จํานวน 

หนวย 
ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

งบประมาณ ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช 
แหลง

งบประมาณ 
จํานวน

เงิน 
1 คาหนังสือพิมพรายวัน  200 ฉบับ 10 2,000 เงินอุดหนุน 2,000 ต.ค.59-ก.ย.

60 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สองพันบาทถวน) 2,000 

 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2560) 
 
ที่ รายการ จํานวน 

หนวย 
ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

งบประมาณ ระยะเวลาที่
ตองการใช แหลง

งบประมาณ 
จํานวน

เงิน 
1 คาจัดจางทําวารสาร

โรงเรียน 
800 เลม 62 49,600 เงินระดม

ทรัพยากรฯ 
49,600 มี.ค. – พ.ค.

60 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน) 49,600 

 



 
 

โครงการ    สงเสริมสุขภาวะทางกายและจิตใจ 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 9 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 1 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 4 
ลักษณะของโครงการ          โครงการใหม          โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานอนามัยโรงเรียน กลุมบริหารงานทั่วไป 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวจริาพันธ  รุจิระพงค 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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 3,000 
 

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

-  
ต.ค. 59 

2. ขั้นดําเนินการ/กิจกรรม 
      2.1  กําหนดขั้นตอนกิจกรรม 
      2.2 จัดซื้อเวชภัณฑยาและอุปกรณตางๆ 
     2.3  ใหบริการบุคลากรและนักเรียน 

3,000 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

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

- ก.ย. 60 



 
 

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 
         (นางสาวจิราพันธ  รุจิระพงค)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนางานอนามัยโรงเรียน 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
         (นายบรรจง  ขอดแกว)  
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
         (นายสมศักดิ์  เจรญิคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

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  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สามพันบาทถวน) 3,000  3,000  
 
 
 
 
 



 
 

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  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
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. 2559 

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       

10,000 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 
กันยายน พ.ศ. 2560 

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. 2560 

 
 



 
 

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

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 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 

   
10,000 

 
10,000 

รวม   10,000 10,000 
 

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  
         (นายบรรจง  ขอดแกว) 
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
         (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลา
ที่ตองการ

ใช  
ที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

จํานวน 
เงิน 

แหลง                       
งบประมาณ 

จํานวน 
เงิน 

1 ฮารดดิสกภายนอก 2 TB 1 ตัว 3500 3500 ( )เงิน
งบประมาณ 

3500  

2 ซอม เลนส EFm18-55 
ที่ชํารุด 

1 ตัว 2250 2250 (√)เงินอุดหนุน 2250  

2 ซอม เลนส Tamron 18-250  
ที่ชํารุด 

1 ตัว 2250 2250 (√)เงินอุดหนุน 2250  

3 กระดาษถายเอกสาร 80 g 10 รีม 150 1500 ( )เงินนอก 
งปม. 

1500  

4 กระดาษปก สี A4 2 รีม 125 250 ( )เงินอื่น ๆ 
(ระบุ) 

250  

5 สันรูด 15 มม. 1 หอ 125 125  125  
6 สันรูด 17 มม. 1 หอ 125 125  125  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 10,000  10,000  
 



 
 

โครงการ    โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
สนองยุทธศาสตรของสพฐ  จุดเนน  สพฐ.ที่ 9 
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3 ตัวบงชี้ที่ 1 
สนองการประเมินภายใน   มาตรฐานที่ 12 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 2 
ลักษณะของโครงการ        โครงการใหม         โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ   งานโรงเรียนปลอดขยะ กลุมบริหารงานทั่วไป 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางลําดวน  ปานปาก 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ปงบประมาณ  2560 ( 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ทุกวันนี้ปญหาขยะเปนปญหาพื้นฐานของชุมชนที่กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและโรงเรียน 

เพราะขยะเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของพาหะนาํโรคตางๆ ทําลายสุนทรียภาพดานสิง่แวดลอม  
เกิดสภาพไมนาดู สกปรกนารงัเกียจและกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดกําหนดนโยบาย 
การจัดการขยะมลูฝอยใหมีความสอดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบายตางๆที ่
เกี่ยวของ โดยกําหนดใหมีการจัดการในรปูแบบของการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย 
มุงเนนใหมรีะบบการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยในชุมชนแบบครบวงจร ต้ังแตจุดเริ่มตนของการเกิดขยะ 
มูลฝอยจนถงึการกําจัดขั้นสุดทายและใหความสําคัญตอการนําขยะมูลฝอยทีส่ามารถกลบัมาใชประโยชน 
มากที่สุด รวมทั้งลดปริมาณขยะมลูฝอยทีจ่ะตองนําไปกําจัดใหเหลือนอยที่สุด ซึง่เปนสวนหนึง่ในการ 
ผลักดันให “การจัดการขยะมลูฝอยเปนวาระแหงชาติ” โดยมีเปาหมายภายใตแผนจัดการมลพิษ โดยม ี
เปาหมายภายใตแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 – 2559 คือ 1) อัตราการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนและ 
มูลฝอยติดเชื้ออยางถูกหลักวิชาการทั่วประเทศไมนอยกวารอยละ 50 และ 2) อัตราการนําขยะมูลฝอย 
กลับมาใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 30 
 โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ ซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เปด 
ทําการสอนในระดบัมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ตระหนกัถึงความสําคัญของเรื่องดงักลาว  
จึงจัดทําโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ” ข้ึนทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกจิตสํานึก การลด  คัดแยกขยะ 
และการนําขยะกลบัมาใชประโยชนใหมในโรงเรียน  การรวบรวมขยะเพื่อสงไปกําจัดอยางถูกตอง สรางระบบ
การเรียนรูผานกจิกรรมตางๆ 

