
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวังมว่งพิทยาคมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี

การศึกษา 2563 ของโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครูและกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนและเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังมว่งพิทยาคมจึงขอขอบคุณ คณะทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ของ
โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมทุกท่าน 

 
 
 
 

(นายสุพิศ     คำทอง) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำนำ 

 
 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  
จัดทำขึ้นเป็นคู่มือในการบริหารจัดการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  โดยคำนึงถึงผลผลิต
และผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นหลัก  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  และให้
สอดคล้องตามแนวนโยบายแห่งรัฐ  ท่ีได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้และปรับเปล่ียนระบบการบริหารงาน
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็น  4  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
 

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 

 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดในการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2563 เล่มนี้ จะเป็นแนวทางใน การบริหารงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม จนเสร็จเรียบร้อย 

 

    
                 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 

      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
        12 พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
เร่ือง โครงการ/กิจกรรม หน้า 

ส่วนที่ 1   บทนำ 1 
 1.ประวัติ ท่ีต้ัง  1 
 2.อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 2 
 3.ทำเนียบผู้บริหาร 3 
 4.ข้อมูลบุคลากร 4 

ส่วนท่ี 2   ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 5 
 1.วิสัยทัศน์   5 
 2.พันธกิจ 5 
 3.เป้าประสงค์ 5 
 4.กลยุทธ 5 

ส่วนท่ี 3   รายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา  2563 6 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 7 
 1.โครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 7 
 แนะแนวการศึกษาและการรับสมัครนักเรียน  7 
 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา 10 
 กิจกรรมมหกรรมวิชาการ 14 
 การวัดและประเมินผลการศึกษา 18 
 "ปัจฉิมนิเทศและการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 " 
22 

 นิเทศการศึกษา 24 
 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 27 
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของ

นักเรียนระดับช้ันม.3 และ ม.6 
31 

 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 34 
 กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผล 37 
 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education 40 
 ทัศนศึกษา 45 
 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 48 
 โครงการเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์โรงเรียน 51 
 การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 53 
 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 56 
 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
58 

 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และจัดหาส่ือการเรียนการสอน  62 
 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 65 
 โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียง 69 
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  76 
 อบรมคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรม นำความรู้ (ศีล สมาธิ ปัญญา)  79 

 
 



สารบญั(ต่อ) 
เร่ือง โครงการ/กิจกรรม หน้า 

 อบรมคุณธรรม จริยธรรม (วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย)  82 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรยีน 85 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 88 
 จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล 92 
 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน 94 
 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 97 
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 100 
 1.โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน                                 101 
    -ปรับปรุงแหล่งกำจัดขยะและป้องกันมลภาวะเป็นพิษ                               101 
    -ปรับปรุงห้องเรียน                              101 
    -ปรับปรุงห้องโสตฯ                                                                  101 
    -บำรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้อม                                                            101 
    -ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน                                           101 
    -ระบบดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน                                      101 
    -บำรุงซ่อมแซมรถรับ-ส่งโรงเรียน                                                   101 
 2. โครงการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน                                                              104 
     -กิจกรรมวันไหว้ครู                                                              104 
     -กิจกรรมวันปิยมหาราช 104 
     -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          104 
     - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  104 
     -วันเอดส์โลก 104 
     -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี                           104 
     -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ 

    พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  (วันแม่แห่งชาติ)    
104 

     -กิจกรรมวันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
    มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9   

104 

 3.โครงการส่งเสริมสถานศึกษาสีขาวและปลอดอมายมุข        112 
     -กิจกรรมส่งเสริมสถานศึกษาสีขาวและปลอดอมายมุข                112 
     -กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล                                                        112 
     -กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา                     112 
     -กิจกรรมโรงเรียนคุ้มครองเด็ก                                                                                                        112 
 4.โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานอนามัยโรงเรียน 118 
 5.โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                          121 
    -กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล                                121 
    -กิจกรรมคัดกรองนักเรียน                                              121 
    -กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน                                    121 
    -กิจกรรมสภานักเรียน                                           121 
    -กิจกรรมรณรงค์วินัยจราจร                                      121 

 
 



สารบญั(ต่อ) 
เร่ือง โครงการ/กิจกรรม หน้า 

 6.โครงการ  TO BE NUMBER ONE                                            126 
 7.โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                         130 
    -กิจกรรมประชุมก่อนเปิดภาคเรียน                                        130 
    -ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา                                           130 
 กลุ่มบริหารงานบุคลากร 133 
 โครงการการพัฒนาครูและบุคลากร 134 
 โครงการส่งเสริมทำงานเป็นทีม สร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร 138 
 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการ

ทำงาน 
141 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 144 
 กิจกรรมการพัฒนาแผนพัฒนางานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 145 
 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน 151 
 การจัดซื้อครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง 153 
 ภาคผนวก 155 
 คำส่ังโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ท่ี 076/2563 ลงวันท่ี 12  พฤษภาคม 2563 เรื่องแต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี 
แสดงรายละเอียดการใช้เงินในแผนปฏิบัติการงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ  งบ 2563 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบ วัสดุ 
1 แนะแนวการศึกษาและการรับสมัครนักเรียน 15,000.00 2,500.00 
2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา 10,000.00 7,650.00 

3 กิจกรรมมหกรรมวิชาการ 70,000.00 70,000.00 

4 การวัดและประเมินผลการศึกษา 35,000.00 35,000.00 

5 
ปัจฉิมนิเทศและการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 15,000.00  

6 นิเทศการศึกษา 1,000.00 500.00 

7 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 40,000.00 2,000.00 

8 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ของนักเรียนระดับช้ันม.3 และ ม.6 20,000.00 20,000.00 

9 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 5,000.00 1,950.00 

10 กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผล 5,000.00 5,000.00 

11 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education 5,000.00 1,880.00 

12 ทัศนศึกษา 57,000.00 3,100.00 

13 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1,000.00 1,000.00 

14 โครงการเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์โรงเรียน 3,000.00  

15 การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” - - 

16 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 22,000.00  

17 
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21,000.00 6,610.00 

18 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และจัดหาส่ือการเรียนการสอน 11,000.00 11,000.00 

19 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 21,000.00 18,000.00 

20 โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียง 22,000.00 4,500.00 

21 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 14,000.00 - 

22 อบรมคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรม นำความรู้ (ศีล สมาธิ ปัญญา) 15,600.00 1,600.00 

23 อบรมคุณธรรม จริยธรรม (วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย) 55,400.00 11,000.00 

24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรยีน 14,500.00 4,600.00 

25 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 21,000.00 6,610.00 

26 จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล 21,000.00 21,000.00 

27 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน 10,000.00 10,000.00 

28 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 21,000.00 8,000.00 
 



 

ท่ี 
แสดงรายละเอียดการใช้เงินในแผนปฏิการงบประมาณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป งบปี 2563 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบ วัสดุ 
1 1.โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

 

2 -ปรับปรุงแหล่งกำจัดขยะและป้องกันมลภาวะเป็นพิษ 10,000.00 10,000.00 

3 -ปรับปรุงห้องเรียน 5,000.00 5,000.00 

4 -ปรับปรุงห้องโสตฯ 10,000.00 10,000.00 

5 -บำรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้อม 5,000.00 5,000.00 

6 -ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 30,060.00 30,060.00 

7 -ระบบดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน 1,000.00 1,000.00 

8 -บำรุงซ่อมแซมรถรับ-ส่งโรงเรียน 1,000.00 1,000.00 

9 2. โครงการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
 

10 -กิจกรรมวันไหว้คร ู 5,000.00 1,000.00 

11 -กิจกรรมวันปิยมหาราช 2,000.00 2,000.00 
12 -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5,000.00 4,000.00 
13 - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

 
3,000.00 

14 -วันเอดส์โลก 1,000.00 1,000.00 

15 -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี 1,000.00 620.00 

16 
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  (วันแม่
แห่งชาติ) 

6,000.00 3,065.00 

17 
-กิจกรรมวันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
 มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 

2,000.00 1,000.00 

18 3.โครงการส่งเสริมสถานศึกษาสีขาวและปลอดอมายมุข 
  

19 -กิจกรรมส่งเสริมสถานศึกษาสีขาวและปลอดอมายมุข 10,000.00 8,495.00 

20 -กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล 2,000.00 1,300.00 

21 -กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา 2,000.00 1,780.00 

22 -กิจกรรมโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 6,000.00 4,615.00 

23 4.โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานอนามัยโรงเรียน 2,000.00 1,500.00 

24 5.โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  

25 -กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล 10,000.00 
 

26 -กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 2,000.00 2,000.00 

27 -กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 10,000.00 2,000.00 

28 -กิจกรรมสภานักเรียน 5,000.00 5,000.00 

29 -กิจกรรมรณรงค์วินัยจราจร 2,000.00 2,000.00 

30 6.โครงการ  TO BE NUMBER ONE 5,000.00 2,500.00 

31 7.โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  



ท่ี 
แสดงรายละเอียดการใช้เงินในแผนปฏิการงบประมาณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป งบปี 2563 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบ วัสดุ 
32 -กิจกรรมประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1,000.00 1,000.00 

33 -ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1,000.00 1,000.00 
 
 
 

ท่ี 
แสดงรายละเอียดการใช้เงินในแผนปฏิการงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคลากร  งบปี 2563 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบ วัสดุ 
1 โครงการพัฒนาบุคลากร 

  

2 -กิจกรรมงานส่งเสริมการนิเทศภายใน 500.00 500.00 

3 

-งานส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการผลิตส่ือ นวัตกรรม 
โครงงาน โดยใช้วัสดุท้องถิ่นและพัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยี (ICT)  
แก่บุคลากรในโรงเรียน 

500.00 500.00 

4 -กิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 18,152.00 500.00 

5 -งานพัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ 500.00 178.00 

6 
-การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการ
เรียนการสอน 

1,000.00 500.00 

7 
-การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล
ตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลาย 

500.00 500.00 

8 โครงการส่งเสริมทำงานเป็นทีม สร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร 10,000.00 
 

9 -งานกีฬาสามัคคี 9,500.00 
 

10 -งานคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 500.00 500.00 

11 
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และประสิทธิภาพการทำงาน 

1,500.00 500.00 

 

ท่ี 
แสดงรายละเอียดการใช้เงินในแผนปฏิบัติการงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ งบปี 2563 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบ วัสดุ 

1 
กิจกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา แผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการ ระบบการเงินและบัญชี 11,652.00  

2 กิจกรรมการจัดหาพัสดุ  ครุภัณท์ และซ่อมแซม  บำรุง 20,000.00 20,000.00 

3 กิจกรรมรายงานการควบคุมภายใน 500.00 500.00 
4 รายงานต้นทุนผลผลิต 500.00 500.00 
5 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน 380,400.00  

6 ค่าไฟฟ้า 276,000.00  

7 ค่าโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต 32,400.00  

8 ค่านำมันรถยนต์ 72,000.00  
 



 
 

ส่วนที่  1 
บทนำ 

 

1.  ประวัติ ที่ต้ัง /  สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย   
 โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี  243  หมู่  2  ถนน  บ้านม่วง-เทพประทับ ตำบลบ้านม่วง   
อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์  43160  โทรศัพท์  0-4241-4740 โทรสาร 0-4241-4740  
e - mail : wangmuangpit@hotmail.com  website  http//www.wangmuangpit.org สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 ที่ต้ังของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ จรดกับบ้านม่วง แม่น้ำโขง ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
   (บ้านคกแห้) 
 ทิศใต้  จรดกับบ้านนางิ้ว ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
 ทิศตะวันออก จรดกับบ้านตาดเสริม บ้านวังมน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม  
   จังหวัดหนองคาย 
 ทิศตะวันตก จรดกับบ้านหนองและบ้านโนนสว่าง  

โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมได้รับประกาศจัดต้ังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประจำตำบลบ้านม่วง   
เมื่อวันท่ี  8 พฤษภาคม 2540 นับรวมถึง ปีการศึกษา 2563  เป็นเวลา 23 ปี มีเนื้อที่ 35 ไร่   

เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีเขตพื้นท่ีบริการ  21 หมู่บ้าน  
ได้แก่  บ้านหนอง  บ้านห้วยค้อ บ้านโนนสว่าง บ้านภูเขาทอง บ้านม่วง บ้านตาดเสริม บ้านวังมน บ้านนางิ้ว 
บ้านซำเจียง บ้านดงป่าเปลือย บ้านเทาใต้ บ้านเทากลาง บ้านนาบอน บ้านเทพประทับ บ้านฟ้าประทาน บ้าน
ม่วงน้ำไพร บ้านห้วยเหียม บ้านห้วยขอบ บ้านคกเว้า บ้านหาดคัมภีร์ และบ้านนาโม้  โดยรับนักเรียนในเขต
พื้นท่ีบริการ  ตำบลบ้านม่วง  ตำบลนางิ้ว และตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และตำบลหาด
คัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย 
 อักษรย่อโรงเรียน  ว.ม. 
 สีประจำโรงเรียน  น้ำเงิน-ขาว 
    น้ำเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ความอดทน  ความยิ่งใหญ่ 
    ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความสะอาด  ปราศจากส่ิงมัวหมอง 
 ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษาพัฒนาชีวิตและสังคม 
 คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี  กีฬาเด่น เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม  นำสู่ความเป็นเลิศ 
 คติพจน์ของโรงเรียน ปญฺญา นราน ํ รตนํ   (ปัญญาเปรียบประดุจดวงแก้วของนรชน) 
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นคูณ หรือ ราชพฤกษ์  หมายถึง ความค้ำคูณ หรือความรุ่งเรือง 
    ต้นค้อเขียว  หมายถึง  ความชุ่มช่ืน  ร่มเย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลด้านการบริหาร 

http://www.wangmuangpit.org/


 ปัจจุบันผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายมหันต์  เวทไธสง มือถือ 089-655-5451   
e-mail : mahan9097@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการ
บริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 19 ตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน  

ปัจจุบันโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม เปิดทำการสอน 2 ระดับ  คือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
ข้อมูลนักเรียน 

 

ตารางแสดง ข้อมูลนักเรียนในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) 
 

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 
จำนวน (คน) 318 266 294 278 

  
 ตารางแสดงคาดการณ์ใน 5 ปีการศึกษาข้างหน้า (พ.ศ. 2564-2568) คิด อัตราการเพิ่มขึ้น 2 % 
 

ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 
จำนวน (คน) 284 290 296 302 308 

  
 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความสำนึกใน
ความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละ   เพื่อ
ส ่ ว น ร ว ม   
มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  
 

2. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  
1. อาคารเรียนแบบ 216 ล/41 หลังคาทรงไทย 16 ห้องเรียน 1 หลัง 
2. อาคารเรียนช่ัวคราวกึ่งถาวร 5 ห้องเรียน 1 หลัง 
3. ห้องน้ำ– ห้องส้วม (มูลนิธิซิมฟูมูนประเทศมาเลเซีย)  ขนาด 4 ท่ีนั่ง 
4. ห้องน้ำ– ห้องส้วม (งบประมาณ)  ขนาด 4 ท่ีนั่ง 1    หลัง 
5. ศาลาพักริมทาง 1 หลัง 
6. อาคารห้องสมุดห้องสมุดเสียง 1 หลัง 
7. โรงอาหารขนาด 300  ท่ีนั่ง 1 หลัง 
8. บ้านพักครู 3  หลัง 
9. บ้านพักภารโรง 1 หลัง 
10. หอพระพุทธรูป  จำนวน  1  หลัง 
11. หอถังน้ำประปา  จำนวน  1  ชุด 
12. สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม  สนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม    
13. สนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม 

 

 
 

 
 



ทำเนียบผูบ้ริหาร 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง 
1 นายชัยรัตน์  หลายวัชระกุล กศบ., กศม. ผู้บริหารโรงเรียน 2540 – 2540 
2 นายสมพงษ์   โสภิณ กศ.บ. ครูใหญ่ 2540 – 2541 
3 นายสมพงษ์   โสภิณ กศบ., อาจารย์ใหญ่ 2541 – 2543 
4 นายสมพงษ์   โสภิณ กศ.ม. ผู้อำนวยการ 2543 – 2549 
5 นายประพันธ์  พรหมกูล กศ.ม. ผู้อำนวยการ 2549 – 2552 
6 นายวีรยุทธ  ชานัย กศ.ม. ผู้อำนวยการ 2552 – 2559 
7 นายวิษณุ  อึ้งตระกูล ศษ.ม ผู้อำนวยการ 2559 – 2561 
8 นายมหันต์  เวทไธสง กศ.ม. ผู้อำนวยการ 2561-ปัจจุบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข้าราชการครู – พนักงานราชการ – ลูกจ้าง 
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  ประจำปีการศึกษา 2561 

 



ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1. นายมหันต์  เวทไธสง ผู้อำนวยการ ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

2. นางยุภาพร  ธรรมฤทธิ์ 
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ 
ครู(คศ.2) 

กศ.ม.บริหารการศึกษา 

3. นางสาวนวลอนงค์  สมพร ครู(คศ.2) กศ.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
4. นางสาวนิตยา  ดุลณีย์ ครู(คศ.1) ศศ.บ. คณิตศาสตร์ 
5. นายศรายุทธ  คุระนันท์ ครู(คศ.1) กศ.ม.บริหารการศึกษา 
6. นางสาวนาฏชนก  แสงหล้า ครู(คศ.1) ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
7. นางจุรีภรณ์  จอดนอก ครู(คศ.1) กศ.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
8. นายลิขิต  ไกรรบ ครู(คศ.1) ค.บ.ภาษาไทย 
9. นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม ครู(คศ.1) ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเพื่อผู้พูดภาษาอื่น 
10. นางสุดาภรณ์  ธนกฤตเมธี ครู(คศ.1) ค.บ.สังคม 
11. ว่าท่ี ร.ท.นนทกาล  ไมตรีสวัสด์ิ ครู(คศ.1) ค.บ.สังคมศึกษา 
12. นางสาววงค์จิรา  นาสมวาส ครู(คศ.1) ค.บ.คณิตศาสตร์ 
13. นายกานต์  จอดนอก ครู(คศ.1) ค.บ.ดนตรีศึกษา 
14. นางสาววารุณี  มิหิม ครู(คศ.1) ค.บ.ภาษาไทย 
15. นางสาวน้ำมนต์  ศรีหาชัย ครู(คศ.1) ค.บ.ภาษาไทย 
16. นายศิลา  อรรถประจง ครู(คศ.1) ค.บ.คอมพิวเตอร์ 
17. นางสาวหทัยรัตน์  โคตรชมพู ครู(คศ.1) วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
18. นางกาญจนา  สว่างวงค์ ครู(คศ.1) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 
19. นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี ครู(คศ.1) คม. นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
20. นางสาววิไลลักษณ์  คำวงษา ครูอัตราจ้าง ค.บ.คอมพิวเตอร์ 
21. นายธนพร  พาจันทร์ ครูธุรการ ค.บ.ดนตรีศึกษา 
22. นายไพบูรณ์  สมพงษ์ พนักงานราชการ มัธยมศึกษาปีท่ี  6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

 มุ่งพัฒนานักเรียนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีนิสัยรักการอ่าน 

พันธกิจ (MISSION) 

  1.  ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.  จัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3.  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับชุมชน 
  4.  การผลิตส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  5.  การนิเทศการปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
  6.  การส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการอ่าน 
  7.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
เป้าประสงค์ (GOAL) 
 1.  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีการดำเนินงานครบกระบวนการได้แก่การกำหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาการประเมินตนเองและการเสนอรายงาน 
 2.  ครูจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นให้ผู้เรียนจัดทำโครงงานการร่วมมือ    
การเรียนรู้แบบบูรณาการ   
 3.  ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอน 
 
กลยุทธ์  (STRATEGY) 
 1. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาผู้เรียน  สมรรถนครู และบุคลากร
อย่างเป็นระบบ  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 2. ปลูกฝังคุณธรรม   ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
 3. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ ท้ังเด็กท่ัวไป  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  และลดอัตราการออกกลางคัน 
 4. พัฒนาความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
 5. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
 6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา 2563 
 

งบส่วนหน้า 
งบท่ีใช้จัดสรรในปีงบประมาณ   2563 

1. ท่ีมาของงบประมาณ 
 

1.1 เงินอุดหนุน  ภาคเรียนท่ี 1/2563                   =                         645,900.00 บาท 
1.2 เงินอุดหนุน  ภาคเรียนท่ี 2/2563                   =                         645,900.00 บาท 
                          รวม                                 =                        1,291,800.00 บาท 

 

2. สัดส่วนท่ีใช้จัดสรร 
 2.1 งบบุคลากร - 
 2.2 งบดำเนินงาน ร้อยละ 70 เป็นเงิน 1,033,440.00 
  2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค  
  (ค่าไฟ เดือนละ 23,000.00 จำนวน 12 เดือน)  เป็นเงิน 267,000.00 บาท   
  (ค่าโทรศัพท์ เดือนละ 2,000.00 จำนวน 12 เดือน)   เป็นเงิน   32,400.00 บาท 
   (ค่าน้ำมัน เดือนละ 6,000.00 จำนวน 12 เดือน)   เป็นเงิน   72,000.00 บาท 
  2.2.2 คงเหลือจัดสรร 653,040.00 
   วิชาการ  :  บริหารท่ัวไป  :  บุคคล  :  งบประมาณ  :  สำรองจ่าย   
       60           20               5             5               10 
 
 
 
 
  
 
 
2.3 งบลงทุน ร้อยละ 20 เป็นเงิน 258,360.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 งบกลุ่มบริหารงานวิชาการ    ร้อยละ 60 = 391,824.00 บาท 
3.2 งบกลุ่มบริหารงานบริหารท่ัวไป   ร้อยละ 20 = 130,608.00 บาท 
3.3 งบกลุ่มบริหารงานบุคคล   ร้อยละ   5 = 32,652.00 บาท 

3.4 งบกลุ่มบริหารงานงบประมาณ   ร้อยละ   5 = 32,652.00 บาท 

3.5 งบสำรองจ่าย   ร้อยละ 10 = 65,304.00 บาท 

รวมทั้งส้ิน = 653,040.00 บาท 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนางาน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ   แนะแนวการศึกษาและการรับสมัครนักเรียน  
สนองกลยุทธ์ที่   กลยุทธ์ที่ 1,3,5,6 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี  11,12,13 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางยุภาพร  ธรรมฤทธิ์ และครูทุกคน   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง   
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  แต่สภาพปัจจุบันทำให้นักเรยีนมีปัญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภาวะทาง
อารมณ์และจิตใจ  ท่ีขาดคุณธรรม  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์การศึกษา เพื่อให้
นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา  กล้าแสดงออกในทางท่ีดี  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม
จริยธรรมและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา  กล้าแสดงออกในทางท่ีดี   

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3.  เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม จำนวน  285  คน 
 2. คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จำนวน  20  คน 
ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา  กล้าแสดงออกในทางท่ีดี   
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. วิธีดำเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการ 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดแผนงาน 
4. ดำเนินการตามตาราง 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรม  ระยะเวลา  แผนติดตามกำกับ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ประชุมวางแผน             
2.เสนอขออนุมัติใช้
งบประมาณตาม
โครงการ 

            

3.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

4.ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

5.ประเมินผลโครงการ             
 
6. งบประมาณจำนวน  15,000  บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 
งบ

บุคลากร 
งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

   - กิจกรรมแนะแนว 
   - กิจกรรมรับสมัครนักเรียน 
    
    

10,500 
  4,500 

 
 

- 
- 
- 

-           
- 
- 

10,500 
  4,500 

 

รวมงบประมาณที่ใช้ 15,000 - - 15,000 
 

งบประมาณ  จำนวน 15,000  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)  รายละเอียดดังนี้ 
[  ]  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและรับสมัครนักเรียน  

                -   ค่าป้ายไวนิล                                 5,000         บาท 
                -   ค่าของรางวัล                                3,500         บาท 

      -   ค่าตอบแทน                                 4,000         บาท 
                -   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์                             2,500         บาท 
                    

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 
 



7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

1.นักเรียนเห็นความสำคัญของ
การศึกษา  กล้าแสดงออกในทางท่ีดี   
2.นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม  
จริยธรรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 

1.สังเกต 
2.ปฏิบัติจริง 
3.สำรวจ 
 

1.แบบสอบถาม 
2.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
3.แบบสำรวจ 
4.แบบประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 
5.การรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา  กล้าแสดงออกในทางท่ีดี   

2.นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3.โรงเรียนมีบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

 
ค่าวัสดุ 

โครงการ แนะแนวการศึกษาและการรับสมัครนักเรียน  
กลุ่ม/ฝ่ายวิชาการ  

 
ที่ รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. กระดาษ A4 70 แกรม 15 รีม 100.00 1,500.00  
2. ลวดขาวหนีบกระดาษ  4 กล่อง 25.00   100.00  
3. หมึกสีดำ Epson  3 ขวด 100.00   300.00  
4. หมึกสีแดง,ฟ้า,เหลือง Epson สีละ 2 ขวด      6 ขวด 100.00   600.00  
      

รวมทั้งสิ้น  2,500.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม    กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 1,2,3 และ 6 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 6,8 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม และนางจุรีภรณ์  จอดนอก 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 
……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตามมาตรฐานการศึกษาครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถรู้จักนาวิธีการสอนและเทคนิคการสอนมา
จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียนรวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่ือการเรียนรู้และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการเรียนรู้ดังนั้นครูต้องเป็นผู้มีความสามารถใช้การวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริงและครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนากระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 2. เพื่อพัฒนาครูในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 3. เพื่อพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. เพื่อพัฒนาครูในการนาการวิจัยช้ันเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 

3. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. ครูทุกกลุ่มสาระมีความรู้ความสามารถและความถนัดในรายวิชาท่ีสอนร้อยละ 80  
 2. ครูมีความรู้ความสามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
ร้อยละ 80  
 3. ครูมีความรู้ความสามารถในการนาวิธีการสอนและเทคนิควิธีการเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 80  
 4. ครูมีความรู้ความสามารถในการนาปัญหาและอุปสรรคจากการเรียนการสอนมาแก้ไขโดยใช้ 
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ครูมีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ครูสามารถจัดทางานวิจัยในช้ันเรียนและพัฒนากระบวนวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ครูสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 



4. วิธีดำเนินการ 
1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการ 
3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดแผนงาน 
4.ดำเนินการตามตาราง 
5.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

5. ระยะเวลาดาเนินการ 
 1 เมษายน 2563 -31 มีนาคม 2564 
 
5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ประชุมวางแผน                         
2. เสนอขออนุมัติใช้งบประมาณ 
ตามโครงการ 

    
  

                  

3. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ดำเนินงานตามโครงการ 

    
  

                  

4. ดำเนินงานตามโครงการ                         

5. สรุปผลรวบรวมรายงาน                         
 
6. งบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียดใน 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 
1. กิจกรรมพัฒนางานวิจัยและการ

สร้างส่ือนวัตกรรม 
10,000 - 

 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ 10,000 
 
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการใดภายในวงเงินงบประมาณ 

งบประมาณ  จำนวน 10,000.00บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดดังนี้ 
[  ]  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา 
 
 

ท่ี รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 

1 
ป้ายไวนิล ขนาด 4.5 ตารางเมตร  
จำนวน 1 ป้าย 

     1 120.0 300.00   

5 น้ำเปล่าขวดเล็ก 10 45.0 450.00   
6 อาหารว่าง 20 80.0         1600.00    
7 ค่าวัสดุอุปกรณ์    7,650  

รวมทั้งสิ้น  10,000   
 

7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 
1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.จากการเข้าร่วมกิจกรรมและความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4.จากแบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
5.การรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูทุกกลุ่มสาระมีความรู้ความสามารถและความถนัดในรายวิชาท่ีสอน  
 2. ครูมีความรู้ความสามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 3. ครูมีความรู้ความสามารถในการนำวิธีการสอนและเทคนิควิธีการเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ครูมีความรู้ความสามารถในการนำปัญหาและอุปสรรคจากการเรียนการสอนมาแก้ไขโดยใช้ 
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าวัสดุ 
 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ 

 
 

ท่ี รายการ จำนวน (หน่วย) ราคา (บาท) ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 

1 กระดาษชาร์ตแข็งสีคละสี 51 10.00 510.00   

2 กระดาษชาร์ตอ่อนสีคละสี  50 10.00 500.00   

3 กระดาษปกสีขาว 120 แกรม 2 กล่อง 600.00 1200.00   

4 กระดาษปก A4  80 แกรมคละสี 12 ห่อ 120.00 1440.00   

5 กระดาษ A4  80 แกรม 4 กล่อง 500.00 2000.00   

6 กาวลาเท็ก 4 50.00 200.00   

7 แลคซีน 20      30.00           600.00   

8 หมึก Epson 10         120.00 1200.00  

รวมทั้งสิ้น  7,650   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ   กิจกรรมมหกรรมวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4    
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสิริพร ใฝ่สัจจะธรรม และคณะครูทุกท่าน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564  

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรยีนรู้ท่ีหลากหลายท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน   
ท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข   การ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้ทุก
เวลาและสถานท่ี  ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ  3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ  พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี  มีเป้าหมายคือ  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  และสามารถแข่งขันในระดับต่าง ๆ  จึงได้จัดให้มีโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้น
เต็มศักยภาพ 
           2. นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้นตามโอกาส 
 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 80  ของ นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ด้านคุณภาพ 
 นักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้แสดงออกถึงความสามารถ  ความถนัด  ความ

สนใจ  ของแต่ละบุคคล 
 
4.วิธีดำเนินการ   

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการ 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดแผนงาน 
4. ดำเนินการตามตาราง 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 



5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ประชุมวางแผน  
 

          
2.เสนอขออนุมัติใช้
งบประมาณตาม
โครงการ 

  
 

         

3.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

  
 

         

4.ดำเนินงานตาม  
 

          
5.สรุปผลรวบรวม
รายงาน 

 
 

          

 
6.  งบประมาณ  จำนวน 70,000 บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดใน 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช ้

งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 

2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
ค่าดำเนินการในการจัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ  8  กลุ่มสาระ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ท้ังระดับ เขตพื้นท่ี  
ระดับภาค  และระดับประเทศ 

     -ค่าวัสดุฝึกซ้อม(รายละเอียดตาม
รายการท่ีส่งเข้าร่วมแข่งขัน) 

-ค่าวัสดุเข้าร่วมการแข่งขัน 
(รายละเอียดตามรายการท่ีส่งเข้าร่วม
แข่งขัน) 

70,000.00 
 
 
 
 

45,000.00 
 
 

25,000.00 

 

70,000.00 
 
 
 
 

45,000.00 
 
 

25,000.00 

 

รวมงบประมาณที่ใช้ 70,000 

      งบประมาณ  จำนวน 70,000  บาท  (เจ็ดหมื่นบาท)  รายละเอียดดังนี้ 
[  ]  ค่าวัสดุฝึกซ้อม(รายละเอียดตามรายการท่ีส่งเข้าร่วมแข่งขัน) 

- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์                             45,000         บาท 
[  ]  ค่าวัสดุเข้าร่วมการแข่งขัน(รายละเอียดตามรายการท่ีส่งเข้าร่วมแข่งขัน) 

- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์                             25,000         บาท 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 



 
7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้วัดและ
ประเมินผล 

1.นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
2.นักเรียนได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับท่ีสูง 
3.นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4.นักเรียนได้แสดงทักษะ ความสามารถท้ัง8 กลุ่มสาระ 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 
 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
3.แบบประเมิน 
4.รายงาน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขนัทักษะทางวิชาการสูงขึ้น 
2. การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

 
 
 
 

 

ค่าวัสดุ 
โครงการ    กิจกรรมมหกรรมวิชาการ 

กลุ่ม/ฝ่าย............กลุ่มงานบริหารวิชาการ......................................... 
 

ท่ี รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าวัสดุฝึกซ้อม(รายละเอียดตามรายการท่ีส่ง
เข้าร่วมแข่งขัน) 

- - 45,000.00  

2 ค่าวัสดุเข้าร่วมการแข่งขัน(รายละเอียดตาม
รายการท่ีส่งเข้าร่วมแข่งขัน) 

- - 25,000.00  

รวมทัง้สิ้น 70,000.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ    การวัดและประเมินผลการศึกษา 
สนองกลยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจุรีภรณ์   จอดนอก 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจดุมุ่งหมายพื้นฐานสองประการประการแรกคือ การวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่าง
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องบันทึกวิเคราะห์แปลความหมายข้อมูลแล้วนำมาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุง
แก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครูการวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็น เรื่องท่ีสัมพันธ์กันหาก
ขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพการประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้เช่นนี้เป็นการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนทุกวัน
เป็นการประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่นจุดท่ีต้องปรับปรุงจึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูลผู้สอนต้องใช้
วิธีการและเครื่องมือกาประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็น เพื่อใหไ้ด้มติ
ข้อสรุปของประเด็นท่ีกำหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานท่ีเน้นการปฏิบัติการประเมินความรู้เดิม 
การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน(Rubrics) ส่ิงสำคัญ
ท่ีสุดในการประเมินเพื่อพัฒนาคือการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนใน ลักษณะคำแนะนำท่ีเช่ือมโยงความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่ทำให้การเรียนรู้พอกพูนแก้ไขความคิดความเข้าใจเดิมท่ีไม่ถูกต้องตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถ
ต้ังเป้าหมายและพัฒนาตนได้ 
  ท้ังนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดให้สถานศึกษา พิจารณาทำการ
ประเมนิผลการเรียนรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียนหรือเมื่อส้ินสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชาท่ีจัดการ
เรียนการสอน และตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ (O-
NET) ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยสถานศึกษา
ต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการทดสอบระดับชาติ เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้ผลการประเมินใน
การกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยการสอบ O-NET มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อ
ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของ
โรงเรียน 4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 4. เพื่อนำผลการ
ทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 

ดังนั้นงานวัดผลและประเมินผลโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จึงจัดให้มีการประเมินผลเพื่อพัฒนาและการ
ประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนโดยพิจารณาจากการประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานท่ีมอบหมายใน
อัตราส่วนตามความสำคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานท่ีมอบหมาย และจัดให้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เมื่อส้ินสุดภาคเรียนและเป็นการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับ
คุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการ จัดการเรียนการสอนรายวิชา งานวัดผลประเมินผล ฝ่ายวิชาการจึงได้
จัดทำโครงการวัดผลและประเมินผลนี้ขึ้น 

 
 



2.  วัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อจัดเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวัดผล และงานทะเบียน 
  2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบ/เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
  2.3 เพื่อพัฒนางานการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนตามความต้องการและบริบทของ 
สถานศึกษา 
      2.3 เพื่อแสดงสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้บริหาร ผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและ
ผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนรู ้

3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ  

- นักเรียนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมในปีการศึกษา 2563 ได้รับการวัดและประเมินผลร้อยละ 
100  
- ครูผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการร้อยละ 100 

        3.2  ด้านคุณภาพ 
       - ผู้เรียนในปีการศึกษา 2563 ผ่านการวัดผลและประเมินผลทุกรายวิชา และโรงเรียน
ดำเนินงานตามระแนวทางการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ 
       - ผู้สอนมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการศึกษาในรูปแบบต่างๆ และ
เลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลได้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
       - ผู้สอนใช้เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
      - ครูผู้สอนนำผลวิเคราะห์จากการทดสอบ O-NET มาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 

4. วิธีดำเนินการ 
 1. วางแผน 
 2. เสนอโครงการ 
 3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4. ดำเนินงานตามโครงการ 
 5. สรุปผล / รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี ้

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ประชุมวางแผน             
2.เสนอขออนุมัติใช้
งบประมาณตาม
โครงการ 

            

3.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

4.ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

5.ประเมินผลโครงการ             
6.สรุปผลรวบรวม
รายงาน 

            

6.  งบประมาณจำนวน 35,000 บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ 
งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 
ค่ากระดาษ ค่าหมึกและค่าวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล
ตลอดปีการศึกษา 2563 ได้แก่  
- การสอบวัดผลกลางภาค/ปลายภาค 
- การทดสอบ PISSA 
- การทดสอบ PRE O-NET 
- การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน
กลาง  

35,000.00 - 35,000.00  

รวมงบประมาณท่ีใช้ 35,000.00 - 35,000.00  

งบประมาณ  จำนวน 35,000  บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 
 [  ] จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 

หมึกเครื่องก๊อปป้ีปริ้นทริโซ่            15,000       บาท 
- กระดาษไขเครื่องก๊อปป้ีปริ้นทริโซ่         7,500         บาท 
- กระดาษ A4 70 แกรม                      10,000       บาท 
- เชือกขาวแดง                                  150          บาท 
- กาวลาเท๊กซ์                                    120          บาท 
- ซองเอกสารน้ำตาล ขยายข้าง                400         บาท 
- แม็กซ์เย็บกระดาษ เบอร์ 10                  350         บาท 
- ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10           250         บาท 
- ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3   455     บาท 
- กรรไกร                        375         บาท        



- กระดาษคำตอบ  60 ข้อ                       400         บาท 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 

7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 
1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. การเข้าร่วมกิจกรรมและความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
5. การรายงานผลการจัดกิจกรรม 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
โครงการการวัดและประเมินผลการศึกษา 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ 
 

ท่ี รายการ จำนวน (หน่วย) ราคา (บาท) ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 
1 หมึกเครื่องก๊อปป้ีปริ้นทริโซ่            3 กล่อง 5,000 15,000              

2 กระดาษไขเครื่องก๊อปป้ีปริ้นทริโซ ่         3 กล่อง 2,500 7,500  
3 กระดาษ A4 70 แกรม                       20 กล่อง 500 10,000  
4 เชือกขาวแดง                               3 ม้วน 50 150  
5 กาวลาเท๊กซ์      32 ออนซ์                                   2 ขวด 60 120  
6 ซองเอกสารน้ำตาล ขยายข้าง                     1 แพ็ค 400 400  
7 แม็กซ์เย็บกระดาษ เบอร์ 10                      5 อัน 70 350  
 8 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 1 กล่อง 250 250  
9 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 1 กล่อง  455 455  
10 กรรไกร 5 อัน 75 375  
11 กระดาษคำตอบ  60 ข้อ                           20 ห่อ 20 400  

รวมทั้งสิ้น 35,000.00   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือโครงการ   ปัจฉิมนิเทศและการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
                                          และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สนองกลยุทธ์ที่   กลยุทธ์ข้อ 2, 3, 4 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี   12  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวหทัยรัตน์  โคตรชมภู    
                                          ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม 2564 

……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมปัจฉิมและมอบประกาศนียบัตร เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาตามมาตราท่ี 16 ว่าด้วยการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตราท่ี 17  ว่าด้วยการศึกษา
ภาคบังคับ  เพื่อใหน้ักเรียนมีความภูมใิจในสถาบัน ควบคู่ไปกับการเข้าศึกษาต่อ และเพื่อเป็นแนวในการดำเนิน
ชีวิตหลังจบการศึกษาจากสถานศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ฉะนั้นจึงเป็นหน้าท่ีสำคัญของสถานศึกษาท่ีจะผลิตบุคคล ท่ีมีคุณภาพและมีความรู้ไปสู่สังคมในการ
ดำเนินชีวิตและการเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัด
จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา   

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในการศึกษา และการก้าวออกไปสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้น 
2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนท่ีจบปีการศึกษา 
      3. เป้าหมาย 
 -ด้านปริมาณ 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ร้อยละ 
100 -ด้านคุณภาพ 

1. เพื่อผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการศึกษา   
2. เพื่อผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษาในระดับสูง   
3. เพื่อผู้เรียน มีความรู้สึกรักและเคารพสถาบันและมีความภาคภูมิใจในการจบการศึกษา 

4. วิธดีำเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน กุมภาพันธ์  2564 คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 
3 ประชุมวางแผน กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 
4 ดำเนินการตามแผน มีนาคม 2564 คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 
5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มีนาคม 2564 คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 
6 การประเมินผล/ติดตามผล มีนาคม 2564 ครหูทัยรัตน์  โคตรชมภู    

  
 
 
 
 
 
 
 



5.  งบประมาณจำนวน                                 
เงินท่ีได้รับจากโครงการตามแผนปฏิบัติการจำนวน   15,000           บาท 
รวมทั้งส้ิน                                                                    บาท 
ลำดับที่ รายการ รายจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท) หมายเหตุ 

1 ค่าอาหารว่าง ผู้ปกครองกับนักเรียน 
จำนวน 204 คน คนละ 30 บาท 

6,120   

2 ค่าอาหาร ผู้ปกครองกับนักเรียน 
จำนวน 204 คน คนละ 40 บาท 

8,160   

          
     
 รวม 14,280   

     
 
6.งบสนับสนุนจากนักเรียน   
จำนวนนักเรียนท้ังหมด 102   คน     คนละ 350 บาท 
รวมทั้งส้ิน                                 35,700 บาท   
 
ลำดับที่ รายการ รายจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท) หมายเหตุ 

1 ค่าปกประกาศนียบัตร 4,980   
2 ค่าอาหาร โต๊ะจีน (1000X30) 30,000   
     
     
 รวม  34,980   
   720  

 
7.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
และประเมินผล 

กิจกรรมปัจฉมิและมอบประกาศนียบัตร - - 
1.ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการศึกษา การสังเกต  
2.ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษาในระดับสูง แบบประเมินกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม 
3.ผู้เรียน มีความรู้สึกรักและเคารพสถาบันและมี
ความภาคภูมิใจในการจบการศึกษา 

แบบประเมินกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษาในระดับสูง  
 2. ผู้เรียน มีความรู้สึกรักและเคารพสถาบันและมีความภาคภูมิใจในการจบการศึกษา  
 
 
 
 
 



โครงการ   นิเทศการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 5,6,8    
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564  

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการหนึง่ท่ีมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีปฏิบัติ
ควบคู่กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น       

ฉะนั้นจึงเป็นหน้าท่ีสำคัญของสถานศึกษาโดยตรงท่ีจะต้องมีการนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครู เพื่อให้ผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษาได้รู้ถึงจุดเด่น  จุดด้อยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง จะได้นำไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2.เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาดียิ่งขึ้น 

 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จำนวน  20  คน  

ด้านคุณภาพ 
ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
4.วิธีดำเนินการ 

1.วางแผน 
 2.เสนอโครงการ 
 3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4.ดำเนินงานตามโครงการ 
 5.สรุปผล / รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ประชุมวางแผน  
 

          
2.เสนอขออนุมัติใช้
งบประมาณตาม
โครงการ 

  
 

         

3.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

  
 

         

4.ดำเนินงานตาม  
 

          
5.สรุปผลรวบรวม
รายงาน 

 
 

          

 
6.  งบประมาณ  จำนวน 1,000 บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดใน 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช ้

งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 

3. กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียน 

500 - 500  

4. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 500 - 500  
รวมงบประมาณที่ใช้ 1,000 

      งบประมาณ  จำนวน 1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี ้
[  ]  1. กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 

ค่าจัดคู่มือการนิเทศ                                   500         บาท 
 [  ]  2. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 

-  กระดาษA4                       500         บาท 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 

7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 

และประเมินผล 
1.ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1.การสังเกต 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 

1.แบบประเมิน 
2.แบบสังเกต 
3.แบบทดสอบ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 



ค่าวัสดุ 
                           โครงการ.......................นิเทศการศึกษา..........................  

กลุ่ม/ฝ่าย............กลุ่มบริหารงานวิชาการ.........................................  
 

ท่ี รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. กระดาษ A4 70 แกรม 5 รีม 100.00 500.00  
2. หมึกสีดำ Epson  5 ขวด 100.00 500.00  

รวมทั้งสิ้น  1000.00  
 

 
 

                               
                                    
                                        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ    ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
สนองกลยุทธ์ที่   กลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  1,3 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี  3,4,5,6,7 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางยุภาพร  ธรรมฤทธิ์  2.นางสาววารุณี   มิหิม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 
……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันนี้การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมท่ีไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว การอ่าน
หนังสือท่ีดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปอีกสาเหตุมีอยู่หลายประการนับต้ังแต่การขาดแคลนหนังสือท่ีดีและตรงกับ
ความสนใจและการแย่งเวลาของส่ืออื่นๆเช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงฯลฯรวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้น
ให้เห็นความสำคัญของการอ่านตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านท้ังในและนอกสถานศึกษา เมื่อเทียบความ
เพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้ได้เห็นเรื่องต่างๆจากโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแล้ว การอ่านหนังสือเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่าและต้องมีทักษะในการอ่าน  ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิด
เป็นนิสัย  จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ แต่สภาพปัจจุบันพบว่าสังคมไทยยังไม่เป็น
สังคมการอ่าน จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น  
 ในกระบวนการศึกษาท่ีให้ความสำคัญกับผู้เรียนถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ อันหมายถึง
ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ห้องสมุดยิ่งมีความสำคัญยิ่งเพราะผู้เรียนจะได้ไป แสวงหาค้นคว้า
ความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ได้อ่าน ได้ดู ได้ฟัง หรือได้สัมผัสความรู้ท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งมีความกวา้งและลึก
ต่างกันได้ด้วย หากทำห้องสมุดให้ทันสมัย เราก็อาจจะนำสาระ ความรู้ท้ังหลายท่ีมีอยู่ในโลกมา รวมไว้ใน
ห้องสมุดท้ังหมดได้ เพราะในโลกยุคปัจจุบันระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำความรู้จากแหล่ง
อื่น ๆ ในโลกท่ีเช่ือมโยงถึงกันได้ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ เกิดแหล่งความรู้ท่ีกว้างขวางใหญ่โตมากทำให้
นักเรียนท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น  เข้าถึงความรู้เหล่านี้ได้ ห้องสมุดจึงยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โรงเรียน
จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้บังเกิดผลต่อผู้เรียน บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ส่งเสริมการอ่านตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีประกาศให้ปี พ.ศ. 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านและ
กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน ครู และผู้บริหารเห็นความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการ
อ่านตลอดจนให้การอ่านนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
 2.เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน ครูและผู้บริหารร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยา่ง
ต่อเนื่อง 
 3.เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและยกระดับความสามารรถในการอ่านของนักเรียน ครูและผู้บริหาร 

4.เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในโรงเรียน 
5.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของบุคลากรในโรงเรียนและในชุมชน 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

1.นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม จำนวน  285  คน 
 2.คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จำนวน  20  คน 
 
ด้านคุณภาพ 

  1.นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียนและมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 



  2.นักเรียนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด 
4. วิธีดำเนินการ 

1.ประชุมวางแผน 
 2.เสนอโครงการ 
 3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4.ดำเนินงานตามโครงการ 
 5.สรุปผล / รายงานผล 
5. กิจกรรม ระยะเวลา แผนติดตามกำกับ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ประชุมวางแผน             
2.เสนอขออนุมัติใช้
งบประมาณตามโครงการ 

            

3.แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

            

4.ดำเนินงานตามโครงการ 
-กิจกรรมจัดหาหนังสือ 
-กิจกรรมงานสัปดาห์
ห้องสมุด 
   -กิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่าน 
   -กิจกรรมนิทรรศการ 

            

5.ประเมินผลโครงการ             
6.สรุปผลรวบรวมรายงาน             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. งบประมาณ จำนวน  40,000  บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ 
งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ 

   -กิจกรรมจัดหาหนังสือ 
   -กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด 
   -กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
   -กิจกรรมจัดนิทรรศการ 
   -จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ 

10,000 
10,000 
  4,000 
  1,000 
15,000 

 

- 
- 
- 
- 
- 

      - 
- 
- 
- 
- 

10,000 
10,000 
  4,000 
  1,000  
15,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ 40,000 - - 40,000 

งบประมาณ  จำนวน 40,000  บาท  (ส่ีหมื่นบาท)  รายละเอียดดังนี้ 
[  ]  กิจกรรมจัดหาหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด   

               -    ค่าหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด                10,000         บาท 
[  ]  กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด                  10,000         บาท 
     - ค่าของรางวัล                                 9,000         บาท 
     - ค่าวัสดุ-อุปกรณ์                              1,000         บาท 

          [  ]  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน                         4,000         บาท 
               - ค่าของรางวัล                                 2,000         บาท 
               - ค่าวัสดุ-อุปกรณ์                              1,000         บาท 
          [  ]  กิจกรรมจัดนิทรรศการ                           1,000         บาท 
               - ค่าวัสดุ-อุปกรณ์                              1,000         บาท 

[  ]  จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์   
               -    ค่าซื้อคอมพิวเตอร์                           15,000         บาท 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 
7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.จากการเข้าร่วมกิจกรรมและความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4.จากแบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
5.การรายงานผลการจัดกิจกรรม 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านตลอดจนให้การอ่านนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่

เรียนตลอดชีวิต   
2.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
3.นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและเลือกหนังสือท่ีเหมาะสมกับวัยของตนเองได้  
4.ห้องสมุดมีตู้หนังสือท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดสถานท่ีให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 
 

 
 
 
 
 



ค่าวัสดุ 
โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาหอ้งสมุด 

กลุ่ม/ฝ่ายวิชาการ  
 

ที่ รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. กระดาษ A4 70 แกรม 10 รีม 100.00 1,000.00  
2. กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม (50 แผ่น/ห่อ) 3 ห่อ 200.00   600.00  
3. หมึกสีดำ  สีน้ำเงิน    สีแดง    สีเหลือง  Epson  4 ขวด 100.00   400.00  
      
      

รวมทั้งสิ้น  2,000.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
      (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันม.3 และ ม.6 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 2    
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 2 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจุรีภรณ์  จอดนอก และคณะครูโรงเรียนวังมว่งพิทยาคม 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับต่างๆ ท้ังในระดับชาติ O-Net  ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังในภาพรวม 
ระดับชาติ ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  โรงเรียนวังมว่งพิทยาคมได้ตระหนกัและ
เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักเรียน และนอกจากนั้นในการพัฒนาด้านต่างๆ  อันได้แก่ การพัฒนา
ทางด้านจิตใจ  ร่างกาย  สังคม  สติปัญญา  และให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิทยาการใหม่ๆ  มีทักษะชีวิต เพื่อนำมาประยุกต์ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์  เป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติ
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยตรงจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 ทุกกลุ่ม
สาระ  

2. เพื่อซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอ่อนในบางรายวิชาให้มีผลการเรียนเพิ่มขึ้น 
3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 
ทุกกลุ่มสาระ  

3. เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ 

1.นักเรียนช้ันม.6 และ ม.3 โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นใน 
5  

กลุ่มสาระ  
2.นักเรียนช้ันม.6 และ ม.3 โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพิ่มมากขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นเมื่อนำมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
4. วิธีการดำเนินการ 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการ 
 3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดแผนงาน 
 4. ดำเนินการตามตาราง 
 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 



5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  

 กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ประชุมวางแผน             
2.เสนอขออนุมัติใช้
งบประมาณตาม
โครงการ 

            

3.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

4.ดำเนินงานตาม
โครงการ 
-วิเคราะห์เนิ้อหา
รายวิชา 
-จัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
-จัดกิจกรรมติวเตอร์ 

            

5.สรุปผลรวบรวม
รายงาน 

            

 

6. งบประมาณ จำนวน   20,000  บาท 

รายการ งบประมาณท่ีใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 

จัดทำเอกสารประกอบการติวเตอร์  
และส่ือการเรียนรู้ 

20,000 - 20,000  

รวมงบประมาณที่ใช้ 20,000   
งบประมาณ  จำนวน 20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 

 [  ] จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 
- หมึกเครื่องก๊อปป้ีปริ้นทริโซ่            10,000          บาท 
- กระดาษไขเครื่องก๊อปป้ีปริ้นทริโซ่          5,000            บาท 
- กระดาษ A4 70 แกรม                       5,000            บาท 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 



7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้วัดและ

ประเมินผล 
1.จำนวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมติวเตอร์ร้อยละ 
100 
2. ผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระ เพิ่มขึ้น 

1.ทดสอบ (pre-o-net) 
2.แบบลงทะเบียน 
3.แบบสอบถาม 

1.แบบทดสอบ (pre-o-net) 
2.แบบลงทะเบียน 
3.แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนช้ันม.6 และ ม.3 โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้นทั้ง 5 กลุ่มสาระ 
2. นักเรียนท่ีมีผลการเรียนอ่อนในบางรายวิชามีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 
3. ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบความรู้รวบยอดระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา2561 เพิ่มมากขึ้น ร้อย

ละ 3 ท้ัง 5 กลุ่มสาระ 
 

ค่าวัสดุ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

      (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 
กลุ่ม/ฝา่ย บริหารงานวิชาการ 

 
ท่ี รายการ จำนวน (หน่วย) ราคา (บาท) ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 
1 หมึกเครื่องก๊อปป้ีปริ้นริโซ่            2 กล่อง 5,000 10,000              

2 กระดาษไขเครื่องก๊อปป้ีปริ้นริโซ ่         2 กล่อง 2,500 5,000  
3 กระดาษ A4 70 แกรม                       10 กล่อง 500 5,000  

