
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การให้ความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 
.......................................................... 

 ท่ีประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
เมื่อวันท่ี  8 เมษายน 2564 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมแล้ว 
 ท่ีประชุมมีมติ 

1. เห็นชอบแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงสร้าง
การบริหารงาน ดังนี ้

2. งบดำเนินงาน  ร้อยละ 80  จำนวน  919,440.00 บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค 

➢ ค่าไฟฟ้า 12 เดือน เดือนละ 23,000.00 จำนวน  276,000.00 บาท 
➢ ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนละ 300.00 จำนวน     3,600.00 บาท 
➢ ค่าน้ำมันรถโรงเรียน 12 เดือน เดือนละ 6,000.00 จำนวน 72,000.00 บาท 

3. งบลงทุน   ร้อยละ 20  จำนวน  229,860.00 บาท 
4. จัดสรรตามฝ่ายงาน 

1. ด้านวิชาการ  (ร้อยละ 60)  จำนวน  340,704.00 บาท 
2. ด้านงบประมาณ (ร้อยละ 5)  จำนวน    28,392.00 บาท 
3. ด้านบิหารงานบุคคล (ร้อยละ 5)  จำนวน    28,392.00 บาท 
4. ด้านการบริหารท่ัวไป (ร้อยละ 20)  จำนวน  113,568.00 บาท 
5. สำรองจ่าย  (ร้อยละ 10)  จำนวน    56,784.00 บาท 
   รวม (ร้อยละ 100) จำนวน  567,840.00  บาท 

รวมทั้งส้ิน  จำนวน         1,149,300.00 บาท 
5. เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ได้ ถ้าหากจะมีการเปล่ียนแปลง

นอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัตินี้แล้ว ต้องขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานทุกครั้ง 
 

               ลงช่ือ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
           (นายสุพิศ  คำทอง) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 

 ผู้บริหาร ครู และบุคลลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม รับดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 ท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม ได้ให้ความเห็นชอบ เริ่ม
ต้ังแต่วันเริ่มเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไปจนส้ินปีการศึกษา เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

               ลงช่ือ...................................................ผู้รับการปฏิบัติ 
           (นายมหันต์   เวทไธสง) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม 



 
 

 
 

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 นายสุพิศ  คำทอง ประธานกรรมการ 
2 นายสมาน  แก้วพวง กรรมการ 
3 นางวันนา  คำเจริญ กรรมการ 

4 นายประภาส  ไชยโยธีร์ กรรมการ 

5 นายศรายุทธ  คุระนันท์ กรรมการ 

6 นางเบญจพร  ไชยโชค กรรมการ 

7 นางพัชนิดา  บุราณสี กรรมการ 

8 นายสมชาย บุราณสี กรรมการ 

9 นางนงลิตร  อ่างมัจฉา กรรมการ 

10 นายอนุวัตร  เบญจศิริกุล กรรมการ 

11 นายประจิตร  อ่างมัจฉา กรรมการ 

12 นายสุวพิฒ์    คำทอง ผู้แทนศิษย์เก่า 
13 พระปลัดพิทักษ์   อินทวีโร      ผู้แทนองค์กรศาสนา 
14 พระอาจารย์ไพโรจน์   สมาจโร      ผู้แทนองค์กรศาสนา 
15 นายมหันต์ เวทไธสง กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

คำนำ 
 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  จัดทำ
ขึ้นเป็นคู่มือในการบริหารจัดการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  โดยคำนึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์
ท่ีเกิดกับผู้เรียนเป็นหลัก  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545   
และให้สอดคล้องตามแนวนโยบายแห่งรัฐ  ท่ีได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้และปรับเปล่ียนระบบการ
บริหารงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็น  4  กลุ่มงาน  ดังนี้ 

1. ด้านวิชาการ   
2. ด้านงบประมาณ  
3. ด้านบริหารงานบุคคล  
4. ด้านการบริหารท่ัวไป  

 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดในการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 เล่มนี้ จะเป็นแนวทางใน การบริหารงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ขอขอบคุณ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 
จนเสร็จเรียบร้อย 
 