 
 2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน  ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับการลด  การคัดแยกขยะและการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม 

2.2 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสําคัญและสามารถปฏิบัติได  
ในเรื่องการลด  การคัดแยกขยะ และการนําขยะกลบัมาใชประโยชนใหม  

 
 
 
 



 
 

3.  เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 
     ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  60  คนและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6   

จํานวน  640  คน เขารวมกิจกรรมตามโครงการ 

3.2 ดานคุณภาพ 
               นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการลด  การคัดแยกขยะ 
และการนําขยะกลบัมาใชประโยชนใหม และนํามาใชในชีวิตประจําวัน รวมทั้งใหความรวมมอืในกิจกรรม 
จากโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดทําขึ้น 
 
4.  วิธีดําเนินการ 
 

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

กิจกรรมและมอบหมายหนาที ่
           ความรับผิดชอบ 
     1.4  จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ     

ที่จําเปน 

     
-  มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
   ดําเนินการโครงการ 

 
พ.ย. 59 – ก.ย.60 

  
งานโรงเรียน
ปลอดขยะ กลุม
บรหิารงาน
ทั่วไป 
          

2. ขั้นดําเนินการ 
    2.1   กําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
    2.2   กิจกรรมที่ดําเนินการ  10  กิจกรรม 
           2.2.1  กิจกรรมจัดทําปายนิเทศ 
                    ใหความรูแกนักเรียน ครูและ 
                    บุคลากรทางการศึกษาตลอด 
                    จนผูปกครองและชุมชน 
           2.2.2  กิจกรรมจัดทําแผนพับ 
                   เผยแพรความรูและกจิกรรม 
                   ของโครงการ 
 
           2.2.3  กิจกรรมเสียงตามสายให 
                   ความรูแกนักเรียน ครู  
                   บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
-  มีปายนิเทศใหความรูเกี่ยวกับ
ขยะและกจิกรรมโครงการ
จํานวน 3 จุด 
 
-  นักเรียนทกุคน คณะครู  
บุคลาการทางการศึกษา 
ผูปกครองและชุมชน ไดรับการ
เผยแพรความรู 
-  นักเรียน คณะครู  
บุคลาการทางการศึกษา 
ผูปกครองและชุมชน ไดรับการ
สาระความรูเรื่องขยะและ
โครงการ 
 
 

 
พ.ย.59 – ก.ย.60 
 
พ.ย.59– มี.ค.60 
 
 
 
พ.ย.59 – ก.พ.60 
 
 
 
พ.ย.59 – ก.พ.60  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
งานโรงเรียน
ปลอดขยะ กลุม
บรหิารงาน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 



 
 

           2.2.4  กิจกรรมการประกวด 
                    หองเรียน(หองเรียนสีขาว) 
                    และการแยกขยะจาก 
                    หองเรียน 
           2.2.5.  กิจกรรมการประกวดเขต 
                    พื้นที่รับผิดชอบดีเดนเพื่อ 
                    ลดปริมาณขยะ 
           2.2.6  กิจกรรมลดขยะอินทรียโดย 
                    กินอาหารใหหมดไมเหลอื 
                    เศษอาหาร 
           2.2.7  กิจกรรมการนําขยะกลับมา 
                     ใชประโยชน เชนการทํา 
                     ปุยหมักชีวภาพ,การทํา 
                     โครงงานวิทยาศาสตร 
                     ประเภทสิ่งประดิษฐ 
           2.2.8  กิจกรรมธนาคารขยะ 
 
 
           2.2.9  กิจกรรมแยกขยะอันตราย 
 
 
           2.2.10  กิจกรรมการจัดอบรมให 
                      ความรูนักเรียนในโครงการ 
                      โรงเรียนปลอดขยะ 
                  