รวมทั้งสิ้น 20,000.00   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ    กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่   กลยุทธ์ที่  1,3 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 3,4 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวน้ำมนต์ ศรหีาชัย  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานวาดวยการบริหารสถานศึกษาไดกําหนดให้มี
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และขอบังคับ การจัดทําสัญญา
การเปนนักเรียน  รวมทั้งสวัสดิการและการบริการตาง ๆ ของสถานศึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการเล็งเห็น
ความสําคัญของการดูแลและกระตุ้นใหนักเรียน เปนผู้ท่ีมีความประพฤติท่ีดีมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นคนท่ีมีคุณภาพของสังคมมุ่งมั่นในการศึกษาเปนแบบอยางท่ีดีในการทำประโยชน์แก่ สังคมและประเทศชาติ
สืบไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อทราบและเข้าใจ กฎระเบียบ ขอบังคับ และสวัสดิการต่างๆของโรงเรียน 

 2. เพื่อเน้นการกระตุ้น ให้นักเรียน ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวนิัย 

4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติ คุณลักษณะท่ีดีตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
3. เป้าหมาย  
    ด้านคุณภาพ 
           1.นักเรียนเรียนเข้าใจ กฎระเบียบ ขอบังคับ และสวัสดิการต่างๆของโรงเรียน มีความประพฤติดีมี
ระเบียบวินัย 

            2.นักเรียนมีคุณสมบัติ คุณลักษณะท่ีดีตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ด้านปริมาณ 

1.นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมในระดับ ม.1 และ ม.4 รวม 120 คนมีคุณสมบัติคุณลักษณะท่ีดี
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. วิธีดำเนินการ 
1.ประชุมปรึกษาหารือ 
2.เสนอโครงการเพื่อพิจารณา 
3.วางแผนในการดำเนินงานจัดกิจกรรมพร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผล รายงาน 

 

 

 

 

 



5. กิจกรรม ระยะเวลา แผนติดตามกำกับ  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ประชุมวางแผน             
2.เสนอขออนุมัติใช้
งบประมาณตาม
โครงการ 

            

3.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

4.ดำเนินงานตาม
โครงการ 
 

            

5.สรุปผลรวบรวม
รายงาน 

            

 
 

  6. งบประมาณ  จำนวน 5,000.00บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
[  ]  กิจกรรมปฐมนิเทศ 

ท่ี รายการ จำนวน (หน่วย) ราคา (บาท) ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 

1 
ป้ายไวนิล ขนาด 4.5 ตารางเมตร  
จำนวน 1 ป้าย 

1 120.0 600.00   

2 น้ำเปล่าขวดเล็ก 10 45.0 450.00   
3 อาหารว่าง 100 20.0         2,000.00    
4 ค่าวัสดุอุปกรณ์            1,950.00  

รวมทั้งสิ้น  5,000.00   
 

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการใดภายในวงเงินงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 



 

7. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้วัด 
และประเมินผล 

1. นักเรียนเรียนเข้าใจ กฎระเบียบ ขอบังคับ และสวัสดิการ
ต่างๆของโรงเรียน มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย 
2. นักเรียนมีคุณสมบัติ คุณลักษณะท่ีดีตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. สอบถาม 
2. สัมภาษณ์ 
3. สังเกต 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แบบสังเกต 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1.นักเรียนทราบและเข้าใจ กฎระเบียบ ขอบังคับ และสวัสดิการต่างๆของโรงเรียน 
 2.นักเรียน ได้มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย 

4.นักเรียนมีคุณสมบัติ คุณลักษณะท่ีดีตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ค่าวัสดุ 
กิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ 
 

ท่ี รายการ จำนวน (หน่วย) ราคา (บาท) ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 
1 กระดาษชาร์ตอ่อน 20แผ่น 10 200.00   
2 กระดาษชาร์ตแข็งคละสี       20แผ่น 10.0 200.00   
3 ปากกาเคมี  2 หัว 3 โหล 120.00 360.00   
4 กระดาษ A4  80 แกรมคละสี 5 ริม 500.00 500.00   
5 เชือกขาวแดง 3 ม้วน 120.00 360.00   
6 กาวลาแท็กช์   8 ออน 5 ขวด 25.00 125.00   
7 กาวน้ำใสขนาด 50 CC 5 ขวด 12.00 60.00   
 8 ถุงดำ แบบหนา   2 ห่อ  72.00             145.00         

รวมทั้งสิ้น  1950.00   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม             กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผล 
สนองกลยุทธ์   กลยุทธ์ที่ 2 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 2,3,4 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวหทัยรัตน์ โคตรชมภู  2. นางจุรีภรณ์ จอดนอก 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………………………………………………………………………………………………. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สถานศึกษาจะต้องทำ
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักฐานเอกสารเองเป็นเหตุใหเ้อกสารหลักฐานการศึกษาเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องและ
เหมาะสม สถานศึกษาจึงออกแบบจัดพิมพ์แบบ ป.พ.ต่างๆ ตลอดจนการจัดหาแบบ ป.พ.ให้ครบตามท่ี
กระทรวงกำหนด จึงได้นำโปรแกรมวัดผลประเมินผล(SGS)เข้ามาปฏิบัติการ และการออกหลักฐานการศึกษา
รวมถึงการจัดสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาคเพื่อให้งานวัดผลประเมนิผลอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องเตรียม
วัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินการสอบต่างให้เรียบร้อย 
2.  วัตถุประสงค์ 

ผลผลติ (Outputs)  
1. มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ 
2. มีการจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
3. มีการรับบริการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องพึงพอใจการบริหารงานและพัฒนาผู้เรียน 
4. มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู ้
2. จัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
3. รับบริการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องพึงพอใจการบริหารงานและพัฒนาผู้เรียน 
4. จัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านเชิงปริมาณ 

1. มีการประเมินผลการเรียนให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 

 ด้านเชิงคุณภาพ 
1. สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้รับบริการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องพึงพอใจการบริหารงาน 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1.ขออนุมัติโครงการ 
 2.ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน 
 3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4.ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน 
 5.ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
 6.รายงานผลการดำเนินการ 
 
 
 



5. กิจกรรม ระยะเวลา แผนติดตามกำกับ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

กิจกรรมท่ี 1 
   - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

            

กิจกรรมท่ี 2 
  - จัดทำปพ.และซ่อม
บำรุงโปรแกรมและ
คอมพิวเตอร์ 

            

กิจกรรมท่ี 3 
   - จัดบันทึกและวัด
ผลสัมฤทธิ์ 

            

 
6.  งบประมาณ  จำนวน  5,000.00บาท  
 

กิจกรรมและรายละเอียดใน 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 
1. กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผล 5000.00 - 

 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ 5000.00 

      งบประมาณ  จำนวน 5000.00บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการใดภายในวงเงินงบประมาณ 
 
7. การประเมินผล 
1. จัดข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบครอบคลุมทันต่อการใช้งาน 
2. การให้บริการผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ปกครองทางด้านงานวิชาการ 
3. บันทึกรายงานผลและส่งต่อข้อมูลผู้เรียน 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีข้อมูลวัดผลประเมินผลของนักเรียนอย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ 
 2. การจัดขอ้มูลสารสันเทศได้อย่างเป็นระบบครอบคลุมทันต่อการใช้งาน 
 3. ผู้รับบริการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องพึงพอใจบริหารงานและการพัฒนาการของผู้เรียน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ค่าวัสดุ 
กิจกรรมกิจกรรมงานทะเบียนและวัดผล 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ 
 

ท่ี รายการ จำนวน (หน่วย) ราคา (บาท) ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 

1 หมึกปริ้น  HP 11002 2 1250 2,500.00   

2 กระดาษเกียรติบัตร 2 250 500.00   

3 กระดาษ A4  80 แกรมคละสี 10 ริม 500 1000.00   

4 กระดาษทำปกสีขาว 120  แกรม 10 ห่อ 100.0 1000   

รวม 5,000.00 5,000.00  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



โครงการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 1,2 และ 5 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 2,3,4,8 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสาวนวลอนงค์   สมพร  และครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

 

 ศตวรรษท่ี 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 เป็นสังคมท่ีมีการ 
เปล่ียนแปลงรวดเร็ว พลิกผัน และคาดไม่ถึง เยาวชนจะต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว เพื่อการ
ออกไปดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนทำงานท่ี 
ใช้ความรู้ (Knowledge Worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพ 
ใด มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนทำงานท่ีใช้ความรู้ ดังนั้นการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) ท่ี
เยาวชนควรมีและเป็น  เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน ได้แก่ ทักษะการ 
เรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R  และ 8C  ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้  3R ได้แก่ การอ่านออก (Reading), การ 
เขียนได้ (Writing) และคิดเลขเป็น (Arithmetic) และ 8C ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้ 
(Critical Thinking and Problem Solving), การคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation), ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural 
Understanding), ความร่วมมือการทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and 
Leadership), ทักษะในการส่ือสาร และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications Information and Media 
Literacy), ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy), ทักษะ 
ทางอาชีพ และการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบ 
วินัย (Compassion) ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นท้ังหมด และเป็นคุณลักษณะท่ีเยาวชน 
จำเป็นต้องมี ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) โดยครูจะออกแบบ 
การเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator)  ในการจัดกระบวนเรียนรู้
แบบ STEM ศึกษาเป็นนวัตกรรมการเรียนรูรู้ปแบบหนึ่งท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนนำ
ความรู้ไปใช้แกปั้ญหาในชีวิตจริง รวมทัง้การพัฒนากระบวนการหรือ ผลผลิตใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณ์ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-
Based Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ด้วยเหตุนี้ 
โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม ได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็ม
ตามศักยภาพ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 



2. วัตถุประสงค์ 

     2.1 ผลผลิต  
2.1.1 เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนให้ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทักษะเพื่อ 
        ทำงาน และทักษะเฉพาะอาชีพ  
2.1.2 เพื่อยกระดับความสามารถของครูผู้สอนในการวางแผนและจัดการเรียนการสอนแบบ  STEM 
ศึกษา  
2.1.3 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ STEM ศึกษาในโรงเรียน  

     2.2 ผลลัพธ์  
2.2.1 ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   
        เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพื้นฐาน  
2.2.2 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงกันระหว่างกลุ่มสาระวิชา 
2.2.3 ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว STEM ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

3. เป้าหมาย 

    3.1 เชิงปริมาณ    
3.1.1 ผู้เรียนและครูผู้สอนของโรงเรียน ร้อยละ 100 มส่ีวนร่วมในจัดการเรียนรู้ตามแนว STEM ศึกษา    
3.1.2 โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามแนว STEM ศึกษาท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  

    3.2 เชิงคุณภาพ    
3.2.1 ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21    
3.2.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ    
3.2.3 โรงเรียนมีการพฒันาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน 
        ศตวรรษท่ี 21  

 
4. วิธีดำเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน 
 3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน 
 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
 6. รายงานผลการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  
 

ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินการ 
1 กิจกรรมที ่1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ STEMศึกษา”  

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน    
2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ  

 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน  
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการแก่ครูผู้สอน  
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
6. รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
7. สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน 

2 กิจกรรมที ่2 การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานของนักเรียน  
ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน   
2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ  
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน  
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการแก่ครูผู้สอน  
5. จัดนิทรรศการและการแสดงผลงานของนักเรียน  
6. สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  ระยะเวลาดำเนินการ  วันท่ี  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. ประชุมวางแผน                         

2. เสนอขออนุมัติใช้งบประมาณ       
    ตามโครงการ 

                        

3. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
    ดำเนินงานตามโครงการ 

    
 

                  

4. ดำเนินงานตามโครงการ                         

    - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
    - การจัดนิทรรศการและการ 
      แสดงผลงานของนักเรียน  
      ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

                        

5. สรุปผลรวบรวมรายงาน                         

 
 
7.  งบประมาณ  จำนวน  5,000.00 บาท (เงินอุดหนุน) 
 

กิจกรรมและรายละเอียดใน 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช ้
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 
1. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  

บูรณาการสะเต็มศึกษา 
5,000.00 - 5,000.00  

รวมงบประมาณที่ใช้ 5,000.00 
       
งบประมาณ  จำนวน 5,000.00  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้ 

[  ]  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 

ท่ี รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 

1 
ป้ายไวนิล ขนาด 1.5 ตารางเมตร  
จำนวน 4 ป้าย 

1.50 120.00 180.00  

2 อาหารว่าง  (1 มื้อ) 294.00 10.00 2,940.00  

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์    1,880.00  
รวมทั้งสิ้น 5,000.00  

 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 
 
 
 
 



8. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี/้ความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
1. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก 
นำเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น รักการ
อ่าน และแสวงหาความรู้จาก ส่ือ
เทคโนโลยี ด้วยตนเอง อย่างเป็น
รูปธรรมและ ต่อเนื่อง 

การนิเทศกระบวนการสอน
รูปแบบ STEM Education 

แบบประเมิน 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่ม และ สร้างสรรค์ ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

จำนวนผลงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

แบบประเมินผลงาน 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

9.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีความสามารถในการแข่งขัน  
9.2  โรงเรียนมีกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้บูรณาการในการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสู่ 
      ความเป็นเลิศ ในศตวรรษท่ี 21 

ค่าวัสดุ 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงผงฟูให้ดูดี 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  

 
ท่ี รายการ จำนวน (หน่วย) ราคา (บาท) ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 
1 กระดาษชาร์ตสีคละสี  9  แผ่น 10.0 90.00   
2 กระดาษ A4  80 แกรม  คละสี 1  รีม 180.0 180.00   
3 กระดาษ A4  80 แกรม 2 รมี 124.0 248.00   
4 กระดาษเกียรติบัตร 4 รีม 250.0 1,000.00   
5 กาวลาเท็ก 3 ขวด 54.0 162.00   
7 กระดาษปรู๊ฟ 20 แผ่น 10.00 200.00  

รวมทั้งสิ้น  1,880   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ    ทัศนศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่   กลยุทธ์ข้อท่ี  1,3 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี  3,4,5,6,7 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสาวน้ำมนต์  ศรีหาชัย  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 
……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุง่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง
จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีจึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสำคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีศึกษาอย่างแท้จริง  ท้ังยังเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษา
ถือว่าเป็นวิธีการท่ีทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาท้ัง 8 
สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูลและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
2. เพื่อใหน้ักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู ้
3. เพื่อให้นักเรียนกระตือรือรน้ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหา

ในชีวิตประจำวัน 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษานอกสถานท่ี 
 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

1.นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม  
 2.คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  
ด้านคุณภาพ 

  นักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และเพื่อให้นักเรียน
รู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อใหเ้กิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
4. วิธีดำเนินการ 

1.ประชุมวางแผน 
 2.เสนอโครงการ 
 3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4.ดำเนินงานตามโครงการ 
 5.สรุปผล / รายงานผล 
 
 



5. กิจกรรม ระยะเวลา แผนติดตามกำกับ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ประชุมวางแผน             
2.เสนอขออนุมัติใช้
งบประมาณตามโครงการ 

            

3.แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

            

4.ดำเนินงานตามโครงการ             

5.ประเมินผลโครงการ             
6.สรุปผลรวบรวมรายงาน             

 
6. งบประมาณ  จำนวน  57,000.00 บาท (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 

กิจกรรมและรายละเอียดใน 
การใชง้บประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 
1. กิจกรรมทัศนศึกษา 57,000.00 - 57,000.00  

รวมงบประมาณที่ใช้ 57,000.00 
 

รายละเอียดดังนี้ 
[  ]  กิจกรรมทัศนศึกษา   
 

ท่ี รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 

1 รายหัวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา)  285 200.00 57,000.00   

รวมทั้งสิ้น  57,000.00   

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 
 

7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 
1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.จากการเข้าร่วมกิจกรรมและความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4.จากแบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
5.การรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 



 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
3. นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดท่ีดีเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 4. นักเรียนรู้จักนำวิธีการทางแหล่งเรียนรู้ท่ัวไป เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

 
ค่าวัสดุ 

โครงการทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรม กิจกรรมทัศนศกึษา 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  

 

ท่ี รายการ จำนวน (หน่วย) ราคา (บาท) ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 

1 กระดาษชาร์ตสีคละสี  10 25.00 250.00   

2 เชือกขาว-แดง 2 50.00 100.00   

3 กระดาษ A4  70 แกรม 4 120.0 480.00   

4 ถุงดำ แบบหนา 1      80.00            80.00    

5 ปากกาลูกล่ืนสีน้ำเงิน 4 250.00 1,000.00   

6 ปากกาตราม้า 4 25.00 100.00   

7 มีดคัตเตอร ์ 2 45.00 90.00   

8 กรรไกร 2 50.00 100.00   

9 ท่ีเจาะกระดาษ 1 200.00 200.00   

10 เทปผ้า 3 นิ้ว 4 40.00 160.00   

11 เครื่องเย็บกระดาษ 2 70.00 140.00   

รวมทั้งสิ้น  3,100.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ   ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 5,6,8    
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564  

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2545  
ซึ่งถอืว่าเป็นกฎหมายแม่บทใน  การบริหารจัดการศึกษา  ได้กำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้ในหมวด  6  มาตรา  48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก  

 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม      
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545ต้องการให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  เพื่อสร้างความพึ่งพอใจ  ความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและสังคมว่าบุตรหลานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดีและสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโรงเรียนวังมว่งพิทยาคมได้เล็งเห็นความสำคัญตามเจตนารมณ์ดังกล่าวจึง
ได้จัดทำ  โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบ  ทบทวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมมากยิ่งข้น 
2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. เพือ่ส่งเสริม ให้สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพสูงสุดเต็มตามศักยภาพ 
4. เพื่อหาแนวทาง ปรับปรุง และแก้ไขการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม จำนวน  285  คน 

 2.คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จำนวน  20  คน 
ด้านคุณภาพ 
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น 

ระบบและต่อเนื่อง 
    
4. วิธีดำเนินการ   

1.สร้างความตระหนักและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.ประชุม/ช้ีแจง  การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยครูผู้รับผิดชอบตามมาตรฐาน 



3.แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพสถานศึกษา 
4.จัดทำรายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เสนอ 

ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง 
5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ประชุมวางแผน  
 

          
2.เสนอขออนุมัติใช้
งบประมาณตาม
โครงการ 

  
 

         

3.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

  
 

         

4.ดำเนินงานตาม  
 

          
5.สรุปผลรวบรวม
รายงาน 

 
 

          

 
6.  งบประมาณ  จำนวน 1,000 บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดใน 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช ้

งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 

5. จัดหา จัดทำเอกสารคู่มือ 500 - 500  
6. วัสดุ/อุปกรณ์ 500 - 500  

รวมงบประมาณที่ใช้ 1000 

      งบประมาณ  จำนวน 1,000  บาท  (หนึ่งพันบาท)  รายละเอียดดังนี้ 
[  ]  1. จัดหา จัดทำเอกสารคู่มือ 

- ค่ากระดาษ A4                                   500         บาท 
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์                               500         บาท 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 

 
7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและ
ประเมินผล 

1.มีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.มีการรวบรวม จัดทำแฟ้มข้อมูลตาม
มาตรฐานตัวบ่งช้ี 
3.มีแผนปฏิบัติการ 
4.มีการรายงานคุณภาพการศึกษา 

1.ตรวจสอบ/ทบทวน 
2.สอบถาม 
3.ปฏิทินดำเนินงาน 
4.ความสมบูรณ์ของแฟ้มงาน
ตามตัวบ่งช้ี 

1.แบบประเมินตามมาตรฐาน 
2.แบบสรุปโครงการ 
3.เอกสารการจัดทำSAR 

 
 
 



 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
2.การบริหารจัดการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3.สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเต็มตาม 

ศักยภาพ 
4.โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมิน  

 
 
 

ค่าวัสดุ 
                           โครงการ.......................ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา..........................  

กลุ่ม/ฝ่าย............กลุ่มบริหารงานวิชาการ.........................................  
 

ท่ี รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. กระดาษ A4 70 แกรม 5 รีม 100.00 500.00  
2. หมึกสีดำ Epson  5 ขวด 100.00 500.00  
      
      

รวมทั้งสิ้น  1000.00  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ   โครงการเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์โรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สนองตัวบ่งช้ี )รอบส่ี.สมศ(   ตัวบ่งช้ีท่ี 4 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายศิลา  อรรถประจง    2. นางสาววิลัยลักษณ์  คำวงค์ศา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ธันวาคม 2563 – 17 ธันวาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสังคมยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทุกด้านถูกถ่ายทอด
เผยแพร่ออกมาอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และต่อเนื่อง หากได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และรับทราบ
อย่างเหมาะสมแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ท้ังในด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
ความรู้ด้านภาษาและทักษะอาชีพ ฯลฯ เพื่อการดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าในภายภาคหน้า   

โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ http://wangmuangpittayakom.com เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ภายในและนอกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชุน หน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง ตลอดเรื่อยมา และได้ทำการ
เช่าเว็บไซต์ของบริษัทเว็บเซอร์วิส จำกัด เป็นแบบรายปี ซึ่งจะหมดอายุลงในวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 ด้วย
เหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องมีการต่ออายุการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อใช้
ในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมท้ังภายในและนอกโรงเรียน ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชุน หน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้ได้รับข่าวสาร กิจกรรมท่ีทันเหตุการณ์  
  
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อใหต่้ออายุการงานใช้งานเว็บไซต์ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ของทางโรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคม 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 นักเรียน ครู และบุคลากรได้รับ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนทุกคน 
 เชิงคุณภาพ   
 นกัเรียนและครูท้ังหมด รับข่าวสารกิจกรรมจากผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
4. วิธีดำเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. ชำระค่าเช่าเว็บไซต์โรงเรียน 
 3. สรุปผลการดำเนินงาน 
 4. รายงานผลการดำเนินการ 
   
5. ระยะเวลาและแผนดำเนินการ 

 1.ระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 สัปดาห์  เริ่มจาก วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 – 17 ธันวาคม 2563 

 2.แผนดำเนนิการ 

http://wangmuangpittayakom.com/


กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
 สัปดาห์ที่1 สัปดาห์ที่2 สัปดาห์ที่3 
1.ขออนุมัติโครงการ     
2.ชำระค่าเช่าเว็บไซต์โรงเรียน     
3.สรุปผลการดำเนินงาน     
4.รายงานผลการดำเนินการ     

 
6. งบประมาณ  
ใช้เงินกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์โรงเรียน 
จำนวน 3,000 บาท 
รายละเอียดประมาณการใช้จ่าย 

ท่ี รายการ 
จำนวน 

)หน่วย (  
ราคา 

)บาท (  
ราคารวม

)บาท (  
หมายเหตุ 

1 
ค่าเช่าบริการพื้นท่ีและโดเมนเนมเว็บไซต์
โรงเรียน 

1 3,000 3,000  

รวมทั้งสิ้น  3,000   

 
7. การติดตามผลการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. เว็บไซต์โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร กิจกรรมได้อย่างท่ัวถึง 
 

1.สอบถาม   
 

1.แบบสอบถาม   
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน ครู และบุคลากรได้ข่าวสาร กิจกรรมท้ังภายในและนอกห้องเรียนท่ีทันเหตุการณ์ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ   การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สนองตัวบ่งช้ี )รอบส่ี.สมศ(   ตัวบ่งช้ีท่ี 4 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาววิลัยลักษณ์  คำวงค์ศา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลง 
โดยไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลาและ 
โอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.30 น. และหลังเวลานั้นให้ผู้เรียนทำ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเวลาท่ีโรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกำหนดของแต่ละโรงเรียน 
 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบาย “ลดเวลาเ รียน เพิ่มเวลา รู้” สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับหลายประเทศท่ี
เป็นผู้นำด้านการศึกษาของโลกท่ีเห็นพ้องกันกับแนวคิดสำคัญในศตวรรษท่ี 21 เรื่องจิตสำนึกต่อโลก ความรู้
พื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และส่ิงแวดล้อมและทักษะท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 อันได้แก่ ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี ทักษะการ
ทำงาน ทักษะชีวิตท่ีใช้ได้จริงกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ ประเทศชาติ และทักษะในการแก้ปัญหา ช่วยให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ พัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อให้บริหารจัดการเวลาเรียน และกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ท้ังด้าน
วิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละ
บุคคล 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเอง
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 3. เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
   1. มีกิจกรรม “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” แบ่งออกเป็น 4 หมวด 
    หมวดท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) 
   หมวดท่ี 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 
   หมวดท่ี 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
   หมวดท่ี 4 สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต 
  2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 



 เชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียนโรงเรียนวัดลาดหวายมีคุณลักษณะท่ีกำหนด 4 หมวด ประกอบด้วย กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะและ 
ค่านิยม เสริมสร้างทักษะการทำงาน การดำรงชีพและทักษะชีวิต 
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมโครงการ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
 
วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 
 ขั้นเตรียมการ 
   1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือการบริหารจัดการเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”และชุด 
เอกสารกิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
   2. กำหนดตัวชี้วัดในการจัดบริหารจัดการเวลาเรียน“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของโรงเรียน 
ผู้บรหิารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน อย่างชัดเจน มีความเข้าใจ 
   3. ศึกษาสภาพความเป็นไปได้หรือต้นทุนท่ีโรงเรียนมีเพื่อน าไปพัฒนาโครงการ “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” 
   4 .จัดทำแผนงานดำเนินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
 ขั้นดำเนินการ 
   1. ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการ“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”และมอบหมายภาระงาน 
   2. ดำเนินงานตามโครงการฯด้วยกิจกรรม“ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” แบ่งออกเป็น 4 หมวด 
       - จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล 
       - วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาและนำหลักสูตรไปใช้ 
       - ปรับและออกแบบตารางเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
” 
       - ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้เรียน ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 
   3. ประชุมช้ีแจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับโครงการ 
      - ดำเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตามตารางเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด 
  ขั้นสรุป 
   1 . สรุปประเมินโครงการฯ โดยการประชุม เสวนา ทบทวนหลังปฏิบัติงาน นำผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ และน าเสนอ 
   2 . สรุปผล รายงาน และเผยแพร่ผลการดำเนินการแต่ละกิจกรรม จัดทำรายงาน นำเสนอท่ี 
ประชุม ทำรายงานโครงการฯเพื่อนำเสนอสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2๑ 
 
งบประมาณ 
  เงินอุดหนุนรายหัว (กิจกรรมพฒันาผู้เรียน) รวมงบประมาณท้ังส้ิน ๑,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะตามท่ีกำหนดใน 4 
หมวดประกอบด้วยหมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
บังคับตามหลักสูตร) สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 
สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
เสริมสร้างทักษะการทำงาน การดำรงชีพและทักษะชีวิตมี
ความพึงพอใจ สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข 

การสังเกต/การสอบถาม  
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

2.นักเรียนร้อยละ 85 สามารถเรียนรู้พัฒนาการในการ
เรียนรู้อย่างแท้จริงในทุกกิจกรรมตามท่ีกำหนดในโครงการ 