    

                 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 
      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

                  5 พฤษภาคม 2564 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.1  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 หนองคาย 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 2564  เป็นเวลา 24 ปี มีเนื้อที่ 35 ไร่   

เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีเขตพื้นท่ีบริการ  21 หมู่บ้าน  ได้แก่  
บ้านหนอง  บ้านห้วยค้อ บ้านโนนสว่าง บ้านภูเขาทอง บ้านม่วง บ้านตาดเสริม บ้านวังมน บ้านนางิว้ บ้านซำเจียง 
บ้านดงป่าเปลือย บ้านเทาใต้ บ้านเทากลาง บ้านนาบอน บ้านเทพประทับ บ้านฟ้าประทาน บ้านม่วงน้ำไพร บ้าน
ห้วยเหียม บ้านห้วยขอบ บ้านคกเว้า บ้านหาดคัมภีร์ และบ้านนาโม้  โดยรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  ตำบลบ้าน
ม่วง  ตำบลนางิ้ว และตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และตำบลหาดคัมภีร์ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wangmuangpit.org/


 
 

1.2 ข้อมูลด้านการบริหาร 
 ปัจจุบันผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายมหันต์  เวทไธสง มือถือ 089-655-5451   
e-mail : mahan9097@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหาร
การศึกษา  ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 19 ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน  

ปัจจุบันโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม เปิดทำการสอน 2 ระดับ  คือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
1.3 ข้อมูลนักเรียน 

 

ตารางแสดง ข้อมูลนักเรียนในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

จำนวน (คน) 318 266 294 278 315 

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

ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 
จำนวน (คน) 315 321 327 333 340 

  
 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดต้ังเป็นโรงเรียนคุณธรรมช้ันนำซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอยู ่ เสมอ มีความซื ่อสัตย ์ส ุจร ิต ม ีเมตตา กร ุณา เอ ื ้อเฟ ื ้อเผื ่อแผ่ เส ียสละ   เพ ื ่อส่วนรวม   
มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  
 

1.4 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  
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 



 
 

1.5 ทำเนียบผู้บริหาร 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.6 ข้อมูลข้าราชการครู – พนักงานราชการ – ลูกจ้าง โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  ประจำปีการศึกษา 2564 
 

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. นางจุรีภรณ์  จอดนอก ครู(คศ.1) กศ.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
6. นายลิขิต  ไกรรบ ครู(คศ.1) ค.บ.ภาษาไทย 
7. นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม ครู(คศ.1) ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเพื่อผู้พูดภาษาอื่น 
8. นางสุดาภรณ์  ธนกฤตเมธี ครู(คศ.1) ค.บ.สังคม 
9. นายกานต์  จอดนอก ครู(คศ.1) ค.บ.ดนตรีศึกษา 
10. นางสาววารุณี  มิหิม ครู(คศ.1) ค.บ.ภาษาไทย 
11. นางสาวน้ำมนต์  ศรีหาชัย ครู(คศ.1) ค.บ.ภาษาไทย 
12. นายศิลา  อรรถประจง ครู(คศ.1) ค.บ.คอมพิวเตอร์ 
13. นางสาวหทัยรัตน์  โคตรชมพู ครู(คศ.1) วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
14. นางกาญจนา  สว่างวงค์ ครู(คศ.1) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 
15. นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี ครู(คศ.1) คม.นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
16. นางสาวกมลพรรณ  วันลีลา  พนักงานราชการ ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต 
17. นางสาววิไลลักษณ์  คำวงษา ครูอัตราจ้าง ค.บ.คอมพิวเตอร์ 
18. นายไพบูรณ์  สมพงษ์ พนักงานราชการ มัธยมศึกษาปีท่ี  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

1.7 ประมาณการจำนวนนักเรียนและรายรับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ท่ี รายการ 
นักเรียน 
(คน) 

เงิน 
(บาท) 