-  หองเรียนทกุหองเขารวม
กิจกรรมและหองเรียนสะอาด 
นักเรียนทุกคนมสีวนรวม 
 
- บรเิวณพื้นที่สะอาดปลอดขยะ 
นักเรียนทุกหองเขารวม
กิจกรรมและมีสวนรวม 
-  นักเรียนที่ใชบริการอาหารที่
โรงอาหาร กินอาหารหมดไม
เหลือเศษอาหาร 
-  มีปุยหมกัชีวภาพที่ไดจากเศษ
ใบไมและหญาและเศษอาหาร
จากโรงอาหาร นํามาปลูกตนไม
ในบริเวณโรงเรียน 
 
-  นักเรียนทกุหองเขารวม
กิจกรรมและนําขยะไปจัดเก็บ
เพื่อรอจําหนายที่ธนาคารขยะ 
-  จัดใหมีถังขยะอันตรายเปน
จุดรับขยะจากหองคอมพิวเตอร
หองวิทยาศาสตรและอื่นๆ 
-  ตัวแทนนักเรียนแตละ
หองเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 -–6  จํานวน 
60  คน 

พ.ย.59 –มี.ค. 60 
 
 
 
พ.ย.59 –มี.ค. 60  
 
 
พ.ย.59 –มี.ค. 60  
 
 
พ.ย.59 –มี.ค. 60 
 
 
 
 
พ.ย.59 –มี.ค. 60 
 
 
พ.ย.59 –มี.ค. 60  
 
 
ธ.ค.59 –มี.ค. 60  
 

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

  
-  โรงเรียนสะอาดปลอดขยะ
และนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศกึษาและผูปกครองมี
สวนรวมในโครงการ 

  
ก.พ.–  มี.ค. 60 
 

 
นางลําดวน  
   ปานปาก 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  จํานวน     19,000  บาท  จําแนกเปน 
() เงิน อุดหนุนรายหัว    4,000  บาท   
(   ) เงิน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ………….……………….. บาท 
() เงิน อื่น ๆ      15,000  บาท  (เงินรางวัลโครงการฯ) 
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ    (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี ้

 
 

ที่ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย  

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1- 9 
1.1   ขออนุมัติจัดซื้อ 
1.2   ดําเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนพสัด ุ
1.3   นํามาใชดําเนินการตามกจิกรรมตางๆ 

 4,000  4,000 

2 กิจกรรมที่ 10 
จัดกิจกรรมการอบรมใหความรูนักเรียนใน 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 

  15,000 15,000 

รวม  4,000 15,000 19,000 
 

6.  การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค) 

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช 

- นักเรียน  ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาไดเขารวมกิจกรรมตาม
โครงการและมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม 

สอบถามผูเขารวมกจิกรรม แบบสอบถามความพงึพอใจ 

-  ตัวแทนนักเรียนแตละหองเขา
รับการอบรมไดรับความรูใน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

สอบถามผูเขารับการอบรม แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียน  ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนไดรบัความรูจากการศึกษาขอมลู การลด การคัดแยก 

ขยะและการนําขยะกลบัมาใชประโยชนใหม    
7.2 โรงเรียนมสีภาพแวดลอมทีร่มรื่นสวยงาม  ปลอดขยะและหองเรียนมบีรรยากาศวิชาการทีเ่อื้อตอ 

การเรียนรู    
 
 

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางลําดวน  ปานปาก)  
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
หัวหนากิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ  
         (นายบรรจง  ขอดแกว) 
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผูอนมุัติโครงการ 
         (นายสมศักดิ์  เจริญคํา)  
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

    
 
 
      
     
  
           
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายโครงการ 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ  
ระยะเวลาที่
ตองการใช ที่ รายการ 

จํานว
น 

หนวย 
ราคา 

ตอหนวย 
จํานวน 

เงิน 
แหลง                       

งบประมาณ 
จํานวน 

เงิน 

1 กระดาษถายเอกสาร เอ 4 5 รีม 150 750 (/ )เงินอุดหนุน 750 พ.ย. 59– ก.ค.60 
2 กระดาษการด 180 แกรม 

(ทําเกียรติบัตร) 
5 รีม 180 900 (/ )เงินอุดหนุน 900 พ.ย. 59– ก.ค.60 

3 ปากกาไวทบอรด 1 กลอง 200 200 (/ )เงินอุดหนุน 200 พ.ย. 59– ก.ค.60 
4 ไมกวาดทางมะพราว 24 ดาม 65 1,560 (/ )เงินอุดหนุน 1,560 พ.ย. 59– ก.ค.60 
5 กระดาษการดสี (จัดปายนิเทศ) 5 โหล 118 590 (/ )เงินอุดหนุน 590 พ.ย. 59– ก.ค.60 
6 คาอาหารและอาหารวางตลอดการ

อบรมจํานวน 1 วันและคาเอกสาร
ประกอบการอบรม,คาตอบแทน
วิทยากร 

60 คน  15,000 (/ )เงินรางวัล 15,000 ธ.ค. 59 –มี.ค. 60 
 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หน่ึงหมื่นเกาพันบาทถวน) 19,000  19,000  
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

 

คําสั่งโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 

ที่ ๒๑๐ /๒๕๕๙ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
..................................................... 