การสังเกต/การสอบถาม  
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

3.นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

การสังเกต/การสอบถาม  
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนบริหารจัดการเวลาเรียน และกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม 
ท้ังด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียน 
แต่ละบุคคล 
  2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเอง 
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 3. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
กิจกรรม    วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
สนองกลยุทธ์   กลยุทธ์ที่  1,4 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี  3,4,5,6,15 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ   ( / )  โครงการต่อเนื่อง (   )  โครงการใหม่ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นส่ิงสำคัญท่ีสุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหาความรู้จากหนังสือจาก
ห้องสมุด หรือห้องเรียน ทุกสถานท่ีท่ีมีโอกาส หรือศึกษาจากประสบการณ์จริงของมนุษย์ท่ีพบเจอซึ่งมีหลาย
รายวิชาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เพื่อความอยู่รอดและดำรงชีวิตแบบวิถีไทยอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะ ให้เกิดความรู้และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษารายวิชาอื่นๆ หรือศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
รวมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาตัวบุคคลจะนำไปสู่การ
พัฒนาประเทศชาติ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวังมว่งพิทยาคม จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้และฝึก
ทักษะภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะพร้อมกับ ร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ 
และสืบทอดภาษาไทยไว้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทยข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน เห็นความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือส่ือสารของคนไทยในชาติ และ
เป็นปัจจัยในการสร้างเสริมเอกภาพของชาติ 

2. เพื่อสนองนโยบาย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติใน
การยกระดับคุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐาน ท่ีกำหนดจุดเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น อย่างน้อยรอ้ยละ 3 
 3.  เพื่อให้นักเรียน เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยของชาติ 
 4.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติของพระสุนทรโวหาร (ภู่) 
 5.  เพื่อนักเรียนเห็นความสำคัญของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงทางวรรณคดี 
 6.  เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจ ในกวีเอกของโลกท่ีเป็นชาวไทยและยึดถือปฏิบัติตามเป็น
แบบอย่าง 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม  จำนวน  277  คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม  เห็นความสำคัญของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงทางวรรณคดี มีความ
ภาคภูมิใจ ในกวีเอกของโลกท่ีเป็นชาวไทย สามารถนำความรู้ความสามารถของพระสุนทรโวหาร (ภู่) ไปยึดถือ
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของตนเองได้ 
 
 
 



4.  สถานท่ีดำเนินการ 
 ห้องประชุมโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  ตำบลบ้านม่วง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 
 
5.  ระยะเวลาดำเนินงาน 
 26  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 
 
6.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจำปี  จำนวน   22,000  บาท   
 
7.  วิธีการดำเนินการ 
 1.  ประชุมปรึกษาหารือ  วางแผนการดำเนินงาน 
 2.  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 3.  ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน 
 4.  ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 5.  รายงานผลการดำเนินการ 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นายลิขิต  ไกรรบ 

2. นางสาววารุณี  มิหิม 
3. นางสาวน้ำมนต์  ศรีหาชัย 
4. นางสาวยุภาพร  ยอดคีรี 
 

9.  การประเมินผล 
 1.  สังเกต 
 2.  แบบประเมินผลโครงการ 
 
10. วิธีการวัดผลประเมินผล 

1. สังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2.ประเมินผลตามแบบประเมินโครงการ 
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย 
 2.  นักเรียน มีทักษะในการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง ดีขึ้น 
 3.  นักเรียนเห็นคุณค่าของวิถีไทยและวัฒนธรรมไทย 
 4.  นักเรียนทราบประวัติของพระสุนทรโวหาร (ภู)่ 
 5.  นักเรียนเห็นความสำคัญของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงทางวรรณคดี 
 6.  นักเรียนมีความภาคภูมิใจ ในกวีเอกของโลกท่ีเป็นชาวไทยและนำไปยึดถือปฏิบัติตามแบบอย่าง 
ในการสร้างผลงานบทกวีของตนเอง 

 
 
 
 
 



โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 1,2 และ 5 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 2,3,4,8 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวนวลอนงค์   สมพร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทุีกคน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย” เพ่ือน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และรัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่ือเป็นการขยายกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ให้เป็นที่แพร่หลายและส่งผลให้เยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากย่ิงข้ึน  

 การเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน ไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน นักเรียนควรแสวงหา
ความรู้และประสบการณ์จรงิภายนอกห้องเรียนควบคู่ไปด้วย กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมหน่ึงทีส่่งเสริม
ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จรงิ รูจ้ักวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จัก
การนำเสนอผลงานของตนเองกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้เชิงประจักษ์ แล้วนำ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และรู้จักพัฒนาตนเองเพ่ือใช้ชีวิต และรู้จักพัฒนาตนเองเพ่ือใช้ชีวิตอย่างรู้เท่า
ทันในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู ้
2. ส่งเสริมนักรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ 
3. ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการนำเสนอผลงานตนเอง กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
4. เพื่อให้นักเรียนได้นำประสบการณ์ตรงไปประยุกตใ์ช้ในการดำเนินชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม จำนวน   278  คน เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
2. คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จำนวน  20  คน เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 

 
ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีขึ้น 

4. วิธีดำเนินการ  
1. ขออนุมัติโครงการ 

 2. ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน 



 3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน 
 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
 6. รายงานผลการดำเนินการ 
 
5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ประชุมวางแผน                         
2. เสนอขออนุมัติใช้งบประมาณ       
    ตามโครงการ 

    
  

                  

3. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
    ดำเนินงานตามโครงการ 

    
  

                  

4. ดำเนินงานตามโครงการ                         
    - กิจกรรมสัปดาห์ 
     ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  
                      

5. สรุปผลรวบรวมรายงาน                         
 
 
6.  งบประมาณ  จำนวน   21,000.00  บาท (เงินอุดหนุน) 
 

กิจกรรมและรายละเอียดใน 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 
7. กิจกรรมสัปดาห์ค่ายวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
21,000.00 - 21,000.00  

รวมงบประมาณที่ใช้ 21,000.00 

      งบประมาณ  จำนวน   21,000.00  บาท  (สองหมื่นพันสบาทถ้วน)   

รายละเอียดดังนี้ 
[  ]  กิจกรรมค่ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ท่ี รายการ จำนวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ป้ายไวนิล  10 ตร.ม. 120 1,200.00   

2 ขนมปิ๊บ 10 ปิ๊บ 110 1,100.00   
3 ขนมขบเค้ียว 30 ห่อ 50 1,500.00   

4 น้ำเปล่าขวดเล็ก 50 แพค 45 2,250.00   

5 อาหาร 278 กล่อง 30 8,340.00   

6 ค่าวัสดุอุปกรณ์        6,610.00   
7 

     

  

รวมทั้งสิน้  21,000.00   
 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 
7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. การเข้าร่วมกิจกรรมและความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
5. การรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนรวมถึงการ

ปฏิบัติงานของตนเองให้ดีขึ้น  
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าวัสดุ 
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรม กิจกรรมสัปดาห์ค่ายวิทยาศาสตร์ 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  

ท่ี รายการ จำนวน  หน่วย 
ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โฟมหนา 1 นิ้ว 10 แผ่น 160 1,600.00   
2 กระดาษชาร์ตสีคละสี  20 แผ่น 10 200.00   

3 สีน้ำ (สีดำ  แดง น้ำเงิน เหลือง ขาว) 5 ขวด 375 1,875.00   

4 กระดาษ A4  80 แกรม  คละสี 1 ริม 180 180.00   

5 กระดาษ A4  80 แกรม 1 ริม 120 120.00   
6 กระดาษเกียรติบัตร 5 ริม 250 1,250.00   

7 กาวลาเท็ก 1 ขวด 55 55.00   
8 เชือกฟาง 10 ม้วน 20 200.00   

9 ลูกโป่ง 5 ห่อ 60 300.00   
10 แลคซีน 9 ม้วน 30 270.00   

11 เข็มหมุด 4 กล่อง 100 400.00   

12 ถุงดำ แบบหนา 2 แพค 80 160.00   

รวมทั้งสิ้น  6,610.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ   ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และจัดหาส่ือการเรียนการสอน  
สนองกลยุทธ์ที่    กลยุทธ์ที่ 4 
สนองมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 3,4,5,6,10 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายศิลา  อรรถประจง    
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ  27กรกฎาคม 2563  - 30 สิงหาคม  2563 
 
หลักการและเหตุผล 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูลให้กับนักเรียน เป็นส่ือการ
เรียนการสอนท่ีสำคัญในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างมากในโลกของการส่ือสารอุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆเป็นส่ิงจำเป็นท่ีขาดไม่ได้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้มีการเพิ่ม
สาระเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการคำนวณและ รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี บรรจุในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์การเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนา
โครงงานจากอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีโรงเรยีนจัดสรรให้  

ดังนั้นงานเทคโนโลยีจึงมีความจำเป็นในการจัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้เป็นส่ือในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณและรายวิชาออกแบบและ
เทคโนโลยี อีกท้ังจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ
ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยข้ึน 

2. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 นักเรียน และครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีจัดหาให้ 
 เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนและครู มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ส่ือการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ตนเองและผู้อื่น 
 

วิธีดำเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 

 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนรู้ 
 3. ติดต้ังอุปกรณ์กล้องวงจรปิดและส่ือการเรียนรู้ 
 4. สรุปผลการดำเนินงาน 
 5. รายงานผลการดำเนินการ 
   
 
 
 
 
 



ระยะเวลาและแผนดำเนินการ 

 1.ระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์  เริ่มจาก วันท่ี 24 ตุลาคม  2562  - 31 มีนาคม  2564 

 2.แผนดำเนนิการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ สัปดาห์ท่ี 
 1 2 3 4 5 
1.ขออนุมัติโครงการ       
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนรู้       
3.ติดต้ังอุปกรณ์กล้องวงจรปิดและส่ือการเรียนรู้       
4.สรุปผลการดำเนินงาน       
5.รายงานผลการดำเนินการ       

 
งบประมาณ  
ใช้เงินกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11,000 บาท 
รายละเอียดประมาณการใช้จ่าย 

ท่ี รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หมายเหตุ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเงิน 

1 ชุดกล้องวงจรปิด 4CH. IP Camera 
HIKVISION#NK42W0 
 

1 6,500 6,500  

2 ฮาร์ดดิสก์ สำหรับกล้องวงจรปิด 
Hdd Hard Disk seagate_ 
Skyhawk ความจุ 1Tb 

1 1,500 1,500  

3 บอร์ด Kidbright 3 800 2,400  
4 สายไฟบ้าน 1 420 420  
5 ปล๊ักไฟตัวเมีย 30 180 180  
 รวมทั้งสิ้น 11,000  

 
การติดตามผลการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. ใช้ส่ือการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

1.สอบถาม   
 

1.แบบสอบถาม   
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำโครงงาน 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์ต่างๆใน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 



 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

 
โครงการ   โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์ที่   กลยุทธ์ที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี  3,4,5,6,15 
 สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวนิตยา  ดุลณีย์  2. นางสาววงค์จิรา  นาสมวาส 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา “มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา” และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ วงเล็บ (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และ
ด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และวิจารณญาณมี
ความคิดสร้างสรรค์   คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ และมีทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สมศ. กำหนดไว้  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และผลการสอบระดับชาติ o-net  
ใหสู้งขึน้  

2.เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ให้สูงขึ้น 
 3.เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ 
 4.เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่ม การคิดแก้ปัญหาร่วมกันและวิสัยทัศน์ในการเรียนรู ้
 
3. เป้าหมาย 

ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และผลการสอบระดับชาติ o-net ดี
ขึ้น 
2.นักเรียนมีพฒันาการทางการเรียน สามารถคิด วิเคราะห์มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  

  3.นักเรียนเกิดทักษะในการคิด  คำนวณ จากการใช้ ส่ืออุปกรณ์  นวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
  4.นักเรียนมีทักษะในการทำงานแบบโครงงานซึง่ต้องมีการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักคิดแก้ปัญหาร่วมกัน 

และมีวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้ 
 
 



ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ดีขึ้นร้อยละ  

5 
2.นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีพัฒนาการทางการเรียน สามารถคิด วิเคราะห์มีเจตคติท่ีดีต่อ

วิชา 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ  5 

3.นักเรียนร้อยละ  80  เกิดทักษะในการคิด  คำนวณ จากการใช้ ส่ือ  อุปกรณ์ และนวัตกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

4.นักเรียนร้อยละ 80  เกดิทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักคิดแก้ปัญหาร่วมกันและมี  วิสัยทัศน์
ในการเรียนรู ้

 
4. วิธีดำเนินการ 

1.บันทึกเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการตามแผนงานปีการศึกษา 2562 โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
2.บันทึกแจ้งประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการแจ้งคณะครูทราบ 
3.ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการโดยแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดแผนงาน  
4.ดำเนินการตามกิจกรรมท่ีเรียงลำดับตามแผนงาน 
5.กิจกรรมยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
6.ผลิตส่ือและอุปกรณ์การศึกษาและปรับปรุงได้ตลอดปีการศึกษา 
7.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการการปฏิบัติส้ินสุดลง 

5. ระยะเวลาดำเนินการกิจกรรม ระยะเวลา แผนติดตามกำกับ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ประชุมวางแผน             
2.เสนอขออนุมัติใช้
งบประมาณตาม
โครงการ 

            

3.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

4.ดำเนินงานตาม
โครงการ 
-ผลิตส่ือ นวัตกรรม 
-การสอนซ่อมเสริม 
-การพัฒนาบุคลากร 
-สัปดาห์คณิตศาสตร์ 
-ค่ายคณิตศาสตร์ 
-การแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 

            

5.สรุปผลรวบรวม
รายงาน 

            



 
6. งบประมาณจำนวน  21,000  บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดใน 
การใช้งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 
งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทน 

ใช้สอยและวัสดุ 
1. สัปดาห์คณิตศาสตร์ 18,000  - - 18,000 
2.การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระ 3,000   - 
รวมงบประมาณที่ใช้ 21,000 

 

รายละเอียดดังนี้ 
สัปดาห์คณิตศาสตร์ 

ท่ี รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 

1 ป้ายไวนิล ขนาด 2*1 เมตร  2 300.0 600.00   

2 ลูกอม 20 50.0 1,000.00   

3 แก้วน้ำพลาสติก 10 50.0 500.00   

4 ขนมขบเค้ียว 30 50.0 1,500.00   

5 น้ำเปล่าขวดเล็ก 40 45.0 1,800.00   

6 อาหารว่าง 277 20.0         5,540.00    

7 ค่าวัสดุอุปกรณ์   7,060.00  

รวมทั้งสิ้น  18,000.00   

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการใดภายในวงเงินงบประมาณ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้วัดและ

ประเมินผล 
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ร้อยละ 5 
2.ครูผู้สอนมีการพัฒนานวัตกรรม      
อย่างน้อยคนละ 1อย่าง 

1.การทดสอบระหว่างเรียน 
2.การสอบปลายภาคเรียน 
3.รายงานผลการปฏิบัติงาน 
4. ผลการสอบ O-NET 

1.แบบทดสอบ   
2.แบบสอบถาม 
3.รายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 



8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยเฉพาะผลสอบ o-net   

ใหสู้งขึ้นร้อยละ 5 
2. มีการจัดสอนซ่อมเสริม และติวเตอร์ เพื่อสร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างเจตคติท่ีดีในวิชา

คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นร้อยละ 5    
3. ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับจนพัฒนาเป็น Best 
Practice ได้ 

คนละ 1  อย่าง 
4. นกัเรียนได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรระดับเขต  จังหวัดและระดับประเทศ ในการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทาง 

คณิตศาสตร์ 
 

ค่าวัสดุ 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์.. กิจกรรม........สปัดาห์คณิตศาสตร์................ 

กลุ่ม/ฝ่าย...................คณิตศาสตร์..................................  
 

ท่ี รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ป้ายไวนิล ขนาด 2*1 เมตร  2 300.0 600.00  
2. ลูกอม 20 50.0 1,000.00  
3. แก้วน้ำพลาสติก 10 50.0 500.00  
4 ขนมขบเค้ียว 30 50.0 1,500.00  
5 น้ำเปล่าขวดเล็ก 50 45.0 2,250.00  
6 อาหารว่าง 277 20.0     5,540.00   
7 ค่าวัสดุอุปกรณ์   7,060.00  

รวมทั้งสิ้น  18,000.00  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ       โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ที ่   กลยุทธ์ที่  1,2,5 
สนองมาตรฐานการศึกษา      มาตรฐานท่ี  1,3,5,6,9,10,11,14,15,16,18,18 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นายศรายุทธ  คุระนันท์  2. ว่าท่ี ร.ท.นนทกาล ไมตรีสวัสด์ิ 
    2.นางสุดาภรณ์   ธนกฤตเมธี 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยประเทศไทยมีวันสำคัญของชาติและศาสนามากมาย และเป็นวันท่ีมีความสำคัญยิ่งกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนชาวไทย  และเพื่อเป็นการสร้างสำนึกท่ีดีให้กับนักเรียนได้รู้เคารพรัก และหวงแหนในสถาบันชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นท่ีเคารพมายาวนานและเศรษฐกิจพอเพียง 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาประวัติและความสำคัญของวันสำคัญของชาติและศาสนา 
 2.เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเพื่อแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีและเป็นการ
สืบทอดพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป 
 3.เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมท่ีได้ศึกษามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 4.เพื่อให้นักเรียนเคารพ  รัก และหวงแหนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 5.เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.นักเรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ 
  2.นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวันสำคัญต่างๆ 
  3.นักเรียนเกิดความรัก  และเคารพในสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  4.นักเรียนเกิดความศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้น 
  5.มีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในวันสำคัญต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมได้ร้อยละ  80 
2.นักเรียนเกิดความรักและเคารพต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
   ได้ร้อยละ  80 
3.นักเรียนสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ร้อยละ 80 

 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1.บันทึกเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการตามแผนงาน  โดยผู้รับผิดชอบ 
 2.บันทึกแจ้งประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการ  แจ้งคณะครูทราบ 
 3.ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการ  โดยแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดแผนงาน 
 4.ดำเนินการตามกิจกรรมท่ีเรียงลำดับตามแผนงานและสรุปและรายงาน 
 
 
 
 
 



5.  กิจกรรม  ระยะเวลา  แผนติดตามกำกับ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ประชุมวางแผน             
2.เสนอขออนุมัติใช้
งบประมาณตาม
โครงการ 

            

3.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

4.ดำเนินงานตาม
โครงการ 
-วันวิสาขบูชา 
-วันอาสาฬหบูชา/วัน
เข้าพรรษา 
-วันออกพรรษา 
-วันมาฆบูชา 
-โรงเรียนวิถีพุทธ 
-เศรษฐกิจพอเพียง 
-การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาการกลุ่ม
สาระสังคมศึกษาฯ 
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
โบราณคดี 

 
 

           

5.สรุปผลรวบรวม
รายงาน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. งบประมาณ  จำนวน 22,000 บาท 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวนเงิน รวมเงิน 
   -วันวิสาขบูชา - ค่าวัสดุอุปกรณ์       

- ค่าขนมและของรางวัล 
500 
500 

 
1,000 

   -วันอาสาฬหบูชา/วัน
เข้าพรรษา 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์       
- ค่าชุดและแต่งหน้านางรำ 
- ค่าขนมและของรางวัล 
- ค่าน้ำด่ืม 

500 
1,000 
1,000 

500 

 
 

3,000 

   -วันออกพรรษา - ค่าวัสดุอุปกรณ์       1,000 1,000 
   -วันมาฆบชูา - ค่าวัสดุอุปกรณ์       

- ค่าขนมและของรางวัล 
500 
500 

 
1,000 

   -โรงเรียนวิถีพุทธ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 1,000 
  -เศรษฐกิจพอเพียง -วัสดุอุปกรณ์ 1,000 1,000 
-การแข่งขันตอบปัญหา
วิชาการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

-ค่าเบ้ียเล้ียงครู  2 คน คะละ 240 
-ค่าอาหารนักเรียน 3 คน คนละ 80  
-ค่าท่ีพัก 1 คืน 2 ห้อง  ห้องละ 600 
-ค่าน้ำมันรถยนต์ 265 กิโลเมตร ไป-กลับ 

480 
240 

1,200 
2,080 

 
4,000 

  -ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
โบราณคดี 

-ค่าเบ้ียเล้ียงครู  4 คน คะละ 240 
-ค่าอาหารนักเรียน 40 คน คนละ 226 

960 
9,040 

 
10,000 

รวมเงินทัง้สิ้น 22,000 
หมายเหตุ  ***ทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยเงินได้ 
 
 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 
งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทน 

ใช้สอยและวัสดุ 

   -วันวิสาขบูชา 1,000 - - 1,000 
   -วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 3,000 - - 3,000 
   -วันออกพรรษา 1,000 - - 1,000 
   -วันมาฆบูชา 1,000 - - 1,000 
   -โรงเรียนวิถีพุทธ 1,000 - - 1,000 
   -เศรษฐกิจพอเพียง 1,000 - - 1,000 
   -การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

4,000 - - 4,000 

   -ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี 10,000 - - 10,000 
รวมงบประมาณที่ใช้                                                         22,000 



8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.นักเรียนได้ศึกษาประวัติและ
ความสำคัญของวันสำคัญของชาติและ
ศาสนา 
2.นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาเพื่อแสดงตนเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดีและเป็นการสืบทอด
พุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป 
3.นกัเรียนนำหลักธรรมท่ีได้ศึกษามา
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 
4.นักเรียนเคารพ  รัก และหวงแหน
สถาบันชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย ์

1.การร่วมกิจกรรม 
2.การตอบคำถาม 
3.การสังเกตพฤติกรรม 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบประเมิน 
3.แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม และนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน สร้าง
ประโยชน์ให้กับตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ 
 2. นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเพื่อแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีและเป็นการสืบทอด
พุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป  และสามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับวันสำคัญต่างๆ 
 3. นักเรียนทุกคนเกิดความเคารพ  รัก  และหวงแหนในสถาบัน ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าวัสดุ 
โครงการวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  
ท่ี รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 2 ริม 115 230  
2 เทียน     1 ห่อ 50 50  
3 แล็คชีน 2 90 180  
4 เข็มหมุด 2 กล่อง 55 110  
5 กระดาษการ์ดขาว 1 ห่อ 85 85  
6 กระดาษเกียรติบัตร 1 ห่อ 120 120  
7 กระดาษคละสี     1 ห่อ 120 120  
8 ถุงใส     1ห่อ 55 55  
9 ถุงดำ     1ห่อ 50 50  

รวม 1,000  
 

ค่าวัสดุ 
โครงการวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  
ท่ี รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เชือกฟาง 2 ม้วน 20 40  
2 ลวด ขนาดเล็ก 1 ขด 150 150  
3 ตำปู 2 1 ก.ก. 60 60  
4 กระดาษ A4 2 ริม 115 230  
5 กระดาษเกียรติบัตร 100 แผ่น 100 100  
6 เข็มหมุด 1 กล่อง 200 200  
7 แล็คซีน 5 ม้วน 20 100  
8 กระดาษปก คละสี 1 ริม 100 100  
9 ค้อนตีตะป ู 1 ด้าม 120 120  
10 เล่ือยตัดไม้ 1 ด้าม 200 200  
11 มีดตัดไม ้ 1 ด้าม 200 200  

รวม 1,500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าวัสดุ 
โครงการวันออพรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  
ท่ี รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เทียนไข 1 ห่อ 100 100  
2 ธูป 1 ห่อ 80 80  
3 หมึก เติมเครื่องปริ้น  4 หลอด 80 320  

รวม 500  
 

ค่าวัสดุ 
โครงการวันมาฆบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  
ท่ี รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 แฟ้มเสนองาน 1 แฟ้ม 250 200  
2 กรอบรูป 3 กรอบ 100 300  

รวม 500  
 

ค่าวัสดุ 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  
ท่ี รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 4 ริม 120 460  
2 หมึกเครื่องปริ้น 4 หลอด 100 400  
3 ถุงดำ 1 ถุง 100 100  
4 กาวน้ำ 1 หลอด 40 40  

รวม 1,000  
 

ค่าวัสดุ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่ม/ฝา่ย บริหารงานวิชาการ  
ท่ี รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระถางต้นไม ้ 6 20 120  
2 จานรองกระถาง 6 20 120  
3 จอบ 2 120 240  
4 เสียม 2 120 240  
5 กระดาษ A4 2 ริม 115 230  
6 ถุงดำ  1 ถุง 50  50  

รวม 1,000  
 



 
โครงการ    ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1            พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
กลยุทธ์โรงเรียน  ที ่3   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต 

           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

            ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  2) ความภูมใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ผูรั้บผิดชอบ     นายศรายุทธ คุระนันท์, ว่าท่ี ร.ท.นนทกาล ไมตรีสวัสด์ิ,  
 นางสาวสุดาภรณ์ ฝ่ายแสนยอ  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดาเนินการ    ปีการศึกษา 2562 

*************************************************************************** 
1. หลกัการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีจึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสำคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีศึกษาอย่างแท้จริง  ท้ังยังเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพราะการพาผู้เรียนไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้ เรียนในด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษา
ท้ัง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูลและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร ์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประวัติท้องถิ่นของตนเอง 
 2.3  เพื่อให้นักเรียนรู้จังอนุรักษ์หัวแหนดำรงรักษาไว้วัฒนธรรมของตนเอง                                 
 
3. ขอบเขตของโครงการ 
 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ มีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี ้
 3.1  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  46 คน 
 3.2  สถานท่ีดำเนินกิจกรรม อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท บ้านต้ิว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี 
 3.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 
 

4. เป้าหมาย 
 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ มีเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี ้
 4.1 เชิงปริมาณ 
  4.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สังกัดสำนักงานการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21  สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 41 คน พร้อม
ครูผู้ควบคุม จำนวน 5 คน รวมเป็น 46 คน 
 



 4.2 เชิงคุณภาพ 
  4.2.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สังกัดสำนักงานการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21    สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 41 คนคน 
พร้อมครูผู้ควบคุม จำนวน 5 คน รวมเป็น 46 คน สามารถเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการเป็นอยู่
ของวีถีชีวิตได้ร้อนละร้อย 
 

5. วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา (activity/operating/period of time) 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2562 ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
2 ศึกษารายละเอียด สำรวจข้อมูล ธันวาคม 2562 ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
3 ประชุม/คณะกรรมการทำงาน มกราคม  2563 ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 

4 ดำเนินการกิจกรรม มกราคม 2563 ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 

5 สรุปผลรายงานกิจกรรม มกราคม 2563 ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
 