 หมายเหตุ  

1 เงินอุดหนุนรายหัว     
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ม.1) 55        192,500.00   
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ม.2) 48        168,000.00    
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.3) 56        196,000.00    
  รวม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 159        556,500.00   3,500 บาท/คน/ปี  
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ม.4) 53        201,400.00    
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ม.5) 60        228,000.00    
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) 43        163,400.00    
  รวม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 156        592,800.00   3,800 บาท/คน/ปี  
  รวมเงินอุดหนุนรายหัว 315      1,149,300.00    
2 เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป ี       
  2.1 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน     
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 159          71,550.00   450 บาท/คน/ปี  
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 156          78,000.00   500 บาท/คน/ปี  
  รวม ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 315        149,550.00    
  2.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 156        137,280.00   880 บาท/คน  
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 159        151,050.00   950 บาท/คน  
  รวม ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 315        288,330.00    
  2.3 ค่าหนังสือเรียน     
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ม.1) 55          44,440.00   808 บาท/คน/ปี  
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ม.2) 48          44,208.00   921 บาท/คน/ปี  
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.3) 56          55,776.00   996 บาท/คน/ปี  
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ม.4) 53          73,352.00   1,384 บาท/คน/ปี  
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ม.5) 60          79,560.00   1,326 บาท/คน/ปี  
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) 43          50,052.00   1,164 บาท/คน/ปี  
  รวม ค่าหนังสือเรียน 315        347,388.00    
  2.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน     
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 159          66,780.00   420 บาท/คน/ปี  



 
 

ท่ี รายการ 
นักเรียน 
(คน) 

เงิน 
(บาท) 

 หมายเหตุ  

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 156          71,760.00   460 บาท/คน/ปี  
  รวม ค่าอุปกรณ์การเรียน 315        138,540.00    
  รวม  เงินอุดหนุนเรียนฟรี       923,808.00   

ท่ี รายการ 
นักเรียน 
(คน) 

เงิน 
(บาท) 

 หมายเหตุ  

3 เงินอุดหนุนอื่น       

  
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน 159        477,000.00   3,000 บาท/คน/ปี  

  รวม เงินอุดหนุนอื่น       
4 เงินระดมทุนและรายได้สถานศึกษา       
  รายได้สถานศึกษา - -   
  เงินผ้าป่า / ระดมทุนประจำปี - -   

  
ห้างร้าน / เอกชน สนับสนุน 
(ระบุ)................. 

- - 
  

  อื่นๆ(ระบุ)........................... - -   
  รวม เงินระดมทุนและรายได้สถานศึกษา - -   
  รวมทั้งสิน       2,550,108.00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 มุ่งพัฒนานักเรียนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 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 และบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 2. ปลูกฝังคุณธรรม   ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
 3. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ ท้ังเด็กท่ัวไป  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  และลดอัตราการออกกลางคัน 
 4. พัฒนาความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 5. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
 6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ส่วนที่  3 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
3.1 สรุปงบหน้ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ จำแนกตามโครงสร้างการบริหารของ
สถานศึกษา 4 ด้าน (งาน 4 ด้านของสถานศึกษา) 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ว/ด/ป 

ที่ 
ดำเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

อุดหนุน
เรียนฟรี 
15 ปี 
(บาท) 

 อุดหนุนอื่น 
(บาท)  

ระดมทุน/
รายได้

สถานศึกษา 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

แผนงานด้านวิชาการ (จำนวน 25  โครงการ 4 กิจกรรม) 

1 
โครงการ แนะแนวการศึกษา 
และการรับสมคัรนักเรียน 

ยุภาพร 
ธรรมฤทธ์ิ 

       12,500.00     12,500.00  

2 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยและสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

         10,000.00     10,000.00  

3 โครงการ มหกรรมวิชาการ          60,000.00     60,000.00  

4 
โครงการ การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

         35,000.00     35,000.00  

5 
กิจกรรมปจัฉิมนิเทศและการมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3,6           15,000.00     15,000.00  

6 โครงการ นิเทศการศึกษา            1,000.00       1,000.00  

7 
โครงการ สง่เสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุด          35,000.00     35,000.00  

8 

โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6          20,000.00     20,000.00  