 
   เพื่อใหการบริหารงบประมาณและแผนงานของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ เปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๒๔(๒) มาตรา ๓๙(๑) จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐ ดังตอไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะในการดําเนินงานการจัดทํา 

แผนปฏิบัติการใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ประกอบดวย 

๑.๑ นายสมศักดิ์  เจริญคํา  ประธานคณะกรรมการ 

๑.๒ นายสันติ  อวรรณา  รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายบรรจง  ขอดแกว  กรรมการ 

๑.๔ นายชวลิต  ยอดยิ่ง  กรรมการ 

๑.๕ นางนิมิตรา  แกวบรสิุทธิ ์  กรรมการ 

๑.๖ นายชูชาติ  เดนถาวร  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๗ นายศุภชัย  จินะรักษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินการ   มีหนาที่  วิเคราะห  พิจารณาการใชงบประมาณดําเนินการ/ 
โครงการใหสอดคลองกบัเปาหมาย  กลยทุธ ดําเนินการจัดทาํแผนปฏิบัติการเปนรปูเลม และเสนอขอความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย 

๒.๑  นายสันติ  อวรรณา  ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายบรรจง  ขอดแกว  รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นายชวลิต  ยอดยิ่ง  กรรมการ 
๒.๔  นางนิมิตรา  แกวบริสทุธิ์ กรรมการ 
๒.๕  นางวัชรินทร  เจรญิคํา  กรรมการ 
๒.๖  นางสมบรูณ  มีมาก  กรรมการ 
๒.๗  นางทิวา  ทิพยวงศ  กรรมการ 
๒.๘  นางสาววารุณี  กอบกํา  กรรมการ 
๒.๙  นางสุชาดา  เรือนคํา  กรรมการ 
๒.๑๐  นางแสงอรุณ  หีบจินดา กรรมการ 
๒.๑๑  นางเรณู  บัตริยะ  กรรมการ 
๒.๑๒  นางสาวปยนุช  จักรแกว กรรมการ 
๒.๑๓  นางสาวภัทริน  ผาคํา  กรรมการ 

 



๒.๑๔  นางสาวกาญจนา  สํารอง กรรมการ 
๒.๑๕  นางสาววรรณนิสา  สองใจ กรรมการ 
๒.๑๖  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทกุกลุมสาระ กรรมการ 
๒.๑๗  หัวหนากิจกรรมพฒันาผูเรียน   กรรมการ 
๒.๑๘  นายชูชาติ  เดนถาวร  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๙  นายศุภชัย  จินะรักษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ทั้งนี้ใหผูที่ไดรบัการแตงตั้งปฏิบัติหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย ดาํเนินการเปนไปดวยความ 
เรียบรอย ความถูกตอง และเปนประโยชนตอราชการ 

 
สั่ง ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
      (ลงชื่อ) 
                (นายสมศักดิ์  เจรญิคํา ) 

                  ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ 
 



บันทกึขอความ 
 

สวนราชการ โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ  อําเภอเดนชัย  จังหวัดแพร 
ที่            -  วันที่  21  กันยายน  2559  
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ   2560 
 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 

ตามที่โรงเรียนไดมอบหมายใหงานแผนงานไดจัดทําแผนปฏบิัติการประจําป 
งบประมาณ 2560 ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาหมายของโรงเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา   

บัดนี้ การดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัตกิารดังกลาวไดรับความรวมมือจากทุกฝาย  
ทุกกลุมสาระการเรียนรูและแตละกลุมงานของโรงเรียนเปนอยางดียิ่ง ซึ่งไดดําเนินงานเสรจ็เรียบรอย 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 
ลงชื่อ 
           (นายศุภชัย  จินะรักษ) 
หัวหนางานแผนงาน 

 
 
  อนุมัติ 

  ไมอนุมัติ 

 
ลงชื่อ 
          (นายสมศักดิ์  เจริญคํา) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บันทกึขอความ 
 

สวนราชการ โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ  อําเภอเดนชัย  จังหวัดแพร 
ที่ -   วันที่   22  กันยายน  2559 
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ  2560 
 
เรียน   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
                      ดวยงานแผนงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ  2560 เรียบรอยแลว จึงขอความอนเุคราะหทานประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ลงนามอนมุัติแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ 2560 
                      

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพจิารณา 
 
                                                                           
      

ลงชื่อ 
          (นายสมศักดิ์  เจริญคํา) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

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

 

  อนุมัติ 

  ไมอนุมัติ 
 

ลงชื่อ 
          (นายสุพงษ  รังษี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 

 

 

 