 
6. งบประมาณดำเนินงาน   
 จากแผนงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพ  ผลผลิต ผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ จำนวนเงิน 14,000 บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)   
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้จ่ายงบประมาณ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
1 ค่าอาหาร/อาหารว่าง/ค่าวิทยากร   
 - ค่าอาหารนักเรียน จำนวน 40 คน 1 มื้อ (226X40) 9,040  
      -    ค่าอาหารครู จำนวน 4 คน 1 มื้อ (240X4) 960  

รวม 10,000  
 
  

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละความพึงพอใจของ นักเรียนท่ีได้ไปศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

 
- สอบถาม 

 

 
-แบบสอบถาม 

 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนได้มีการนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

 
-สำรวจ 

 

 
- แบบสำรวจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ มีผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ดังนี้ 
  1.  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง 
  2.  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มี
ความสามารถทางด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และทักษะในด้านต่างๆ สูงขึ้น 
  3.  ครูได้เทคนิคการสอนท่ีสามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนักเรียน                           
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4. เป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ต่อไป 
 



โครงการ    อบรมคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรม นำความรู้ (ศีล สมาธิ ปัญญา)  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
สนองกลยุทธ์ สพม. 1 ที่ 4   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย 
กลยุทธ์โรงเรียน  ที่ 3   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต 

           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

            มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ    นายศรายุทธ คุระนันท์, ว่าท่ี ร.ท.นนทกาล ไมตรีสวัสด์ิ,  

นางสุดาภรณ์  ธนกฤตเมธี 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดาเนินการ   1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล(Background of Ration Criteria)  

ด้วย พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ระบบการศึกษา มาตราท่ี 17 มาตรา 22 ระบุว่า
ในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ มาตรา 28 ระบุให้หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ต้องมีลักษณะหลากหลาย และจัดตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมไทย พัฒนาชีวิตท่ีสมบูรณ์ได้ด้วยไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
ทางโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา  
 
2. วัตถุประสงค(์Objectives)  

2.1 ผลผลิต (Output)  
2.1.1 เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมไทย  
2.1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของเด็กให้สมบูรณ์ได้ด้วยหลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิ     
        ปัญญา  
2.1.3 เพื่อให้นักเรียนกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ 

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
2.2.1 นักเรียนเก่ง ดี มีความสุข ใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนาในการ ดำเนินชีวิต  
2.2.2 มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก และความภูมิใจในความเป็นไทย ยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต 
ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง  

3. เป้าหมาย(Goals)  
3.1 เชิงปริมาณ(Quantity)  

3.1.1 นักเรียนอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและความกตัญญู  
3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ  
3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  

3.2 เชิงคุณภาพ(Quality)  
ผู้เรียนมีศีล สมาธิ ปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 



4. วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา (activity/operating/period of time) 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงการ เมษายน 2562 ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
2 ศึกษารายละเอียด สำรวจข้อมูล เมษายน 2562 ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
3 ประชุม/แต่งต้ังคณะกรรมการทำงาน พฤศจิกายน 2562 ครูทุกคน 
4 ดำเนินการกิจกรรม ธันวาคม 2562 ครูทุกคน 
5 สรุปผลรายงานกิจกรรม ธันวาคม 2562 – 

มกราคม 2563 
ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 

 

5. งบประมาณดำเนินงาน   
 งบประมานจากเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 15,600 บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้จ่ายงบประมาณ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 600 บาท  
2 ค่าป้ายไวนิล 1,000 บาท  
3 ค่าอาหาร   
 - ค่าอาหารนักเรียน 80 คน จำนวน  3 มื้อ มื้อละ

50 บาท   
- ค่าอาหารว่างนักเรียน 80 คน จำนวน  4 มื้อ มื้อ

ละ 20 บาท   
 

 
12,000 บาท 

 
      6,400 บาท 

 

รวม 20,000  บาท  
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
ผลผลิต(Output) 
-จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถี
วัฒนธรรมไทย 
-พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของเด็กให้
สมบูรณ์ได้ด้วย 
หลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิ 
ปัญญา 
-นักเรียนมีความกตัญญูต่อบิดา
มารดาและผู้มีพระคุณ 

ตรวจสอบ 
ตรวจงาน 
สังเกต สัมภาษณ์ 

-แบบรายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์(Outcome) 
นักเรียนเก่ง ดี มีความสุข ใช้
หลักธรรมคำสอน 
ของศาสนาพุทธในการดำเนินชีวิต 

ตรวจสอบ 
ตรวจงาน 
สังเกต สัมภาษณ์ 

-แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes)  
1. นักเรียน เก่ง ดี มีความสุข มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์  
2. โรงเรียนมี “คุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง” 
 



โครงการ    อบรมคุณธรรม จริยธรรม (วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย)  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
สนองกลยุทธ์ สพม. 1 ที่ 4   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย 
กลยุทธ์โรงเรียน  ที่ 3   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต 

           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

            มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ    นายศรายุทธ คุระนันท์, ว่าท่ี ร.ท.นนทกาล ไมตรีสวัสด์ิ,  

นางสุดาภรณ์  ธนกฤตเมธี  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ   1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล(Background of Ration Criteria)  
ด้วย พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ระบบการศึกษา มาตราท่ี 17 มาตรา 22 ระบุว่า

ในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ มาตรา 28 ระบุให้หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ต้องมีลักษณะหลากหลาย และจัดตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมไทย พัฒนาชีวิตท่ีสมบูรณ์ด้วยหลักจิตศึกษา การวิเคราะห์
วิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพดเพียง ทางโรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา  
 

2. วัตถุประสงค(์Objectives)  
2.1 ผลผลิต (Output)  

2.1.1 เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมไทย  
2.1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของเด็กให้สมบูรณ์ได้ด้วยหลักจิตศึกษา และการวิเคราะห์    
        วิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการ 
2.1.3 เพื่อให้นักเรียนกตญัญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณและรู้จัก ทำดี ละช่ัว ทำ      
        จิตใจให้ผ่องใส 

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
2.2.1 นักเรียนเก่ง ดี มีความสุข ใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนาในการ ดำเนินชีวิต  
2.2.2 มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก และความภมูิใจในความเป็นไทย ยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต 
ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง  

 

3. เป้าหมาย(Goals)  
3.1 เชิงปริมาณ(Quantity)  

3.1.1 นักเรียนอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและความกตัญญู  
3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ  
3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  
 

3.2 เชิงคุณภาพ(Quality)  
ผู้เรียนมีความรู้เรื่องการฝึกจิตศึกษา การคิดวิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการ ปฏิบัติตาม

หลักหัวใจของพระพุทธศาสนา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
 



4. วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา (activity/operating/period of time) 
ท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงการ เมษายน 2563 ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
2 ศึกษารายละเอียด สำรวจข้อมูล เมษายน 2563 ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
3 ประชุม/แต่งต้ังคณะกรรมการทำงาน ก.พ.- มี.ค. 2563 ครูทุกคน 
4 ดำเนินการกิจกรรม มีนาคม 2564 ครูทุกคน 
5 สรุปผลรายงานกิจกรรม มี.ค.- เม.ย. 2564 ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 

 

5. งบประมาณดำเนินงาน   
 งบประมานจากเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 55,400 บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้จ่ายงบประมาณ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,080 บาท  
2 ค่าป้ายไวนิล 1,000 บาท  
3 ค่าอาหาร/อาหารว่าง   
 - ค่าอาหารนักเรียน  จำนวน 277 คน 2 มื้อ มื้อละ 

50 บาท 
27,700 บาท  

 - ค่าอาหารว่าง นักเรียน  จำนวน 277 คน 30 
บาท 2 มื้อ  
 

16,620 บาท  

รวม 55,400  บาท  
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
ผลผลิต(Output) 
-จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถี
วัฒนธรรมไทย 
-พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของเด็กให้
สมบูรณ์ได้ด้วยหลักจิตศึกษา 
-นักเรียนมีการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ  
-นักเรียนมีความกตัญญูต่อบิดา
มารดาและผู้มีพระคุณ ตามหลัก
หัวใจของพระพุทธศาสนา 

ตรวจสอบ 
ตรวจงาน 
สังเกต สัมภาษณ์ 

-แบบรายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์(Outcome) 
นักเรียนเก่ง ดี มีความสุข ใช้
หลักธรรมคำสอน 
ของศาสนาพุทธในการดำเนินชีวิต 

ตรวจสอบ 
ตรวจงาน 
สังเกต สัมภาษณ์ 

-แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes)  
   1. นักเรียน เก่ง ดี มีความสุข มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์  
   2. โรงเรียนมี “คุณธรรมจริยธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



ค่าวัสดุ 
โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม นำความรู้ (ศีล สมาธิ ปัญญา) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  
ที่ รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4  2 ริม 105 210  
2 กระดาษปกคละสี 1 ริม 150 150  
3 กระดาษเกียรติบัตร 1 ห่อ 180 180  
4 กาวน้ำ 3 ขวด 20 60  

รวม 600  
 

 
ค่าวัสดุ 

โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม  (วิถีพุทธ วถีิธรรม วิถีไทย) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  

ที่ รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษเกียรติบัตร 3 ห่อ 250 750  
2 กระดาษปกคละสี 1 ริม 180 180  
3 หมึกหัวกระดาษไข 1 ชุด 4,500 4,500  
4 หมึกเครื่องปริ้นซ์ เอฟสัน 4 สี 2 ชุด 420 840  
5 กระดาษโรตี แผ่นใหญ่ 50 แผ่น 3 150  
6 กระดาษ A 4 2 รีม 115 230  
7 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 10 กล่อง 10 100  
8 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 5 กล่อง 20 100  
9 แลกซีน 2 นิ้ว 10 ม้วน 25 250  
10 ปากกาเคมี คละสี 20 ด้าม 25 500  
11 ปากกาไวท์บอร์ด 10 ด้าม 25 250  
12 เชือกขาวแดง 5 ม้วน 50 250  
13 แม็กยิงใหญ่ 2 ตัว 450 900  
14 กระดาษสีแข็งทำป้ายช่ือ 4 สี 16 แผ่น 25 400  
15 ทะเบียนหนังสือรับ   1 เล่ม 90 90  
16 ทะเบียนหนังสือส่ง  2 เล่ม 90 180  
17 กรรไกร 1 เล่ม 50 50  

รวม 10,400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ       โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรยีน 
สนองกลยุทธ์ที ่   กลยุทธ์ที่  1,2,5 
สนองมาตรฐานการศึกษา      มาตรฐานท่ี  1,3,5,6,9,10,11,14,15,16,18,18 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป (งานกิจการนักเรียน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นายศรายุทธ  คุระนันท์  2. ว่าท่ี ร.ท.นนทกาล ไมตรีสวัสด์ิ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
             โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่
ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก
รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรท่ีจะนำ
รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
             โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปของสภานักเรียน  ซึ่งจากผลการ
ประเมินโครงการในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  พบว่า โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ผ่านทางสภานักเรียน  เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษาต่อไป   
 

2. วัตถุประสงค์ 
     1  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าท่ีตามระบบ
ประชาธิปไตย 
     2   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรยีน 
     3   เพื่อใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
 

3. เป้าหมาย 
 1  ด้านปริมาณ (ระบุจำนวน) 
                   1.1  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบ    
                         ประชาธิปไตย                     
                   1.2.  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย 

2  ด้านคุณภาพ (บรรยายถึงคุณภาพท่ีได้) 
         2.1  นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย  
         2.2  นักเรียนเคารพสิทธิของผู้อื่นและนำประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจำวันได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน      1 เมษายน 2563 -  31 มีนาคม 2564 
 

5. พื้นที่ดำเนินงาน โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม   อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 
 

 
 
 
 
 
 
 



6. วิธีดำเนินการ (กิจกรรม/การดำเนินงาน) 

 กิจกรรม / ข้ันตอน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

1.จัดเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
2.การรณรงค์วันรัฐธรรมนูญและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ก.พ –  เม.ย. 
2564 

6,925 วว่าท่ี ร.ท. นนทกาล ไมตรีสวัสด์ิ 
นายศรายุทธ  คุระนันท์ 

 
7. งบประมาณในการดำเนินงาน 14,500  บาท  
        จำแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

รายการวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม จำนวนเงิน หมายเหตุ 
- วัสดุ/อุปกรณ์จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรยีน 
- วัสดุ/อุปกรณ์การรณรงค์วันรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

4,000 
2,925 

 

รวม 6,925 เงินท่ีใช้ 6,925 บาท 
 
ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ ว่าท่ี ร.ท.นนทกาล  ไมตรีสวัสด์ิ , นายศรายุทธ  คุระนันท์ 
 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/สนับสนุน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบริหารท่ัวไป 
 

การติดตาม / ประเมินผล / รายงาน 
         1. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม                
         2.  ประเมินจากแบบสอบถาม และสังเกตพฤติกรรม 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. นักเรียนมีวินัยในการปกครองตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
         2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
         3. นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 
         4.นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค่าวัสดุ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  

 
ท่ี รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 10 ริม 115 1150  
2 แม็กเย็บกระดาษ ขนาดเล็ก 4 ตัว 85 340  
3 ลูกแม็ก 3 กล่อง 1 30  
4 กรรไกร 10 อัน 55 550  
5 แล็คซีน 10 ม้วน 25 250  
6 เข็มหมุด 2 กล่อง 45 90  
7 เทปใส 2 ม้วน 30 60  
8 กาวสองหน้าแบบบาง 3 อัน 30 90  
9 กาวสองหนาแบบหนา 3 อัน 50 150  
10 กระดาษชาร์จแข็ง 24 แผ่น 10 240  
11 ปากกาลูกล่ืน 1 กล่อง 150 150  
12 น้ำยาล้างห้องน้ำ 5  ขวด 20 100  
13 แฟ้มเอกสาร 4 แฟ้ม 100 400  
14 เชือกวาง 2 ม้วน 20 40  
15 หมึกปล้ิน 4 สี 2 ชุด 480 960  

รวม 4,600  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
และ กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year  

 

โครงการ   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สนองกลยุทธ์ที่       กลยุทธ์ที ่1,2,4 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี  4,5,6,18 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวสิริพร ไฝ่สัจจะธรรม 2.นางสาวนาฏชนก แสงหล้า 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในสังคมโลกยุคปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นส่ิงจำเป็นและมีความสำคัญในการส่ือสารเป็น
อันมาก  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีท่ัวโลกใช้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร การถ่ายทอดวิทยาการต่าง 
ๆ การศึกษาหาความรู้  การประกอบอาชีพและเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู ้เรียนมีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ครูจึงควรตระหนักถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย โดยเน้นให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียน การสอนยึดนักเรียนเป็นสำคัญได้ลงมือปฏิบัติจริง
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากจะเรียนและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญอย่างที่สุด”เพื่อตอบรับ
แนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าวครูผู้สอนควรต้องหาวิธีสอนและเทคนิคการสอน และจัดกิจกรรมการสอนท่ี
หลากหลายเพื่อให้ผู ้เร ียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่  อันจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรม Merry Christmas , กิจกรรมจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้,กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ, กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศภายใน-นอก และ
กิจกรรมติวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์จึงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีหนึ่งท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษา  ประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ดังนั้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีจัดขึ้น 
 2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและความสำคัญของวันสำคัญต่าง ๆ 
 3.เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง 
 4.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3, 6 ให้สูงขึ้น 

5.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3, 6    
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
3. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม จำนวน   278  คน เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
4. คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จำนวน  20  คน เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ 
3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. นักเรียนได้พฒันาทักษะทางภาษาและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง                         

ถูกต้องร้อยละ  80 



 
4. วิธีดำเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน 
 3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน 
 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
 6. รายงานผลการดำเนินการ 
 
5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ  
มีการดำเนินงานดังนี้  
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ประชุมวางแผน                         
2. เสนอขออนุมัติใช้งบประมาณ       
    ตามโครงการ 

    
  

                  

3. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
    ดำเนินงานตามโครงการ 

    
  

                  

4. ดำเนินงานตามโครงการ                         
    - กิจกรรมสัปดาห์ 
     ค่ายวิทยาศาสตร์  

  
  

                    

5. สรุปผลรวบรวมรายงาน                         
 
6.  งบประมาณ  จำนวน  21,000.00 บาท (เงินอุดหนุน) 
 

กิจกรรมและรายละเอียดใน 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 
8. กิจกรรม Merry Christmas & 

Happy New Year 
21,000.00 - 21,000.00  

รวมงบประมาณที่ใช้ 21,000.00 

            งบประมาณ  จำนวน   21,000.00  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)     

 

 

 

 

 



รายละเอียดดังนี้ 
[  ]  กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 
 

ท่ี รายการ จำนวน () 
หน่วย ราคา 

(บาท) 
ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 

1 ป้ายไวนิล  10 ตร.ม. 120 1,200.00   

2 ขนมปิ๊บ 10 ปิ๊บ 110 1,100.00   
3 ขนมขบเค้ียว 30 ห่อ 50 1,500.00   
4 น้ำเปล่าขวดเล็ก 50 แพค 45 2,250.00   
5 อาหาร 278 กล่อง 30 8,340.00   

6 ค่าวัสดุอุปกรณ์        6,610.00   
รวมทั้งสิ้น  21,000.00    

 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 
 
7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. การเข้าร่วมกิจกรรมและความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
5. การรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนรวมถึงการปฏิบัติงาน 

              ของตนเองให้ดีขึ้น  
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าวัสดุ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรม กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 
กลุ่ม/ฝา่ย บริหารงานวิชาการ  

 

ท่ี รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา (บาท) 
ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โฟมหนา 1 นิ้ว 10 แผ่น 160 1,600.00 

2 กระดาษชาร์ตสีคละสี  20 แผ่น 10 200.00 

3 
สีน้ำ (สีดำ  แดง น้ำเงิน เหลือง 
ขาว) 

5 ขวด 375 1,875.00 

4 กระดาษ A4  80 แกรม  คละสี 1 ริม 180 180.00 

5 กระดาษ A4  80 แกรม 1 ริม 120 120.00 

6 กระดาษเกียรติบัตร 5 ริม 250 1,250.00 

7 กาวลาเท็ก 1 ขวด 55 55.00 

8 เชือกฟาง 10 ม้วน 20 200.00 

9 ลูกโป่ง 5 ห่อ 60 300.00 

10 แลคซีน 9 ม้วน 30 270.00 

11 เข็มหมุด 4 กล่อง 100 400.00 

12 ถุงดำ แบบหนา 2 แพค 80 160.00 

รวมทั้งสิ้น  
  

6,610.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ 
โครงการ    จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล 
สอดคล้องกับ    มาตรฐานของชาติมาตรฐานท่ี 1 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรมาตรฐานท่ี 1 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี)  ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4,13,14,16  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา    1 กรกฎาคม 2563–31 ธันวาคม 2563 
 
หลักการและเหตุผล 

  
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องดนตรี ตามโครงการพัฒนาและยก

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มศิลปะการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตร จึงได้จัดให้มีการใน
การจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนดนตรีสากลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายนั้นวัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรีสากลมีความจำเป็นต่อการจัดกิจกรรม และการจัดการเรียน
การสอนเป็นอย่างมากท้ังนี้เนื่องจากอุปกรณ์เดิมท่ีมีอยู่ได้ชำรุดและเส่ือมสภาพเป็นจำนวนมาก ซึ่งกอ่ให้เกิด
อุปสรรคในการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เกิดทักษะจากการปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ดนตรี ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนเข้าร่วมแข่งขันวงดนตรีในงาน
ศิลปะหัตถกรรมของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านความรู้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล 

    2. เพื่อให้อุปกรณ์มีความพร้อมในการนำไปใช้ในกิจกรรม 
     3. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกทางด้านดนตรีต่อสาธารณะชนของนักเรียน 
     4. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด 
     5. เพื่อนำช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 
เป้าหมาย  
ด้านคุณภาพ 

         1. นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์เครื่องดนตรีสากลสำหรับการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนอยู่ใน
สภาพสามารถใช้การได้ดี 
         2. นักเรียนสามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องดนตรีสากลในการจัดการแสดงได้อย่างเหมาะสม 
 

ด้านปริมาณ 

1.นักเรียนมีเครื่องดนตรี 100% 
สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม 
ระยะเวลา 

1กรกฎาคม 2563 –31 ธันวาคม 2563 
การดำเนินงาน 

1.ประชุม/จัดทำโครงการ/ขออนุมัติ 
2.ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 



3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบราคาเครื่องดนตรี 
4.ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 
5.สรุปการดำเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา แผนกำกับติดตาม 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

ก.ค ส.ค ก.ย. ตค พ.ย ธค 

1 ประชุมจัดทำโครงการ 
ขออนุมัติ 

       

2 ประชุมคณะและครู        
3 เสนอแต่งต้ังคณะทำงาน        
4 ดำเนินการตามแผน        
5 สรุปการดำเนินงาน        

 
งบประมาณ รวมงบประมาณท้ังส้ิน 21,000 บาท(สองหมื่นหนึ่งพันบาท ) รายละเอียดดังนี้ 

 
  

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงินงบประมาณ 
การประเมินผล 

๑. รายงานผลการดำเนินโครงการ 
๒. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักเรียนมีทักษะทางด้านดนตร ี

 2.เข้าร่วมประกวดวงสตริงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 3.นักเรียนมีส่วนรว่มกับชุมชนในการเล่นดนตรีในงานประจำปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ     โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์ที ่              กลยุทธ์ท่ี 1, 5 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1, 2, 3 
สนองตัวบ่งชี้ (สมศ.รอบสี่)ตัวบ่งช้ี 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวธิดาภรณ์ ละม้ายศรี            
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่ใน
ปัจจุบันเด็กในวัยก่อนเรียนและในวัยเรียนอยู่ในภาวะความเส่ียงทางด้านสุขภาพอย่างน่าเป็นห่วง ท้ังนี้เนื่องจาก
แด็กต้องบริโภคอาหารพืชผัก และผลไม้ท่ีไม่ปลอดภัย ทำให้มีการสะสมสารพิษภายในร่างกายเป็นระยะ
เวลานานอาจก่อให้เกิดภาวะความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยและการเกิดโรคชนิดต่างๆ ได้ ปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการและการเจ็บป่วยโดยไม่จำเป็น และปัญหาอื่นๆ ในบริบทของสังคมไทย ท่ีส่งผลกระทบต่อเด็กท้ังโดย
ทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นการบั่นทอนทรัพยากรมนุษย์ระยะยาว แนวทางการป้องกันและแกไ้ข ปัญหาภาวะ
ความเส่ียงด้านสุขภาพต้องให้กระบวนการเรียนรูท่ี้หลากหลาย ท่ีกระตุ้นให้เด็กเยาวชน และประชาชนเห็น
คุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพสามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากการสร้าง
มาตรการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมกิจกรรมทางสุขภาพท่ีมีความหลากหลายวิธีควบคู่กัน
ไป จะช่วยสร้างโอกาสให้สุขภาพเด็กไทยได้รับการคุ้มครองอย่าปลอดภัย 
          โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม เห็นความสำคัญของสุขภาพนักเรียน ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนช้ันปีท่ี 1- 6 ทำกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียน เพื่อนำผลผลิตท่ีได้มา
ประกอบอาหารกลางวัน ส่วนผลิตท่ีเหลือนำมาขายให้กับผู้ปกครองในชุมชน ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะในการทำงานด้านอาชีพเบ้ืองต้น และสามารถ นำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองและพัฒนาอาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักและสามารถปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน  

2. เพื่อปลูกฝังทัศนคติและจิตสำนึกท่ีดีของนักเรียนต่ออาชีพเกษตรกรรมและวิถีชีวิตแบบไทย 
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหาร และวิธีการประกอบอาหารท่ีปลอดภัย 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   

นักเรียนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จำนวน  280 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ 
 ด้านคุณภาพ   

นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ มีทัศนคติท่ีดีขึ้นเกี่ยวกับ
อาชีพเกษตรกรรม และรู้จักเลือกบริโภคอาหารและวิธีการประกอบอาหารท่ีปลอดภัย 

สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม หมู่ 2 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

  



ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ขั้นเตรียมการ Plan 

        1. จัดทำโครงการ 
        2. นำเสนอโครงการ 
        3. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง 

2. ขั้นดำเนินการ Do 
        1. ดำเนินการตามโครงการ 
             กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
             - แบ่งกลุ่มนักเรียนตามช้ันเรียน 
              - การจัดเตรียมดินเพื่อเพาะปลูก 
             - เตรียมพันธุ์พืช 
              - ลงมือปฏิบัติ 
              - การเก็บเกี่ยวผลผลิต  พร้อมท้ังจำหน่าย 

3. ขั้นประเมินผล Check 
             1. จัดทำการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
             2 .ประชุมผู้เกี่ยวข้องโครงการ เพื่อหาความพึงพอใจและความร่วมมือ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข Action 
              1. ประชุมคณะทำงานสรุปโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา 
              2. รายงานผลโครงการ 
 
กิจกรรม/ ระยะเวลาดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
พฤษภาคม 2563  -  มีนาคม 2564 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย 

1 ขั้นเตรียมการ 
-จัดทำโครงการ 
-นำเสนอโครงการ 
-ประชุมคณะกรรมการเนินงาน 

            

2 ดำเนินการตามโครงการ 
-กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
-กิจกรรมเพาะเห็ด 

            

6 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม             
7 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินปฏบิัติงาน 

วัน เดือน 
ปี 

รายละเอียด (งานย่อย) งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 
2563  -  
มีนาคม 
2564 

กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ 
  - จอบถากพร้อมด้าม 20 อัน x 250 บ. =  5,000 บ. 
  - เสียมพร้อมด้าม 15 อัน x 150 บ.     =  2,250 บ. 
  - ถุงชำ 5 กก. X 60 บ.                    =    300 บ. 
  - เมล็ดต่าง                                   = 2,450 บ. 
 