9 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน            5,000.00       5,000.00  
10 กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผล            5,000.00       5,000.00  

11 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระภาษาไทย                         15,000.00     15,000.00  

12 
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          15,000.00     15,000.00  

13 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์          15,000.00     15,000.00  

14 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา และเศรษฐกิจ
พอเพียง          15,000.00     15,000.00  



 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ว/ด/ป 

ที่ 
ดำเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

อุดหนุน
เรียนฟรี 
15 ปี 
(บาท) 

 อุดหนุนอื่น 
(บาท)  

ระดมทุน/
รายได้

สถานศึกษา 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

16 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ภาษาอังกฤษ และกิจกรรม Merry 
Christmas & Happy New Year          15,000.00     15,000.00  

18 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา          15,000.00     15,000.00  

19 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการงาน
อาชีพกิจกรรมสง่เสริมนักเรียนให้
มีรายได้ระหว่างเรียน           15,000.00     15,000.00  

21 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ          15,000.00     15,000.00  

22 
โครงการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา            1,000.00       1,000.00  

23 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้            1,700.00       1,700.00  

24 
โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา            3,504.00       3,504.00  

25 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา            3,000.00       3,000.00  

26 โครงการเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์โรงเรียน            3,000.00       3,000.00  
27 สร้างภาคีเครือข่าย            3,000.00       3,000.00  

28 
โครงการสถานศึกษาพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน            2,000.00       2,000.00  

29 

โครงการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือ
ประเมินรับรางวัลโรงเรียน
พระราชทานและพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือรับรางวัล 
นักเรียนพระราชทาน            5,000.00       5,000.00  

 รวม   340,704.00  340,704.00 
แผนงานด้านงบประมาณ (จำนวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม) 

1. 
โครงการพัฒนางานกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ        

 
- กิจกรรมการพัฒนาระบบ

การเงินและบัญชี       17,392.00  17,392.00 

 
- กิจกรรมการจัดหาพัสดุ ครุ

ภัณท์  และซ่อมแซม  บำรุง     10,000.00  10,000.00 

 
- กิจกรรมรายงานการควบคุม

ภายใน     500.00  500.00 
 - รายงานตันทุนผลผลิต     500.00  500.00 



 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ว/ด/ป 

ที่ 
ดำเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

อุดหนุน
เรียนฟรี 
15 ปี 
(บาท) 

 อุดหนุนอื่น 
(บาท)  

ระดมทุน/
รายได้

สถานศึกษา 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

 รวม   28,392.00  28,392.00 
แผนงานด้านการบริหารงานบุคคล  (จำนวน 3 โครงการ 8 กิจกรรม)  
1. โครงการพัฒนาบุคลากร        

 
- กิจกรรมงานส่งเสริมการนิเทศ

ภายใน     500.00  500.00 

 

- งานส่งเสริมและพัฒนาความรู้
เก่ียวกับการผลิตสื่อ นวัตกรรม 
โครงงาน โดยใช้วัสดุท้องถ่ิน
และพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี 
(ICT)  แก่บุคลากรในโรงเรียน     500.00  500.00 

 
- กิจกรรมอบรม/ประชุม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน      14,892.00  14,892.00 

 
- งานพัฒนาบุคลากรสู่ครูมือ

อาชีพ      500.00  500.00 

 
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการ

นำภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วม
จัดการเรียนการสอน     500.00  500.00 

 

- การพัฒนาเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอน และการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้
เครื่องมือที่หลากหลาย     500.00  500.00 

2. 
โครงการสง่เสริมประสิทธิภาพการ
ทำงาน สร้างขวัญและกำลังใจของ
บุคลากร        

 - งานกีฬาสามัคค ี     9,500.00  9,500.00 
 - งานคัดเลือกบุคลากรดีเด่น     500.00  500.00 

3. 
โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน     1,000.00  1,000.00 