10,000  ครูธิดาภรณ์ 
 และคณะครู
ทุกคน 
 

รวม 10,000   
 

 
งบประมาณ 
 งบประมาณดำเนินการ  รวม 10,000  บาท 
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการใดในวงเงนิงบประมาณ  
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
2.นักเรียน ร้อยละ 80  มีทัศนคติท่ีดีขึน้เกี่ยวกับอาชีพ
เกษตรกรรม 
3.นกัเรียน ร้อยละ 80 รู้จักเลือกบริโภคอาหารและวิธีการ
ประกอบอาหารท่ีปลอดภัย 

- สังเกต 
-การรายงานผลปฏิบัติ 
-บันทึกผลการปฏิบัติงาน 

- แบบสังเกต 
-แบบรายงาน 
-บันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

2. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพเกษตรกรรมและวิถีชีวิตแบบไทย 
3. นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหารและวิธีประกอบอาหารท่ีปลอดภัย 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
โครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 4    
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกาญจนา  สว่างวงค์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564   

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีสำคัญท่ีสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเสริมสร้างและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืน  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้สุขภาวะทางกาย ทางจิต  ทางสังคม  
ทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ และทักษะการเคล่ือนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา ให้ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  มีเจตคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม   การปฏิบัติเพื่อ
สุขภาพท่ีเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิตจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  ดังนั้นเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อม เข้าสู่สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นท่ีต้องให้การส่งเสริมอย่าง
เต็มท่ี เพื่อให้นักเรียนเป็น คนดี คนเก่ง และมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นสู่ความเป็นเลิศ 
2.2 เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
2.3 เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเต็ม
ศักยภาพ 
2.4 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 100 
3.1.2 มีส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ ร้อยละ 100 
3.1.3 บุคลากรมีการพัฒนาทักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นร้อยละ 100  
3.1.4 นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์  ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
3.2.1นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.2.2 มีส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ 
3.2.3 บุคลากรมีทักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  
3.2.4 นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ 

 
4. วิธีดำเนินการ   

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการ 
3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดแผนงาน 
4.ดำเนินการตามตาราง 
5.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 



5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ประชุมวางแผน  
 

          
2.เสนอขออนุมัติใช้
งบประมาณตาม
โครงการ 

  
 

         

3.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

  
 

         

4.ดำเนินงานตาม  
 

          
5.สรุปผลรวบรวม
รายงาน 

 
 

          

 
6.  งบประมาณ  จำนวน 21,000 บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดใน 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช ้

งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 

9. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน                 10,000 - 10,000  
10. ซื้อ/ซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา        5,000 - 5,000  
11. การแข่งขันกีฬาภายนอก        6000 -    6000  

รวมงบประมาณที่ใช้ 21,000.00 

            งบประมาณ  จำนวน   21,000.00  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   

  รายละเอียดดังนี้ 
[  ]  1. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน                 

- ค่าป้ายไวนิล                                   500         บาท 
- ค่าของรางวัล                                6,500         บาท 
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์                             3,000         บาท 

 
 

[  ]  2. ซื้อ/ซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา 
แหลนด้ามไม้ 800 กรัม               14,400         บาท 

- ลูกเปตองลูกเหล็กมาราธอน         2,900         บาท 
- ตาข่ายวอลเลย์บอลในร่ม FBT          660         บาท 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 



7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้วัดและ
ประเมินผล 

1.นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
2.นักเรียนได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับท่ีสูง 
3.นักเรียนได้มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรงและมีสุขภาพจิตท่ีดี 
4.นักเรียนได้ใช้สนามกีฬาท่ีมีคุณภาพ  และมีความ
ปลอดภัยปลอดภัย 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 
 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
3.แบบประเมิน 
4.รายงาน 

 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมาตรฐานการกีฬาสูงขึ้น 
2.ได้ส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
3.ครูมีทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

        4.นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนางาน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ    โครงการปรับปรุงและพัฒนาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
สนองกลยุทธ ์   กลยุทธ์ที ่1,3,6 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  16  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารท่ัวไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นายลิขิต  ไกรลบ 2.นายกานต์  จอดนอก    
    3.นายศรายุทธ  คุระนันท์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563  -   31  มีนาคม  2564 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
                  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้  ไว้ใน
มาตรา 7 ว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง “ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐให้ความสำคัญแก่ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็น
อย่างมาก ได้ตราเป็นบทพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ทุกคนคำนึงถึงและถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต 
อันหมายถึง “การศึกษาตลอดชีวิต” นั่นเอง  
                  ดังนั้น โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการจัดบรรยากาศให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้แก่ผู้เรียน อันเป็นแนวทางพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ “เก่ง 
ดี มีสุข” ต่อไป   
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อจัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความร่มรื่น สวยงาม มีที่พักผ่อนหย่อนใจ 
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้แก่ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
                     1. ศาลาข่าวสาร ป้ายข้อมูลสารสนเทศ   จำนวน   2   ท่ี 

2. แหล่งกำจัดขยะและป้องกันมลภาวะเป็นพิษ        จำนวน   1   ท่ี 
3. อาคารเรียน      จำนวน   1   หลัง 
4. อาคารองสมุด      จำนวน   1   หลัง 

                     5. ห้องโสตฯ      จำนวน   1   ห้อง 
6. ระบบไฟฟ้า ประปา     ท้ังโรงเรียน 
7. รั้วรอบบริเวณโรงเรียน     ท้ังโรงเรียน 
8. โรงจอดรถจักรยานยนต์    จำนวน   1   หลัง 
9. ห้องประชุม      จำนวน   1   ห้อง 

 10. ห้องน้ำ/ห้องส้วม                                                ท้ังโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 

1.โรงเรียนมี  “ครูท่ีพูดไม่ได้” ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ 
2.มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าและสอดคล้องกับบรรยากาศทางวิชาการ 65% 
3.โรงเรียนมีท่ีกำจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 65% 
4.โรงเรียนมีสภาพพื้นท่ีเหมาะสม และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 



4. วิธีดำเนินการ    
1.บันทึกเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการตามแผนงานปี 
2.แจ้งคณะครูประชุมปรึกษาหารือ และเตรียมการ 
3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดแผนงาน  
4.ดำเนินการตามกิจกรรมท่ีเรียงลำดับตามแผนงาน 
5.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ  

 
5.กิจกรรม ระยะเวลา แผนติดตามกำกับ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ปรับปรุงแหล่งกำจัด
ขยะและป้องกัน
มลภาวะเป็นพิษ 

            

2.ซ่อมแซมห้องเรียน             
3.ปรับปรุงห้องโสตฯ             
4.ซ่อมแซมห้องน้ำ/
ห้องส้วม 

            

5.ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
โรงเรียน 

            

6.ระบบดูแลความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 

            

7.บำรุงซ่อมแซมรถ
รับ-ส่งโรงเรียน 

            

 
6.  งบประมาณ จำนวน 80,060 บาท 
 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ 
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ 

1.ปรับปรุงแหล่งกำจัดขยะและ
ป้องกันมลภาวะเป็นพิษ 

10,000 - - 10,000 

2.ซ่อมแซมห้องเรียน 5,000 - - 5,000 
3.ปรับปรุงห้องโสตฯ 10,000 - - 10,000 
4.ซ่อมแซมห้องน้ำ/ห้องส้วม 5,000 - - 5,000 
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 30,060   30,060 
6.ระบบดูแลความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

10,000 
 

 10,000 

7.บำรุงซ่อมแซมรถรับ-ส่งโรงเรียน 10,000   10,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ 80,060 

 
 



7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
1.เพื ่อจัดสภาพบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความ
ร่มรื่น สวยงาม มีท่ีพักผ่อนหย่อน
ใจ เอื ้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2.เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้แก่
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1.สังเกต 
2.ปฏิบัติจริง 
3.สำรวจ 
 

1.แบบสอบถาม 
2.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
3.แบบสำรวจ 
4.แบบประเมินกิจกรรม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.โรงเรียนมี “ครูท่ีพูดไม่ได้” ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 2.โรงเรียนมีแหล่งข้อมูลข่าวสาร และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าและสอดคล้องกับบรรยากาศทาง  
วิชาการ 
 3.โรงเรียนมีแหล่งกำจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ   โครงการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
สนองกลยุทธ์                    กลยุทธ์ที่ 1,2,5,6 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. ว่าท่ีร้อยโทนนทกาล  ไมตรีสวัสด์ิ  2. นายศรายุทธ  คุระนันท์    
                       3. นางสาวนาฏชนก  แสงหล้า 4. นางกาญจนา  สว่างวงค์   
                                          5.นายลิขิต  ไกรรบ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  แต่สภาพปัจจุบันทำให้นักเรียนมีปัญหา  ท่ีเกิดจากภาวะทางอารมณ์และจิตใจ  ท่ีขาด
คุณธรรม  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมข้ัน  เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้นักเรียน มีระเบียบวินัย รู้รักษ์สถาบัน ปฏิบัติตนอยู่ในระบอบประชาธิปไตยได้ 
2.เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้

อย่างมีความสุข 
 
3.  เป้าหมาย  
  
ด้านปริมาณ 
  1.นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม  จำนวน    285 คน 
  2.คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  จำนวน      21 คน 

ด้านคุณภาพ 
1.ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมมี 

คุณธรรมจริยธรรม 
2.ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม

สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
4. วิธีดำเนินการ 
 1.ขออนุมัติโครงการ 
 2.ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการ 
           3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดแผนงาน 
 4.ดำเนินการตามตาราง 
           5.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 



 
5. กิจกรรม  ระยะเวลา  แผนติดตามกำกับ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค 
1  .ประชุมวางแผน             
2.  เสนอขออนุมัติใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 

            

3.  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

            

4. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
   4.1 กิจกรรมไหว้ครู 
   4.2 กิจกรรมวันปิยมหาราช 
   4.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
   4.4 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
   4.5 วันเอดส์โลก 
   4.6 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี  
     4.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
(วันแม่แห่งชาติ) 
    
 
  4.8 กิจกรรมวันวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลท่ี 9 

          
 

  

5. สรุปผลรวบรวมรายงาน             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. งบประมาณ จำนวน 25,000 บาท 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวนเงิน รวมเงิน 
1.กิจกรรมวันไหว้ครู - ค่าวัสดุอุปกรณ์       

- ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าขนมและของรางวัล 

1,000 
1,000 
3,000 

 
 

5,000 
2.กิจกรรมวันปิยมหาราช - ค่าพวงมาลาดอกไม้ 

- ค่าวัสดุปกรณ์ 
1,000   
1,000  

   2,000 

3.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

- ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์       

1,000 
4,000 

5,000 

4.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ -- ค่าวัสดุอุปกรณ์       3,000 3,000 
5.วันเอดส์โลก - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 1,000 
6.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินี 

- ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

380 
620 

1,000 

7.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็พระบรมราชินีนาถ (วันแม่
แห่งชาติ) 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์       
- ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าขนมและของรางวัล 

3,065     
1,000 
935 

5,000 

8.กิจกรรมวันวนัคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 

- ค่าพวงมาลาดอกไม้ 1,000    
   1,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 25,000 
หมายเหตุ  ***ทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยเงินได้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

1.กิจกรรมวันไหว้ครู 5,000 - - 5,000 
2.กิจกรรมวันปิยมหาราช 2,000 - - 2,000 
3.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

5,000 - - 5,000 

4.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 3,000 - - 3,000 
5.วันเอดส์โลก 1,000 - - 1,000 
6.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินี 

1,000 - - 1,000 

7.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
(วันแม่แห่งชาติ) 

6,000 - - 6,000 

8.กิจกรรมวันวนัคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 

2,000 - - 2,000 

รวมงบประมาณที่ใช้                                 25,000 



 
8. การประเมินผล 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1.นักเรียน มีระเบียบวินัย รู้รักษ์สถาบัน ปฏิบัติตนอยู่ในระบอบประชาธิปไตยได้ 
    2.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมี    
    ความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
1.ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน
โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีคุณธรรมจริยธรรม
รักษ์สถาบันปฏิบัติตนอยู่ในระบอบ
ประชาธิปไตยได้ 
2.ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวังมว่งพิทยาคม
สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1.สังเกต 
2.ปฏิบัติจริง 
3.สำรวจ 
 

1.แบบสอบถาม 
2.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
3.แบบสำรวจ 
4.แบบประเมินกิจกรรม 



ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
โครงการไหว้ครู  

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 
1 กระดาษ A4 1 ริม 115 115  
2 กระดาษเกียรติบัตร 1 ริม 100 100  
3 เข็มหมุด 1 กล่องใหญ่ 150 150  
4 เชือกฟาง 2 ม้วน 40 40  
5 แม็กใหญ่ 1ตัว 450 565  
6 ลูกแม็ก 1 กล่อง 30 30  

รวม 1,000  
 

โครงการกิจกรรมวันปิยมหาราช  
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 

 
ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 

1 พวงมาลาดอกไม้ 1 พวง 1,000 1,000  

2 ธงประจำโรงเรียน 60 x 90 5 ห่อ 200 1,000  

รวม 2,000  

 
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 
ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 

1 กระดาษเกียรติบัตร 2  ห่อ 95 190  
2 กระดาษชาร์จสี 12 แผ่น 10 120  
3 กระดาษสีคละสี 36 แผ่น 10 360  
4 ธงตราสัญลักษณ์ 60 x 90 1 ห่อ 200 200  
5 ธงชาติ 60 x 90 5 ห่อ 200 1,000  
6 ธงชาติ 120 x 150 3 ห่อ 300 900  
7 พานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 1 พาน 800 800  
8 ธงประจำโรงเรียน 60 x 90 2 ห่อ 200 400  
9 ลวดเย็บกระดาษ 1 กล่อง 30 30  

รวม 4,000  
 
 
 
 
 
 
 



โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 

ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 
1 กระดาษA 4 80 แกรม 3  รีม 100 300  
2 ธงตราสัญลักษณ์ 60 x 90 10 ผืน 50 500  
3 ธงชาติไทย 60 x 90 10 ผืน  50 500  
4 เสาธงต้ังโต๊ะหมู่ 2 อัน 250 500  
5 ไม้จุดเทียนชนวน      1 ด้าม 240 240  
6 แล็คซีน      3 ม้วน 120 360  
7 ธงประจำโรงเรียน 60 x 90       3 ห่อ 600 600  

รวม 3,000  
 
 

โครงการวันเอดส์โลก 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 

 
ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 70 แกรม 1 ริม 105 105  
2 กระดาษ A4 80 แกรม 1 ริม 115 115  
3 กระดาษแข็ง (สีเทา) 24 แผ่น 10 240  
4 สีเทียน 12 กล่อง 45 540  

รวม 1,000  
 
 

โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็พระบรมราชินี  
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 

 
ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 

1 แล็กซีน 5 ม้วน 60.00  300.00  
2 เข็มหมุดกล่องใหญ่  1 กล่อง 100.00  100.00  
3 ธงตราสัญลักษณ์ 60x90  1 ห่อ 200.00  200.00  
4 เชือกฟาง 1 ม้วน 20.00   20.00  

รวม 620  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 

ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 
1 เกียรติบัตร A4  1 ห่อ 270.00 270.00  
2 กระดาษ A4 70 แกรม 2  รีม 110.00 220.00  
3 กระดาษชาร์ทสีอ่อน คละสี 60 แผ่น 10.00 600.00  
4 กาวลาเท็กซ์ 5 ขวด 35.00 175.00  
5 แล็กซีน 12 ม้วน 35.00 420.00  
6 กรอบเกียรติบัตร 12 กรอบ 100.00 1,200  
7 เข็มหมุดกล่องใหญ่  2 กล่อง 100.00 200.00  
8 ใบมีดคัดเตอร์ 1 กล่อง 50.00 50.00  
9 ธงตราสัญลักษณ์ 60x90  1 ห่อ 200.00 200.00  

รวม 3,065  
 
 

โครงการกิจกรรมวันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 
ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด 

1 พวงมาลาดอกไม้ 1 พวง 1,000 1,000 
รวม 1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ   โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
สนองกลยุทธ์                    กลยุทธ์ที่ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,6,11,13 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวนาฏชนก  แสงหล้า 2.นายลิขิต  ไกรรบ   
                                          3.นายศรายุทธ คุระนันท์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ท้ังทางด้านการส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจาก
จะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์ เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหา
แพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล 
ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ภาพความสำเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์ เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและสวยงาม และเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม   
 การพัฒนานักเรียนนักศึกษา ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังทางด้านร่างกาย และจิตใจ และสติปัญญา  มี
ความรู้ ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการ
ทางการศึกษาทุกแห่ง ต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็นคน
เก่ง คนดี มีความสุข นอกจากการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการ
เรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ต่างๆที่เกิดขึ้น จากปัจจัยเสี ่ยงรอบสถานศึกษาที ่มี
พฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหา
สังคมท่ีผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียง   
 การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “ 4 ประสาน 2 ค้ำ” ซึ่ง 4 ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทน/ครู /
อาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา และส่วนของ 2  ค้ำ เดิมเป็นผู้แทนชุมชน             แต่
พื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น จึงได้กำหนดใหม่ เพื่อให้บุคลากรสำคัญที่จะเข้ามาช่วยสถานศึกษา ในการดำเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว ได้แก่ ตำรวจและพระสงฆ์ ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ท้ังนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาในการ
ดำเนินงานให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้จำหน่ายและผู้เสพและมาตรการความปลอดภัย 
เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาว ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่ง
อบายมุข รอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันท่ีเข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการ 
ดำเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง 
มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่  คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องระบบข้อมูล ต้อง
มีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก  เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 
    2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของส่ิงเสพติด 
          2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากส่ิงเสพติด 
          2.4 เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนปลอดจากสารเสพติด การพนัน ส่ือไม่เหมาะสม และการทะเลาะวิวาท 
          2.5 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขต่างๆ ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา 



          2.6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแสดงออกในทางท่ีสร้างสรรค์ และมีความห่วงใยเอื้ออาทรซึ่งกัน
และกัน 
          2.7 เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่หมกมุ่นกับส่ือไม่เหมาะสมและการพนัน 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 บุคลากรในสถานศึกษามีความตระหนักในการทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีขาว ร้อยละ 90 
            
 3.1.2 นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 มีภูมิคุ้มกันสารเสพติด 
               3.1.3 นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ร้อยละ 90 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
               3.1.4 โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่าง
ยั่งยืน ร้อยละ 100 
               3.1.5 นักเรียน ร้อยละ 90 มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 

3.2 ด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมทุกคนมีภูมิคุ้มกันสารเสพติด และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
4. วิธีดำเนินการ 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการ 
           3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดแผนงาน 
 4. ดำเนินการตามตาราง 
           5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
5. กิจกรรม  ระยะเวลา  แผนติดตามกำกับ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค 
1  .ประชุมวางแผน             
2.  เสนอขออนุมัติใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 

            

3.  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

            

4. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
   4.1 กิจกรรมส่งเสริม
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข, กิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว    
   4.2 กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดสากล 
   4.3 กิจกรรมแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
   4.4 กิจกรรมโรงเรียนคุ้มครอง
เด็ก 

          
 

  

5. สรุปผลรวบรวมรายงาน             



 
6. งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท 

 
 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวนเงิน รวมเงิน 
1.กิจกรรมส่งเสริมสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข, 
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว    

- ค่าวัสดุอุปกรณ์       
- ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าขนมและของรางวัล 

8,135 
360 

1,505 

 
10,000 

 
2.กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดสากล 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์       
- ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าเบรก 

940 
360 
700 

2,000 

3.กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าเบรก       

1,780 
220 

   2,000 

4.กิจกรรมโรงเรียนคุ้มครองเด็ก - ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าบอร์ดสติกเกอร์      
- ค่าขนมและของรางวัล 

2,155 
960 

1,500 
1,385 

6,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 20,000 
หมายเหตุ  ***ทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยเงินได้ 
8. การประเมินผล 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

1.กิจกรรมส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข, 
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว    

10,000 - - 10,000 

2.กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดสากล 

2,000 - - 2,000 

3.กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

2,000 - - 2,000 

4.กิจกรรมโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 6,000 - - 6,000 
รวมงบประมาณที่ใช้                                 20,000 



 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 
    9.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของส่ิงเสพติด 
          9.3 นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากส่ิงเสพติด 
          9.4 บุคลากรในโรงเรียนปลอดจากสารเสพติด การพนัน ส่ือไม่เหมาะสม และการทะเลาะวิวาท 
          9.5 สร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขต่างๆ ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
          9.6 นักเรียนมีการแสดงออกในทางท่ีสร้างสรรค์ และมีความห่วงใยเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
          9.7 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่หมกมุ่นกับส่ือไม่เหมาะสมและการพนัน 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 
ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 
1 เครื่องพิมพ์  

brother DCP-T510W 
1 เครื่อง 5,000 5,000  

2 หมึกเติมเครื่อง brother 
DCP-T510W =M C Y BK 
(ครบสี) 

4 ขวด 250 1,000  

3 กระดาษ A4 ตรา AA 80 g  10 รีม 115 1,500  
4 กระดาษโฟโต้ (แบบยกรีม) 1 รีม 180 180  
5 กระดาษชาร์ทอ่อนสีชมพู

ใหญ่ 
24 แผ่น 10 240  

6 แล็คซีนสีชมพูSparco 2 นิ้ว  5 ม้วน 30 150  
7 ป้ายไวนิลโครงการขนาด 

1.2 m X 3.0 m 
1 ผืน 360 360  

8 มีดคัตเตอร์เหล็ก ด้ามเหล็ก 
Silver Cutter 

3 อัน 35 105  

9 ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก 18 นิ้ว 1 อัน 50 50  
รวม 8,495  

 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
1. บุคลากรในสถานศึกษามีความตระหนักใน
การทำโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีภูมิคุ้มกันจาก
สารเสพติด 
3. นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
4. โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็น
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขอย่างยั่งยืน 

1.สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
2.ปฏิบัติจริง 
 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสำรวจ 
3.แบบประเมินกิจกรรม 



กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 

ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 
1 ป้ายไวนิลโครงการขนาด 

1.2 m X 3.0 m 
1 ผืน 360 360  

2 กระดาษชาร์ทแข็งขาว 12 แผ่น 10 120  
3 ปากกาเมจิกตราม้า ดำ แดง 

น้ำเงิน 
24 15 360  

4 แฟ้มตราช้าง 3 ห่วง 5  แฟ้ม 80.00 400  
5 แล็คซีนสีชมพูSparco 2 นิ้ว  2 ม้วน 30 60  

รวม 1,300  
 

โครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 

ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 
1 แฟ้มตราช้าง 3 ห่วง 4  แฟ้ม 80 320  
2 กระดาษ A4 80 แกรม 2  รีม 115 230  
3 กระดาษปกสี คละสี 1 ห่อ 130 130  
4 กระดาษกาวสองหน้าบาง 2 

นิ้ว 
10 ม้วน 30 300 

 

5 กาวลาเท็กซ์ 5 ขวด 35 175  
6 กรรไกร 8 นิว้ KTV ใหญ่ 2 อัน 70 140  
7 คลิบหนีบกระดาษสีดำตรา

ม้า 32 mm No.110 
2 กล่อง 20 40 

 

8 ซองขาวเล็กตราครุฑ (50 
ซอง) 

2 แพ็ค 60 120 
 

9 แม็กซ์เย็บกระดาษ 
STAPLER HD-50 

1 ตัว 225 225 
 

10 แม็กซ์เย็บกระดาษ 
STAPLER HD-10 

2 ตัว 50 100 
 

รวม 1,780  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการกิจกรรมโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 

ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 
1 แฟ้มตราช้าง 3 ห่วง 12  แฟ้ม 80 960  
2 ไส้แฟ้มตราช้าง 3 ห่วง (100 

ไส้) 
4 ห่อ 85 340  

3 บอร์ดสติกเกอร์ 3 มาตรฐาน 1 บอร์ด 1,500 1,500  
4 ป้ายไวนิลโครงการขนาด 

1.2 m X 3.0 m 
1 ผืน 360 360  

5 ป้ายไวนิล 3 มาตรฐาน 3 ผืน 200 600  
6 กระดาษ A4 80 แกรม 5  รีม 115 575  
7 กระดาษปกสี คละสี 1 ห่อ 130 130  
8 กระดาษกาวสองหน้าบาง 2 

นิ้ว 
5 ม้วน 30 150 

 

รวม 4,615  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ   โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานอนามัยโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์ที ่   กลยุทธ์ข้อท่ี  3, 4, 6 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางกาญจนา  สว่างวงค์  2. นางสาวนาฏชนก  แสงหล้า   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  ปีการศึกษา  2563 ได้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อทำกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว  งานอนามัยโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานอนามัยโรงเรียน  เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม  ประชาชนตำบลบ้านม่วงและตำบล
นางิ้ว  มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์และแข็งแรง รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานทางราชการภายนอก
สถานศึกษาได้มีส่วนในการเข้ามาดูแลด้านสุขภาพ  และให้ความรู้กับนักเรียนด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนวังมว่งพิทยาคม  ประชาชนตำบลบ้านม่วงและตำบลนางิ้ว  มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีสมบูรณ์และแข็งแรง  

  2.เพื่อให้มีการประสานงานกับหน่วยงานทางราชการภายนอกสถานศึกษา ได้มีส่วนในการเข้ามาดูแล
ด้านสุขภาพ และให้ความรู้กับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน   
 
3.  เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม   จำนวน    285   คน 
2. คณะครู – อาจารย์โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  จำนวน      21   คน 
3. นักการภารโรงโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม   จำนวน        1   คน 
4. ประชากรตำบลบ้านม่วง 
5. ประชากรตำบลนางิ้ว 

  ด้านคุณภาพ 
       1.โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายละจิตใจ 

 2.บุคลากรในโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม ประชาชนตำบลบ้านม่วงและตำบลนางิ้ว มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีสมบูรณ์และแข็งแรง 

4.  วิธีดำเนินการ 
1.ขออนุมัติโครงการ 

 2.ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการ 
3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดแผนงาน 

 4.ดำเนินการตามตาราง 
5.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 



5. กิจกรรม  ระยะเวลา  แผนติดตามกำกับ 
 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค 

1.โครงการพัฒนาและปรับปรุง
งานอนามัยโรงเรียน 

            

 
 
6.  งบประมาณจำนวน 2,000 บาท 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวนเงิน 
1.โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานอนามัย
โรงเรียน 

- ป้ายโครงการ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
 

500 
1,500 

รวมเงินทั้งสิ้น 2,000 
หมายเหตุ ***ทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยเงินได้ 
 
8.  การติดตาม กำกับ ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
1.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนวังมว่งพิทยาคม  
ประชาชนตำบลบ้านม่วงและตำบลนางิ้ว   
มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์และแข็งแรง  
2.เพื่อให้มีการประสานงานกับหน่วยงานทาง
ราชการภายนอกสถานศึกษา ได้มีส่วนในการ
เข้ามาดูแลด้านสุขภาพ  และให้ความรู้กับ
นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน   
 

1.สังเกต 
2.ปฏิบัติจริง 
3.สำรวจ 
 

1.แบบสอบถาม 
2.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
3.แบบสำรวจ 
4.แบบประเมินกิจกรรม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.บุคลากรในโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  ประชาชนตำบลบ้านม่วงและตำบลนางิ้ว  มีสุขภาพร่างกายท่ี
สมบูรณ์และแข็งแรง  

2.หน่วยงานทางราชการภายนอกสถานศึกษา ได้มีส่วนในการเข้ามาดูแลด้านสุขภาพ และให้ความรู้กับ
นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน   

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ 
งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ 

1.โครงการพัฒนาและปรับปรุงงาน
อนามัยโรงเรียน 

2,000 - - 2,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ 2,000 



 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานอนามัยโรงเรียน 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 
1 ปากกาเคมี สองหัวตราม้า สีดำ 12 ด้าม 15.00 180.00  
2 กระดาษชาร์จสีชมพูอ่อน 15 แผ่น 10.00 1500.00  
3 แฟ้มสันกว้าง 1 นิ้ว ไม่มีใส้ ตรา

ช้างสีชมพู 
8 แฟ้ม 55.00 440.00  

4 กระดาษ  A4 80 แกรม 2 รีม 115.00 230.00  
5 กระดาษการ์ดปก 150 แกรม 1 ห่อ 100 100  
6 กะดาษปกคละสี 1 ห่อ 200 200  
7 ลวดเสียบกระดาษ 2 กล่อง 50 100  
8 กระดาษ  A4 70 แกรม 1 รีม 100 100  

รวม 1,500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ   โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่                   กลยุทธ์ที่ 2, 3, 4 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  2, 14 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. ว่าท่ี ร.ท.นนทกาล  ไมตรีสวัสด์ิ    2. นายศรายุทธ   คุระนันท์        

3. นายกานต์  จอดนอก          
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 
………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษา เป็นส่วน
หนึ่งตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ผู้ปกครองนักเรียน  กับคณะครู  ในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) การประเมินรอบสอง  
ท่ีว่า จากสภาพชุมชนท่ีผู้ปกครองมีฐานะยากจน  ผู้เรียนขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  และเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการเรียนของนกัเรียน  
จึงได้จัดทำโครงการระบบดูแลนักเรียนขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์   
 1.เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 2.เพื่อให้คณะครู ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน 
 3.เพื่อให้คณะครูและนักเรียน ได้รับรู้ปัญหาของนกัเรียนร่วมกัน 
 4.เพื่อให้โรงเรียนได้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 5.เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความยากจนของนักเรียน ซึง่อาจส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

  1.นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม  จำนวน   285 คน 
  2.คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  จำนวน     21 คน 

ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม มีระบบดูแลนักเรียนท่ีเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 
2.โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง 

4. วิธีดำเนินการ 
 1.ขออนุมัติโครงการ 
 2.ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการ 
 3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดแผนงาน 
 4.ดำเนินการตามตาราง 

5.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 

 



5. กิจกรรม ระยะเวลา แผนติดตามกำกับ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค 
1  .ประชุมวางแผน             
2.  เสนอขออนุมัติใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 

            

3.  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

            

4. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
   4.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน    
        นักเรียนรายบุคคล 
   4.2 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
   4.3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
        นักเรียน 
   4.4 กิจกรรมสภานักเรียน 
   4.5 กิจกรรมรณรงค์วินัย 
        จารจร   

            

5. สรุปผลรวบรวมรายงาน             
6.  งบประมาณจำนวน   29,000 บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ 
งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ 

1.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล 10,000 - - 10,000 
2.กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 2,000 - - 2,000 
3.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 10,000 - - 10,000 
4.กิจกรรมสภานักเรียน 5,000 - - 5,000 
5.กิจกรรมรณรงค์วินัยจารจร   2,000 - - 2,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ 29,000 
7.รายละเอียดการใช่จ่ายเงิน 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้จ่าย  
1.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล -ค่าเช้ือเพลิงยานพาหนะ        10,000 บาท 10,000 
2.กิจกรรมคัดกรองนักเรียน -ค่าวัสดุ อุปกรณ์                  2,000 บาท 2,000 
3.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน -ค่าอาหารว่าง                     7,000 บาท 

-ค่าป้าย                            1,000 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์                   2,000 บาท 

 
10,000 

4.กิจกรรมสภานักเรียน -ค่าวัสดุอุปกรณ์                   5,000  บาท 5,000 
5.กิจกรรมรณรงค์วินัยจารจร   ค่าวัสดุอุปกรณ์                    2,000 บาท 2,000 
รวมค่าใช้จ่าย 29,000 

 
หมายเหตุ ***ทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยเงินได้ 
 



8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
1.โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองท่ี
เข้มแข็ง 
2.ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีความ
ร่วมมือในการสอดส่องดูแลพฤติกรรม
ของนักเรียน 

 

1.สอบถาม 
2.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง 
 2.โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 3.นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมพ่ึงประสงค์ลดลง 
 4.ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

5.บรรเทาปัญหาความยากจนของนักเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน จนสามารถทำให้ผล
การเรียนนักเรียนดีขึ้น 
 
 

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
โครงการกิจกรรมคัดกรอกนักเรียน 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 

ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 5 ริม 120 600  
2 แผ่นเคลือบ A4 1 เพ็ค 400 400  
3 หมึกเครื่องปล้ิน Epson 4 สี 130 520  
4 แผ่นเคลือบบัตร  3 กล่อง 100 300  
5 กระดาษแข็ง A4 200 แกรม 1 ห่อ 180 180  

รวม 2,000  
 

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 

ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 10 ริม 105.00 1,050.00  
2 กระดาษเทปกาว ขนาด 1.5 คละสี  10 ม้วน   30.0  150.00  
3 เข็มหมุดกล่องใหญ่ 10 กล่อง 45.0 450.00  
4 ซองเอกสาร 10 ซอง 10.0 100.00  
5 กระดาษคละสี 1 รีม 1 ริม 250 250.00  

รวม 2,000  
 



 
โครงการกิจกรรมสภานักเรียน 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 

ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 
1 เครื่องปริ้นส์ 1 เครื่อง  3,900 3,900  
2 กระดาษ A4  80 แกรม 3 ริม 120 360  
3 กาวลาเท็กซ์ 10 ขวด 54 540  
4 เข็มหมุด 2 กล่อง 100 200  

รวม 5,000  
 
 

โครงการกิจกรรมรณรงควิ์นัยจารจร 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 

ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 
1 กระดาษ A4 80 แกรม 5  รีม 120 600  
2 ปากกา  1 กล่อง 130 130  
3 กาวลาเท็กซ์ 10 ขวด 60 600  
4 กาวแท่ง 3 หลอด 30 90  
5 เท็ปกาว(แล็กซีน) 10 ม้วน 30 300  
6 กระดาษแข็ง A4 180 แกรม 2 แพ็ค 140 280  

รวม 2,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ   โครงการ  TO BE NUMBER ONE 
สนองกลยุทธ์ที่                   กลยุทธ์ที่ 2, 3, 4 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  2, 14 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางกาญจนา  สว่างวงค์ 2. นายศรายุทธ  คุระนันท์  
                                          3. ว่าท่ี ร.ท.นนทกาล  ไมตรีสวัสด์ิ     
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 การดำเนินงานในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งมียุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาท่ีสำคัญ  
ได้แก่  ด้านการควบคุมตัวยา  ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการป้องกันกลุ่มเส่ียงโดยเฉพาะ
เยาวชน  สำหรับการดำเนินงานด้านการป้องกนักลุ่มเส่ียงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภา 
พรรณวดี  ทรงดำริเห็นถึงเยาวชนที่เป็นพลังในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  การเป็นพลังของแผ่นดินท่ีจะช่วยแก้ไข
ยาเสพติด  และทรงเป็นองค์ประธานการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกลุ่มส่งเสริมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)  

การดำเนินงานเรื่องการพัฒนา  EQ ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนได้จัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษา         
และพัฒนา EQ ขึ้นในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ภายใต้แนวทางของ     
การให้บริการเพื่อนดับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนา EQ  
 อนึ่ง ทางชุมนุมโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมจะขยายโครงการ ไปยัง
โรงเรียนขยายโอกาส ชุมชน ท่ียังไม่ได้รับความรู้ และยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการให้ได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกโครงการอย่างท่ัวถึง เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสและ
ชุมชนให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มี
ภูมิคุ้มกันเรื่องของยาเสพติด อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการคิด การเรียนรู้ ความกล้าแสดงออก 
ฯลฯ และเป็นการสร้างสรรค์เยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีของ
สังคม สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้วัยรุ่นท่ีมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ  ได้รับคำปรึกษาแนะนำท่ีถูกต้องเหมาะสม       
จากผู้เช่ียวชาญ  หรือเพื่อนอาสาสมัครท่ีผ่านการอบรม 

2. เพื่อให้วัยรุ่นได้รับประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะจากการฝึกแก้ปัญหาแลพัฒนา  EQ ท้ังด้วย 
ตนเองและจากกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน  

3. เพื่อให้วัยรุ่นได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และ 
เสริมสร้างความสุขให้กับตนเองด้วยด้านดนตรี กีฬา  ศิลปะ  ฯลฯ จากอาสาสมัครผู้เช่ียวชาญแต่ละด้าน 

4. เพื่อให้โอกาสแก่วัยรุ่นได้มีสถานท่ีเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในการทำกิจกรรม              
ท่ีสนใจร่วมกัน 

5. เพื่อให้วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งท่ีมีความสามารถ  เข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครผู้ให้คำปรึกษา                 
เพื่อนช่วยเพื่อน 

6. เพื่อจัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE ต้ังศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE     
(TO BE NUMBER ONE  FRIEND CORNER)  
 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 



  1.นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม  จำนวน  285 คน 
  2.คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  จำนวน   21 คน 

ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม ได้เข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE ต้ังศูนย์เพื่อนใจ 

TO BE NUMBER ONE และมีการดำเนินงานตามกิจกรรมของชมรม 
4. วิธีดำเนินการ 
 1.ขออนุมัติโครงการ 
 2.ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการ 
 3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดแผนงาน 
 4.ดำเนินการตามตาราง 

5.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
5. กิจกรรม ระยะเวลา แผนติดตามกำกับ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค 

1.การจัดนิทรรศการ TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

            

2.การจัดค่าย TO BE NUMBER 
ONE  

            

3.ค่าดำเนินการจัดต้ังชมรม TO 
BE NUMBEER ONE 

            

4.การเข้าร่วมกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE  

            

 
6.  งบประมาณจำนวน  5,000 บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ 
งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ 

1.กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา 

5,000 - - 5,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ 5,000 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวนเงิน รวมเงิน 
1.กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าของรางวัล 
- ค่าป้ายไวนิล 

2,500 
2,000 
500 

 

รวมเงินทั้งสิ้น 5,000 5,000 
 
หมายเหตุ ***ทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยเงินได้ 



8.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

1.โรงเรียนมีจัดการต้ังชมรม TO BE 
NUMBEER ONE  
2. โรงเรียนมีการดำเนินการตาม
กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBEER 
ONE 

1.สอบถาม 
2.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 
 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เยาวชนที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษาแนะนำท่ีถูกต้องเหมาะสมจาก 
ผู้เช่ียวชาญหรือเพื่อนอาสาสมัครท่ีผ่านการอบรม 

2. เยาวชนได้รับประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะจากการฝึกแก้ไขปัญหาและพัฒนา  EQ ท้ังด้วย 
ตนเองและจากกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน 

3. เยาวชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และ 
เสริมสร้างความสุขให้กับตนเองมีสถานท่ีท่ีเหมาะสม  และเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่ายในการทำกิจกรรมท่ีสนใจ
ร่วมกัน 

4. โรงเรียนมีชมรม ( TO BE NUMBER ONE) และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  (FRIEND CORNER ) 
 

ค่าวัสดุ 
โครงการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ปากกาเคมี สองหัวตราม้า สีดำ 12 โหล 144.00 144.00  
2. กระดาษชาร์จสีชมพูอ่อน 20 แผ่น 10.00 200.00  
3. แฟ้มสันกว้าง 1 นิ้ว ไม่มีใส้ ตราช้างสีชมพู 10 แฟ้ม 55.00 550.00  
4. กาวลาเท็กซ์ ขนาด 8 TOA 10 ขวด 25.00 250.00  
5. กระดาษชาร์จแข็งสีชมพู ฟ้า ส้ม เหลือง แดง 20 แผ่น 10.00 200.00  
6. เชือกขาวใหญ่ 4 ม้วน 40.00 160.00  
7. มีดคัตเตอร์ใหญ่ 5 เล่ม 20.00 100.00  
8. กระดาษปกสีชมพู ขนาด 120 แกรม 1 ห่อ 190.00 190.00  
9. กระดาษ Double A 80 แกรม 6 รีม 115.00 690.00  
10 กาว 1 แท่ง 16.00 16.00  

รวมทั้งสิ้น 2,500.00  
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ที่                   กลยุทธ์ที่ 3,4,5,6 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  14 
หน่วยงาน/ฝ่าย   กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายศรายุทธ   คุระนันท์   2. นายลิขิต   ไกรรบ  
                                          3. ว่าท่ีร้อยโทนนทกาล  ไมตรีสวัสด์ิ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม  
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  แต่สภาพปัญหาในปัจจุบันทำให้เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนไม่สามารถแยกส่ิงดี
ช่ัวได้ บางกลุ่มทนต่อสภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากภาวะทางอารมณ์และจิตใจ  ท่ีขาดคุณธรรมสร้างปัญหาให้กับ
ชุมชน สังคมอยู่ตลอดเวลา   

ดังนั้น  โรงเรียนจึงได้จัดโครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
และยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานเพื่อให้ผลผลิตท่ีได้เป็น คนดี  คนเก่ง  มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นท่ียอมรับใน
ชุมชน และสังคม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข    
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1   เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน 
           2.2    เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์  และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

 2.3    เพื่อให้ผลผลิตท่ีได้เป็น คนดี  คนเก่ง  มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นท่ียอมรับในชุมชน 
          และสังคม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 

3.  เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

1.  นักเรียนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม                                           จำนวน    285  คน 
2.  ครู  บุคลากรโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม                                     จำนวน     21   คน   
3.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                จำนวน     15    คน 
  
ด้านคุณภาพ 

               1.1   สถานศึกษาได้ประกันคุณภาพการศึกษา  และสถานศึกษาได้ยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน 
      1.2    สถานศึกษามีผลผลิตท่ีได้เป็น คนดี  คนเก่ง  มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นท่ียอมรับใน 

           ชุมชนและสังคม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข      
4. วิธีดำเนินการ 
 4.1.  ประชุมคณะปรึกษาหารือและเตรียมการ 
 4.2.   การขออนุมัติโครงการ 
 4.3.   เสนอโครงการ  
          4.4    แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
 4.5.   ดำเนินการตามโครงการ 
 4.6.   สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 



5. กิจกรรม  ระยะเวลา  แผนติดตามกำกับ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

1.   ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน            
2    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา            

 
6. งบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ 
1.  ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1,000 - - 1,000 
2.  ประชุมร่วมกับผู้ปกครอง 
    นักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1-
2  ครั้ง 

1,000 - - 1,000 

รวม 2,000 
 
7. รายละเอียด 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวนเงิน รวมเงิน 
1. ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน - ค่าอาหารว่าง 1,000 1,000 
2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 1,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 2,000 2,000 
หมายเหตุ ***ทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยเงินได้ 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
  8.1   สถานศึกษาได้ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 8.2    สถานศึกษาได้ยกระดับ
การศึกษาสู่มาตรฐาน 
8.3    สถานศึกษามีผลผลิตท่ีได้เป็น คน
ดี  คนเก่ง  มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นท่ี
ยอมรับในชุมชนและสังคม  สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข      
 

- สังเกต 
- ปฏิบัติจริง 
-  สำรวจ 
 

- แบบสอบถาม 
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
-  แบบสำรวจ 
-  แบบประเมินกิจกรรม 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1   สถานศึกษาได้ประกันคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาได้ยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน 
            9.2    สร้างความสัมพันธ์  และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
    9.3    สถานศึกษามีผลผลิตท่ีได้เป็น คนดี  คนเก่ง  มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นท่ียอมรับใน 

           ชุมชนและสังคม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข      
 



 
วัสดุอุปกรณ์ 

 
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 
ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 1ริม 115 115  
2 ซองจดหมายเล็ก 1 ห่อ 45 45  
3 ซองเอกสารขยายข้าง 20 ซอง 20 400  
4 สมุดเบอร์2 10 เล่ม 30 300  
5 กาวน้ำ 10 อัน 10 100  
6 ลูกแมก เบอร์ 10 4 กล่อง 10 40  

รวม 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการพัฒนางาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงการพัฒนาบุคลากร 

โครงการ   โครงการพัฒนาบุคลากร 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 7,8 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวนิตยา  ดุลณีย์   2.นางสาววารุณี  มิหิม  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………….………………………………………………………………................................................…………………… 
1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนมีปัจจัยหลายอย่างท่ีจะเอื้ออำนวยให้การเรียนของนักเรียนได้ผลดี  ปัจจัย
หลักท่ีสำคัญยิ่งคือการสอนของครูซึ่งต้องมีเทคนิค วิธีการสอนท่ีทีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ทำให้เกิด
การพัฒนาการสอนของตนเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักและวิธีการท่ีจะทำให้ผู้เรียนบรรลุผลสำเร็จ
อย่างมีคุณภาพ  ดังนั้น ครูจึงควรให้มีการผลิตและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน  เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนการ
สอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีเทคนิค และวิธีการอันหลากหลายมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 

2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาไปพัฒนางาน ในหน้าท่ี
ตลอดท้ังนำเสนอเป็นผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 2.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างหลากหลาย 
3.เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีเทคนิค วิธีการ วัดประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือท่ี

หลากหลาย 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวงัม่วงพทิยาคม 
 ด้านคุณภาพ 
  1.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในการสร้างและพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอน นวัตกรรม และนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ 100 % 
  2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถสร้างเครื่องมือวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงได้
อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีดำเนินการ 
1.ประชุม  วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
4.ดำเนินงานตามโครงการ 
5.สรุปผล / รายงานผล 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมระยะเวลา  แผนติดตาม กำกับ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.กิจกรรมงานส่งเสริม
การนิเทศภายใน 

            

2.กิจกรรมงานส่งเสริม
และพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับการผลิตส่ือ 
นวัตกรรมฯ 

            

3.กิจกรรมการอบรม/
ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ 

            

4.กิจกรรมงานพฒันา
บุคลากรสู่ครูมืออาชีพ) 

            

5.กิจกรรมการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และการ
นำภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาร่วมจัดการเรียน
การสอน 

            

6.กิจกรรมการพัฒนา
เทคนิคการจัดการ
เรียนการสอน และ
การวัดประเมินผลตาม
สภาพจริงโดยใช้
เครื่องมือท่ีหลากหลาย 

            

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.  งบประมาณ จำนวน 21,152 บาท 
  

กิจกรรม รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน 
จำนวน/หน่วย งบประมาณท่ีใช้ 

/บาท 
การพัฒนาครูและบุคลากร 
   -กิจกรรมงานส่งเสริมการนิเทศ
ภายใน 

-ค่ากระดาษขาว A4      
-กระดาษการ์ดสี 120 แกรม 
-ลวดเสียบ 

3 รีม 
1 ห่อ 

1 กล่อง 

330 
140 
30 

-งานส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตส่ือ นวัตกรรม โครงงาน โดยใช้
วสัดุท้องถิน่และพัฒนาการใช้ส่ือ
เทคโนโลยี (ICT)  แก่บุคลากรใน
โรงเรียน 

-ค่ากระดาษขาว A4      
-ค่าแล็คซีน 1/2" 
-ค่ากาแฟ 
-ค่าโอวัลติน 
-ค่าแก้วกาแฟ 
 

1 รีม 
2 ม้วน 
1 ซอง 
1 ซอง 
2 โหล 

110 
68 
110 
110 
102 

-กิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน  

-ค่าพาหนะในการไปอบรม /ประชุม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน  
-ค่าเบ้ียเล้ียง  
-ค่าเอกสาร ป้ายไวนิล  
-ค่ากาแฟ 
-ค่าโอวัลติน 
-ค่าแก้วกาแฟ 
-ค่าของท่ีระลึก   

3 คัน 
 

28 คน 
1 ป้าย 
1 ซอง 
1 ซอง 
1 โหล 
2 ช้ิน 

14,000  
 

2,708  
500  
100  
100 
100 
600 

-งานพัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ  -ค่ากระดาษขาว A4      
-ค่าแล็คซีน 1/2" 
-ค่ากาแฟ 
-ค่าโอวัลติน 
-ค่าแก้วกาแฟ 
 

1 รีม 
2 ม้วน 
1 ซอง 
1 ซอง 
2 โหล 

110 
68 
110 
110 
102 

-การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนการ
สอน 

-ค่ากระดาษขาว A4      
-กระดาษการ์ดสี 120 แกรม 
-ลวดเสียบ 
-น้ำด่ืม 
-แฟ้มตราช้าง 2.5” 
-ขนมเอลเซ่ 
 

3 รีม 
1 ห่อ 

1 กล่อง 
3 แพ็ค 
5 เล่ม 

2 กล่อง 

330 
140 
30 
144 
300 
100 

-การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอน และการวัดประเมินผลตามสภาพ
จริงโดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลาย 

-ค่ากระดาษขาว A4      
-กระดาษการ์ดสี 120 แกรม 
-ลวดเสียบ 

3 รีม 
1 ห่อ 

1 กล่อง 

330 
140 
30 

รวมงบประมาณที่ใช้  21,152 

 
 



 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1.ครูสามารถพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาไปพัฒนางานในหน้าท่ี
ตลอดท้ังนำเสนอเป็นผลงานทาง
วิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งท่ี
สูงขึ้นร้อยละ 40 
2.ครูมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอน อย่างหลากหลาย  
ร้อยละ 100 
3.ครูมีเทคนิค วิธีการ วัดประเมินผล 
ตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือท่ี 
หลากหลายร้อยละ 100 

1.สอบถาม 
2.ประเมิน 
3.ทดสอบก่อน-หลัง 
4.สรุปรายงานผล 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบประเมิน 
3.แบบทดสอบก่อน-หลัง 

 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ครูมีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาไปพัฒนางานในหน้าท่ีตลอดท้ัง
นำเสนอเป็นผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 2.ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างหลากหลาย 
3.ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีเทคนิค วิธีการ วัดประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือท่ี

หลากหลาย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน สร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร 

โครงการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน สร้างขวัญและกำลังใจของ
บุคลากร 

สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 7   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวนิตยา  ดุลณีย์   2.นางสาววารุณี  มิหิม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………….…..............................................………………………………………………………………………………… 
1   หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 58) กำหนดให้มีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินท้ังจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และ
ต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาและในมาตรา 57 กำหนดให้ยกย่องเชิดชูผู้ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ให้มีการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรา 75 กำหนดว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ และหน่วยงาน 
การศึกษา ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 
 เพื่อขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ท่ีส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และผู้ท่ีมีผลงาน
ดีเด่นดังกล่าว รวมท้ังเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้
จัดทำโครงการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาข้ึน 

2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความประพฤติดี และ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
สร้างศรัทธา ความเช่ือถือในวิชาชีพ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวงัม่วงพทิยาคม 
 เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติมีขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ี   

4. วิธีการดำเนินงาน 
1.ประชุม  วางแผน 
2.เสนอโครงการ 

  3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
  4.ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
  5.ดำเนินงานตามโครงการ 
 
 



 
5. กิจกรรมระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.งานกีฬาสามัคคี             
2.งานเล้ียงสังสรรค์             
3.งานคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น 

            

 
6.  งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน จำนวน/หน่วย 
งบประมาณท่ีใช้/

บาท 
โครงการส่งเสริมทำงานเป็นทีม สร้าง
ขวัญและกำลังใจของบุคลากร 
   1) งานกีฬาสามัคคี 

 
 
-ค่าลงทะเบียน  
-ค่าเบ้ียเล้ียง  

 
 
 

 
 

4,500 
5,000 

   2) งานคัดเลือกบุคลากรดีเด่น -ค่ากระดาษขาว A4      
-ค่าแล็คซีน 1/2" 
-ค่ากาแฟ 
-ค่าโอวัลติน 
-ค่าแก้วกาแฟ 
 

1 รีม 
2 ม้วน 
1 ซอง 
1 ซอง 
2 โหล 

110 
  68 
110 
110 
102 

งบประมาณที่ใช้  10,000 

 
7.การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  บุคลากร ทาง
การศึกษาลูกจ้าง ได้รับการยกย่อง ชมเชย เชิดชู
เกียรติ เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นท่ีเคารพยกย่องแก่
ศิษย์และบุคคลท่ัวไป ร้อยละ 100 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ร้อย
ละ 100 

1.การประเมิน 
2.การสัมภาษณ์ 
3.การสังเกต 

1.แบบประเมิน 
2.แบบสัมภาษณ์ 
3.แบบสังเกต 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีมีความประพฤติดี และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับการยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ 
 2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างศรัทธา ความ
เช่ือถือในวิชาชีพ 
 

 
 



โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน 

โครงการ   โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ 
    ประสิทธิภาพการทำงาน 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 5    
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสาวนิตยา  ดุลณีย ์  2.นางสาววารุณี  มิหิม 
ลักษณะโครงการ   โครงการตอ่เนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564  
………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

1.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในปีมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  และสืบเนื่องจากวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบในข้อเสนอแนะ (ระยะแรก) เกี่ยวกับนโยบายด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบท้ังนี้ให้ทุกภาคส่วนท้ังภาคราชการและภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการอบรมจริยธรรม (ethics 
training) โดยในส่วนของภาคราชการให้พิจารณากำหนดการอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐและถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานโดยได้กำหนดกรอบ
แนวคิดไว้คือ“การพัฒนาระบบราชการตามนโยบายรัฐบาลจำเป็นต้องปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและ
ค่านิยมของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยยึดค่านิยมสร้างสรรค์และจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนการเป็นข้าราชการท่ีดีคุณ
ลักษณ์ท่ีพึงประสงค์การมีศักดิ์ศรีขยันต้ังใจทำงานมีศีลธรรมคุณธรรมปรับตัวได้ทันโลกรับผิดชอบต่อผลงานมีใจ
และการกระทำท่ีเป็นประชาธิปไตยทำงานมุ่งเน้นผลงานโดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง” ซึ่งได้กำหนดมาตรการท่ีสำคัญไว้ 5 มาตรการโดยมาตรการท่ี 1 ใน 5 มาตรการนั้นคือพัฒนาข้าราชการ
ในหน่วยงาน เพื่อเป็นตัวอย่างของสังคมในความเป็นคนเก่งคนดี  
ดังนั้นจากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวจึงเห็นควรดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานขึ้นเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นท้ังคนเก่งคนดีและมีความสุขสามารถพัฒนาตนเองควบคุมอารมณ์และสามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างมีความสุขท้ังในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาจิตใจของตนเองโดยวิธีสมาธิ
และวิปัสสนากรรมฐาน 

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติของตนเองและต่อการทำงานบนหลักแห่งศีลธรรมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

3. เป้าหมาย 
-ด้านปริมาณ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวงัม่วงพทิยาคม 
 -ด้านคุณภาพ 
 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาความเข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาจิตใจของตนเองโดยวิธีสมาธิ
และวิปัสสนากรรมฐาน 



2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อตนเองและต่อการทำงานบนพื้นฐานแห่งศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  ตลอดจนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีความสุขท้ังใน
ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน 

4. วิธีดำเนินการ   
1. ประชุม  วางแผน 

 2. เสนอโครงการ 
 3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4. ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 5. ดำเนินงานตามโครงการ 
 6. สรุปผล / รายงานผล 

5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.การพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและประสิทธิภาพ
การทำงาน 

            

2. กิจกรรมประเมิน  
สรุป  รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

            

 

6.  งบประมาณ  จำนวน 1,500 บาท 
 

 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน จำนวน/หน่วย 
งบประมาณท่ีใช้/

บาท 
1.การพัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและ
ประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

-ค่ากาแฟ 
-ค่าโอวัลติน 
-ค่าขนมเอลเซ่ 
-ค่าน้ำด่ืม 
-ค่ากระดาษขาว A4 
-ค่าสันพลาสติก 
 
 
 

2 ห่อ 
2 ห่อ 

4 กล่อง 
7 แพ็ค 
3 รีม 

2 แพ็ค 

220 
220 
240 
320 
330 
170 

รวมงบประมาณที่ใช้  1,500 



7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 
1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. การเข้าร่วมกิจกรรมและความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
5. การรายงานผลการจัดกิจกรรม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาจิตใจตนเองโดยวิธีสมาธิและ

วิปัสสนากรรมฐานสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้ 
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติท่ีดีต่อการทำงานบนหลักแห่งศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางาน 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ   โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 และ 6 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 8 และ 11 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวนวลอนงค์  สมพร   2. นางสาววงค์จิรา  พรมวงษ์ 
    3. นางสุดาภรณ์  ธนกฤษเมธี 4. นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

งานกลุ่มบริหารงานงบประมาณเป็นงานที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปด้วย
ความราบรื่น  มีขอบข่ายของงาน 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารการเงิน - บัญชี  และกลุ่มงานบริหาร งาน
พัสดุ - สินทรัพย์  งานการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย งานงบประมาณ งานพัสดุและงานการเงินและบัญชี ซึ่งมี
ภาระงานมีดังนี้ 

จัดหาเอกสารคู่มือเกี่ยวกับระบบงานการเงินและพัสดุให้ดำเนินงานให้เรียบร้อย  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุอย่างเพียงพอจัดแบ่งหมวดหมู่เอกสารแยกเป็นหมวดหมู่จัดทำบันทึก
รายการในทะเบียนต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยแยกเป็นหมวดตามประเภทของเงินให้เป็นปัจจุบันทุกวันจัดทำ
หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณต่าง ๆ ของโรงเรียน จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภท
เงินคงเหลือทุกส้ินเดือนจัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชี ให้เป็นระบบระเบียบ เรียบร้อย เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบจัดหาพัสดุ ตามความต้องการโดยดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบของทาง
ราชการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจำเป็นในงานการเงินและพัสดุ ไห้เพียงพออยู่เสมอมีการติดตาม และ
ตรวจสอบหลักฐาน การปฏิบัติงานเป็นประจำวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้รับการตรวจสอบและ
จำหน่ายอย่างถูกต้องอยู่เสมอมีการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีชำรุดให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ มีการบริหาร
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้ถึงผู้เรียนอย่างคุ้มค่าท่ีสุดในการจัดการเรียนการสอน มีการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ ได้จัดระบบควบคุมภายใน
หน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขรวมถึงงานบริการด้านสาธารณูปโภคท่ีโรงเรียน
จะต้องใช้ให้มีความสะดวกและคล่องแคล่ว 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การบริหารงานด้านงบประมาณ มีความเป็นอิสระ  คล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
2. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้การบันทึกบัญชีและการเงินเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา             
4. เพื่อให้มีพัสดุกลางไว้บริการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อ  การควบคุมและการใช้ประโยชน์เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เพียงพอและประหยัดมีการบันทึกบัญชีพัสดุและสินทรัพย์เป็นปัจจุบันถูกต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
6. เพื่อให้มีการบริหารด้านสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
7. เพื่อให้การควบคุมภายในองค์กรทำให้ทราบและวิเคราะห์ปัญหาความเส่ียงท่ีเกิดภายในองค์กรได้ 
และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
8. เพื่อให้มีการซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 

3.   เป้าหมาย 
 ด้านคุณภาพ 



1. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารงานด้านงบประมาณ มีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

 2. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้ อย่างเพียงพอและมี ประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบันทึกบัญชีและการเงินเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 4. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีพัสดุกลางไว้บริการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
5. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมดำเนินงานด้านพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อ  การควบคุมและการใช้ประโยชน์
เป็นไปอย่างถูกต้อง เพียงพอและประหยัดมีการบนัทึกบัญชีพัสดุและสินทรัพย์เป็นปัจจุบันถูกต้อง
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 6. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารด้านสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างเพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพ 

 7. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการควบคุมภายในองค์กรทำให้ทราบและวิเคราะห์ปัญหา 
ความเส่ียงท่ีเกิดภายในองค์กรได้ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

 8. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 
ด้านปริมาณ 

1. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารงานด้านงบประมาณ มีความเป็นอิสระคล่องตัว โปร่งใส   
ตรวจสอบได้ ร้อยละ 100   
2. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100  
3. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมี การบันทึกบัญชีและการเงินเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็น ปัจจุบันสามารถ
ตรวจสอบได้  ร้อยละ 100 
4. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีพัสดุกลาง ไว้บริการอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพร้อยละ 80   
5. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมดำเนินงานด้านพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อ  การควบคุมและการใช้ประโยชน์
เป็นไปอย่างถูกต้อง เพียงพอและประหยัดมีการบนัทึกบัญชีพัสดุและสินทรัพย์เป็นปัจจุบันถูกต้อง
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาร้อยละ 100 
6. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารด้านสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 100 
7. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการควบคุมภายในองค์กรทำให้ทราบและวิเคราะห์ปัญหาความเส่ียง 
ท่ีเกิดภายในองค์กรได้ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ ร้อยละ 100 
8. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 85 
 

4.  วิธีดำเนินการ 
1. ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ 
2. ประชุมช้ีแจงแต่งต้ังคณะทำงาน 
3. ดำเนินงานตามกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
5. ประเมินผลและเสนอแนะการทำงานในกิจกรรมต่อไป 
6. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและเสนอแนะการทำโครงการต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรม  ระยะเวลา  แผนติดตามกำกับ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.กิจกรรมการพัฒนาระบบ
การเงินและบัญชี   

            

2.กิจกรรมการจัดหาพัสดุ ครุ
ภัณท์  และซ่อมแซม  บำรุง 

            

3. กิจกรรมรายงานการควบคุม
ภายใน 

            

4.รายงานตันทุนผลผลิต             
 

6.  งบประมาณ จากเงินอุดหนุน จำนวน   32,652.00 บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบลงทุน 
ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ 

1. กิจกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ ระบบการเงิน
และบัญชี 

11,652.00   11,652.00 

2. กิจกรรมการจัดหาพัสดุ  ครุภัณท์   
และซ่อมแซม  บำรุง 

20,000.00   20,000.00 

3. กิจกรรมรายงานการควบคุมภายใน 500.00   500.00 
4. รายงานต้นทุนผลผลิต 500.00   500.00 

รวมงบประมาณที่ใช้ 32,652.00   32,652.00 
 

งบประมาณ  จากเงินอุดหนุน  รวมงบประมาณท้ังส้ิน 32,652.00บาท (สามหมืน่สองพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ 
 [  ] กิจกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ ระบบการเงินและบัญชี 
  - ค่าพาหนะ ไปศึกษาดูงาน อบรมพัฒนาบุคลากร และค่าเบี้ยเล้ียง 11,652.00 บาท 
 

รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณกิจกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ ระบบการเงินและบัญชี 

กิจกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ ระบบการเงินและบัญชี 
 

ท่ี รายการ จำนวน(หน่วย) ราคา(บาท) ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 

1 ศึกษาดูงาน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง  11,652.00   

รวมทั้งสิ้น  11,652.00   

  
 [  ] กิจกรรมการจัดหาพัสดุ  ครุภัณท์  และซ่อมแซม  บำรุง 
  - ค่าวัสดุใช้ในสำนักงาน ครุภัณฑ์ และซ่อมบำรุง              20,000.00 บาท 
 

 [  ] กิจกรรมรายงานการควบคุมภายใน 



  - ค่าเอกสาร เข้าเล่ม รายงานเสนอรายงานหน่วยงานต้นสังกัด      500.00 บาท 
 กระดาษ  A4    จำนวน 2 ริม  ราคา 240 บาท 
 แผ่นพลาสติกใส จำนวน 1 แพค  ราคา   70 บาท 
 กระดาษปกสี จำนวน  1 แพค ราคา   190  บาท 

 

 [  ] รายงานต้นทุนผลผลิต 
  - ค่าเอกสาร เข้าเล่ม รายงานเสอนผู้บริหาร         500.00 บาท 

 กระดาษ  A4    จำนวน 2 ริม  ราคา 240 บาท 
 แผ่นพลาสติกใส จำนวน 1 แพค  ราคา   70 บาท 
 กระดาษปกสี จำนวน  1 แพค ราคา   190  บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น                  500.00 บาท 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการใดภายในวงเงนิงบประมาณ 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
2. มีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้ อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 
3. สมุดบันทึกบัญชีและการเงินเป็นมีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
4. จัดหาพัสดุกลางไว้บริการอย่างเพียงพอทันต่อการใช้
งาน 
5. งานด้านพัสดุมีการจัดซื้อ มีการควบคุมและการใช้
ประโยชน์เป็นไปอย่างถูกต้อง เพียงพอและประหยัดมี
การบันทึกบัญชีพัสดุและสินทรัพย์เป็นปัจจุบันถูกต้อง
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
6. มีการบริหารด้านสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 

1. ตรวจสอบ 
2. ประเมินขณะ
ปฏิบัติงาน 
3. ออกคำส่ังแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 
4. สังเกตจากการ
ปฏิบัติงาน 
5. ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 
6. สัมภาษณ์ 

1.  แบบสอบถาม 
2. ใบเบิกพัสดุ 
3. แบบสรุป 
4. แบบติดตามงาน/โครงการ 
5. แบบประเมินงาน/โครงการ 
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
และโครงการ 
7. เอกสารสรุปการติดตามและ
ประเมินผล 
8. ใบเสร็จค่าไฟ 
9. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
10. บัญชีคุมการใช้เงินอุดหนุน 
10. สมุดบัญชีคุมเงินประเภท
ต่างๆ 

7. มีการควบคุมภายในองค์กรทำให้ทราบและวิเคราะห์
ปัญหาความเส่ียงท่ีเกิดภายในองค์กรได้ และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ 
8. การซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีคุณภาพ 
 

 11.ทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ 
12. แบบสำรวจต่างๆ 
13.ใบเสร็จของโรงเรียน 
14.บันทึกการซ่อม 
15. หลักฐาน-การรับจ่ายเงิน 
16.แบบสำรวจ 
18.รายงานการควบคุมภายใน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 
2. โรงเรียนมีการจัดแบ่งหมวดหมู่เอกสารแยกเป็นหมวดหมู่จัดทำบันทึกรายการในทะเบียน 

ต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยแยกเป็นหมวดตามประเภทของเงินให้เป็นปัจจุบันทุกวัน 
3. โรงเรียนมีการจัดทำหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 



4. โรงเรียนมีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือทุกส้ินเดือน 
5. โรงเรียนจัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชี ให้เป็นระบบระเบียบ เรียบร้อย   

 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบจัดหาพัสดุ ตามความต้องการโดยดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบของ
ทางราชการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจำเป็นในงานการเงินและพัสดุให้เพียงพออยู่เสมอ 

6. โรงเรียนมีการติดตาม และตรวจสอบหลักฐาน การปฏิบัติงานเป็นประจำ 
7. วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนได้รับการตรวจสอบและจำหน่ายอย่างถูกต้องอยู่เสมอ 
8. โรงเรียนมีการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีชำรุดให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
9. มีการบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้ถึงผู้เรียน อย่างคุ้มค่าท่ีสุดในการจัดการเรียนการสอน  
10. มีการตรวจสอบติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ  
11. มีการจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไข  

 
ค่าวัสดุ กิจกรรมการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์และซ่อมแซม บำรุง 

 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
ราคาต่อ
หน่วย 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

อุดหนุน งปม. อื่นๆ 
     1. จัดหาพัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้บริหารจัดการใน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

      

1.1 กระดาษ A4 70 แกรม 
1.2 กระดาษ A4 80 แกรม 
1.3 กระดาษโฟโต้  120  แกรม 
1.4 กระดาษปกสี A4 100 แกรม 
1.5 กระดาษชาร์ทขาวเทา 
1.6 กระดาษการ์ดขาว 120 แกรม 
1.7 ลวดเสียบกระดาษ 
1.8 คลิปดำ (51 mm.) 
1.10 แม็กเย็บกระดาษ เบอร์ 10 
1.11  ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 (1×24) 
1.12  ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/8 (1×24) 
1.13  ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/10 (1×24) 
1.14  ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/13 (1×24) 
1.15  หมึกปริ้นส์เตอร์ RICOH  
1.16  หมึกปริ้นส์เตอร์ ESSON สีดำ 
1.17  หมึกปริ้นส์เตอร์ ESSON สีน้ำเงิน 
1.18  หมึกปริ้นส์เตอร์ ESSON สีเหลือง 
1.19  หมึกปริ้นส์เตอร์ ESSON สีแดง 
1.20  แล็คซีน (1.5") 
1.21  กระดาษกาว 2 หน้า แบบบาง 
1.22  กระดาษกาวโฟม 2 หน้า 3 M 1 เมตร 
1.23  กาวลาเท็กช์ 
1.24  กาวแท่ง UHU 
1.25  ซองขาว 
1.26  ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง 
1.27  ซองน้ำตาลขยายข้าง 

4 กล่อง 
2 กล่อง 
2 ห่อ 
4 ห่อ 

20  แผ่น 
4 ห่อ 

10 กล่อง 
4 กล่อง 
10 อัน 
2 กล่อง 
2 กล่อง 
2 กล่อง 
2 กล่อง 
2 แกน 
10 ขวด 
4 ขวด 
4 ขวด 
4 ขวด 
12 ม้วน 
12 ม้วน 
8 ม้วน 
4 ขวด 
10 แท่ง 
2 กล่อง 
60 ซอง 
40 ซอง 

500 
600 
125 
80 
10 
170 
12 
40 
65 
100 
100 
100 
100 

4,500 
100 
100 
100 
100 
20 
25 
55 
30 
30 
200 
5 
8 

2,000.00  
1,200.00  
 250.00  
 320.00  
 200.00  
 680.00  
120.00  
 160.00  
 650.00  
 200.00  
 200.00  
 200.00  
 200.00  
9,000.00  
1,000.00  
 400.00  
 400.00  
 400.00  
 240.00  
 300.00  
 440.00  
 120.00  
 300.00  
 400.00  
 300.00  
 320.00 

  2,000.00  
1,200.00  
 250.00  
 320.00  
 200.00  
 680.00  
120.00  
 160.00  
 650.00  
 200.00  
 200.00  
 200.00  
 200.00  
9,000.00  
1,000.00  
 400.00  
 400.00  
 400.00  
 240.00  
 300.00  
 440.00  
 120.00  
 300.00  
 400.00  
 300.00  
 320.00 

รวม   20,000   20,000 



โครงการ   โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 3,4 และ 6 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 11,13 และ 14 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวนวลอนงค์  สมพร 2. นางสาววงค์จิรา  พรมวงษ์ 
    3. นางสุดาภรณ์  ธนกฤษเมธี 4. นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการใช้
สาธารณูปโภคในโรงเรียนนั้นมีการใช้อยู่ตลอดเวลา หากไม่มีการบริหารจัดการให้เป็นระบบนั้นจะส่งผลกระทบ
ให้มีการใช้ระบบสาธารณูปโภคอย่างส้ินเปลืองและเกิดผลประโยชน์น้อยท่ีสุดจึงต้องมีการจัดระบบนี้ขึ้นเพื่อ
ป้องกันการใช้สาธารณูปโภคอย่างส้ินเปลือง 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การบริหารงานด้านงบประมาณ มีความเป็นอิสระ  คล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
2. เพื่อให้มีการบริหารด้านสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ 

1. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารงานด้านงบประมาณ มีความเป็นอิสระ  คล่องตัวโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 

2. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารด้านสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างเพียงพอและมี   
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารงานด้านงบประมาณ มีความเป็นอิสระคล่องตัว โปร่งใส  

ตรวจสอบได้ ร้อยละ 100   
 2. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารด้านสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างเพียงพอและมี   
ประสิทธิภาพสูงสุดร้อยละ 100 
4. วิธีดำเนินการ 

1. ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ 
2. ประชุมช้ีแจงแต่งต้ังคณะทำงาน 
3. ดำเนินงานตามกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
5. ประเมินผลและเสนอแนะการทำงานในกิจกรรมต่อไป 
6. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและเสนอแนะการทำโครงการต่อเนื่อง 
 
 
 

 
 
 
 
 



5. กิจกรรม  ระยะเวลา  แผนติดตามกำกับ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2562 2563 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. วางแผนโครงการ
พัฒนางานบริหาร
งบประมาณ 

      

 

     

2. ประชุมช้ีแจง
แต่งต้ังคณะทำงาน 

            

3. ดำเนินกิจกรรม             
4. สรุปและรายงาน
การใช้งบประมาณ 

            

 
6. งบประมาณ จากเงินอุดหนุน จำนวน   380,4000.00 บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบลงทุน ค่าสาธารณูปโภค 
1. ค่าไฟฟ้า  
2. ค่าโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต 
3. ค่านำมันรถยนต์ 

276,000.00  
 32,400.00  
 72,000.00  

- 
- 

- 
- 

276,000.00  
 32,400.00  
 72,000.00  

รวมงบประมาณที่ใช้ 380,400.00   380,400.00 
 
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการใดภายในวงเงินงบประมาณ 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. มีการจัดระบบการจ่ายค่า
สาธารณูปโภค 
2. มีการควบคุมการใช้
สาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ตรวจสอบจากใบเรียกเก็บค่า
สาธารณูปโภคแต่ละเดือน 
2. ตรวจสอบจากการชำระค่า
สาธารณูปโภคแต่ละเดือน 

1. แบบประเมินงาน/โครงการ 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานและ
โครงการ 

  
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารงานด้านงบประมาณ มีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 

2. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารด้านสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างเพียงพอและมี ประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 

 

 
 
 



 
โครงการงบลงทุน 

กิจกรรม    การจัดซื้อครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 6 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวนวลอนงค์  สมพร  2. นางสุดาภรณ์  ธนกฤษเมธี 
    3.นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี  4.นางสาววงค์จิรา  พรมวงษ์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

………………….………………………………………………………………................................................…………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 การวางแผนงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ใหส้อดคล้องกับเป้าหมายการบริการ และ
การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนใหไ้ด้ผลดี ตอ้งมีการน าขอ้มูลประกอบจดัท าแผนค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ และค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายท่ี
กำหนดให้จ่ายจากงบรายงานอื่น ๆ ซึ่งค่าครุภัณฑ ์ หมายถึง รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงท่ีมีลักษณะคงทนถาวร 
มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1ปี ขึ้นไป และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกินกว่า 5,000 บาท 
หรือส่ิงของท่ีจัดเป็นครุภัณฑ์ตามรายการในเอกสารแนบท้าย รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าส่ิงของ 
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น รายจ่ายเพื่อจ้างท่ีปรึกษา
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวมถึงส่ิงต่างๆ ซึ่งติดตรึง
กับท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง และมิใช่เป็นการซ่อมแซม บำรุงรักษาตามปกติ รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน (ท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคล) รวมทั้งงานดำเนินการเอง และรายจ่ายเพื่อจ้างท่ีปรึกษาหรือเพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เช่น ค่าก่อสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร บ้านพัก  สนามกีฬา สระว่ายน้ำ 
สะพาน ถนน รั้ว บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ  เป็นต้น ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดต้ังครั้งแรกใน
อาคารหรือสถานท่ี ท้ังท่ีเป็นการดำเนินการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง ค่าติดต้ังระบบประปา
และอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดต้ังครั้งแรกในอาคารหรือสถานท่ี ท้ังท่ีเป็นการดำเนินการพร้อมการก่อสร้างหรือ
ภายหลังการ ค่าจัดสวน และค่าถมดิน เป็นต้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้บริหารจัดการภายในโรงเรียน 
 2. เพื่อเพื่อปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างภายในโรงเรียน 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีครุภัณฑ์ใช้เพื่อบริหารจัดการภายในโณงเรียนเพียงพอ ร้อยละ 100 
 ด้านคุณภาพ 



  1. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจในการบริหารจัดการ และครุภัณฑ์ท่ี
ได้ มีการนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ 100 % 

4. วิธีดำเนินการ 
1.ประชุม  วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
4.ดำเนินงานตามโครงการ 
5.สรุปผล / รายงานผล 
 

6. กิจกรรมระยะเวลา  แผนติดตาม กำกับ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

การจัดซื้อครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

            

 
 
6.  งบประมาณ จำนวน  258,360.00 บาท 
 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 

การจัดซื้อครุภัณฑ์ 100,000.00 

ส่ิงก่อสร้าง 158,360.00 

รวมงบประมาณที่ใช้ 258,360.00 

 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. มีครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างภายใน
โรงเรียน 
 

1. สอบถาม 
2. ประเมิน 
3. สรุปรายงานผล 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมิน 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างภายในโรงเรียนเพียงพอต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
คำสั่งโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 

ท่ี 076/2563 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบติัการ ประจำปีการศึกษา 2563 

........................................................... 
  เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่งแห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน คำส่ังท่ี 29/2526 เรื่อง มอบหมายอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ส่ัง  
ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 และคำส่ังท่ี 44/2549 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม 2549 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน   ปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษา พิจารณาเสนอแนะวางนโยบาย ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

1.1 นายสุพิศ     คำทอง  คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
1.2 นายมหันต์   เวทไธสง  ผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
1.3 นางยุภาพร   ธรรมฤทธิ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
1.4 นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม  ครู    กรรมกา ร 
1.5 นางสาวนิตยา  ดุลณีย์  ครู    กรรมการ 
1.6 นายศรายุทธ  คุระนันท์  ครู    กรรมการ 
1.7 นางสาวนวลอนงค์  สมพร  ครู        กรรมการและเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าท่ีจัดเตรียมข้อมูลทุกด้าน รวบรวมแผนปฏิบัติการของแต่ละกลุ่ม
งาน และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย 
 2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 2.1.1 นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม ครู    ประธานกรรมการ 
 2.1.2 นางยุภาพร    ธรรมฤทธิ์  ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
 2.1.3 นางสาวหทัยรัตน์  โคตรชมภู ครู    กรรมการ 

 2.1.4 นางจุรีภรณ์ จอดนอก ครู    กรรมการ     
 2.1.5 นางสาวน้ำมนต์ ศรีหาชัย  ครู    กรรมการ 
 2.1.6 นายศิลา   อรรถประจง  ครู    กรรมการ 
 2.1.7 นางสาววิไลลักษณ์   คำวงค์ษา ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
  

 2.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
  2.2.1 นางสาวนวลอนงค์  สมพร ครู    ประธานกรรมการ 
  2.2.2 นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี ครู    รองประธานกรรมการ 
  2.2.3 นางสาววงค์จิรา  นาสมวาส ครู    กรรมการ  
  2.2.4 นางสุดาภรณ์   ธนกฤตเมธี ครู    กรรมการ 
 
 
 
 



 2.3  กลุ่มบริหารงานบุคลากร 
 2.3.1 นางสาวนิตยา ดุลณีย์  ครู    ประธานกรรมการ 
 2.3.2 นางสาววารุณี มิหิม  ครู    รองประธานกรรมการ 
 2.3.3 นายธนพร  พาจันทร์  ครูธุรการ   กรรมการ 
 

 2.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 2.4.1 นายศรายุทธ  คุระนันท์  ครู    ประธานกรรมการ 
 2.4.2 นายลิขิต ไกรรบ  ครู    รองประธานกรรมการ 
 2.4.3 นางสาวนาฏชนก    แสงหล้า ครู    กรรมการ 
 2.4.4 ว่าท่ีร้อยโทนนทกาล  ไมตรีสวัสด์ิ ครู    กรรมการ 
 2.4.5 นายกานต์  จอดนอก  ครู    กรรมการ  
 2.4.6 นางกาญจนา  สว่างวงค์  ครู    กรรมการ  
 2.4.7 นายไพบูลย์  สมพงษ์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
   

 2.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย  ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
 

 3. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ มีหน้าท่ี พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ / ฝ่าย / งาน ให้เป็นไปตามระเบียบและสัดส่วนการใช้เงินงบประมาณในโรงเรียน  ประกอบด้วย 
 3.1 นายสุพิศ    คำทอง   คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 3.2 นายมหันต์   เวทไธสง   ผู้อำนวยการ    รองประธาน 
 3.3 นางยุภาพร    ธรรมฤทธิ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 3.4 นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม   ครู    กรรมการ 
 3.5 นายศรายุทธ  คุระนันท์  ครู    กรรมการ 
 3.6 นางสาวนิตยา  ดุลณีย์  ครู    กรรมการ 
 3.7 นางสาวนวลอนงค์  สมพร  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
 4. คณะกรรมการจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ  มีหน้าท่ี รวบรวมข้อมูล จัดทำรูปเล่ม ให้แล้วเสร็จตาม
กำหนดเวลา  ประกอบด้วย 
 4.1 นางสาวนวลอนงค์  สมพร  ครู    ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม  ครู    รองประธานกรรมการ 
 4.3 นายศรายุทธ  คุระนันท์  ครู    กรรมการ 
 4.4 นางสาวนิตยา  ดุลณีย์  ครู    กรรมการ 
 4.5 นางสาววงค์จิรา  นาสมวาส  ครู    กรรมการ  
 4.6 นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี  ครู    กรรมการ  
 4.7 นางสุดาภรณ์   ธนกฤตเมธี  ครู       กรรมการและเลขานุการ 

  ดังนั้น ให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ังนี้  ถือปฏิบัติตามคำส่ังอย่างเคร่งครัด และเต็ม
ความสามารถ  เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  12  พฤษภาคม  2563 
     
 
 ลงช่ือ 
                (นายมหันต์  เวทไธสง) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม 

 
 



 