 รวม   28,392.00  28,392.00 
 แผนงานด้านการบริหารทั่วไป (จำนวน 6 โครงการ 24 กิจกรรม)      
1. โครงการปรับปรงุและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน    
 - ซ่อมแซมอาคารเรียน     15,000.00  15,000.00 
 - ปรับปรุงห้องเรียน     5,000.00  5,000.00 
 - ซ่อมแซมห้องประชุม     21,568.00  21,568.00 
2. โครงการสง่เสริมงานกิจการนักเรียน    
 - กิจกรรมวันไหว้คร ู     5,000.00  5,000.00 
 - กิจกรรมวันปิยมหาราช     1,000.00  1,000.00 



 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ว/ด/ป 

ที่ 
ดำเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

อุดหนุน
เรียนฟรี 
15 ปี 
(บาท) 

 อุดหนุนอื่น 
(บาท)  

ระดมทุน/
รายได้

สถานศึกษา 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว     2,000.00  2,000.00 

 - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ     1,000.00  1,000.00 
 - วันเอดส์โลก     1,000.00  1,000.00 
 - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ     1,000.00  1,000.00 

 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชินี     2,000.00  2,000.00 

 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระ 
นางเจ้าสิริกิต์ิ (วันแม่แห่งชาติ)     6,000.00  6,000.00 

 
- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรเมทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9     1,000.00  1,000.00 

 
- วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงค ์     1,000.00  1,000.00 

3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงอนามัยโรงเรียน    
 - โภชนาการ     500.00  500.00 
 - ย้ิมสวยฟันสะอาด     500.00  500.00 

 
- ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนใน

โรงเรียน     500.00  500.00 

 
- อบรมเยาวชนสาธารณสุขใน

โรงเรียน     500.00  500.00 
 - ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำป ี     2,000.00  2,000.00 
4. โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    

 
- กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน

รายบุคคล     10,000.00  10,000.00 
 - กิจกรรมคัดกรองนักเรียน     2,000.00  2,000.00 

 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน     10,000.00  10,000.00 

 
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ

และบรรเทาสาธารณภัย     2,000.00  2,000.00 
 - กิจกรรมคุ้มครองเด็ก     2,000.00  2,000.00 
5. โครงการ TO BE NUMBER ONE     1,000.00  1,000.00 

6. 
โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกาข้ันพ้ืนฐาน     2,000.00  2,000.00 



 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ว/ด/ป 

ที่ 
ดำเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

อุดหนุน
เรียนฟรี 
15 ปี 
(บาท) 

 อุดหนุนอื่น 
(บาท)  

ระดมทุน/
รายได้

สถานศึกษา 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

 
- กิจกรรมประชุมก่อน 

เปิดภาคเรียน     1,000.00  1,000.00 

 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา     1,000.00  1,000.00 
 รวม 113,568.00  113,568.00 
 งบลงทุน ร้อยละ 20  229,860.00  229,860.00 
 ค่าสาธารณูปโภค    
 - ค่าไฟ เดือนละ 23,000     276,000.00  276,000.00 

 
 

- ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
เดือนละ 300     

 
3,600.00  

 
3,600.00 

 - ค่าน้ำมันรถ รร. เดือนละ 6,000     72,000.00   72,000.00 
 รวม 351,600.00  351,600.00 
 รวมทั้งสิ้น 1,149,300.00  1,149,300.00 

 
 

งบส่วนหน้า 
งบท่ีใช้จัดสรรในปีงบประมาณ   2564 

1. ท่ีมาของงบประมาณ 
 

1.1 เงินอุดหนุน  ภาคเรียนท่ี 1/2564                   =                         574,650.00 บาท 
1.2 เงินอุดหนุน  ภาคเรียนท่ี 2/2564                   =                         574,650.00 บาท 
                          รวม                                 =                        1,149,300.00 บาท 

 

2. สัดส่วนท่ีใช้จัดสรร 
 2.1 งบบุคลากร - 
 2.2 งบดำเนินงาน ร้อยละ 80 เป็นเงิน 919,440.00 
  2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค  
  (ค่าไฟ เดือนละ 23,000.00 จำนวน 12 เดือน)  เป็นเงิน 267,000.00 บาท   
  (ค่าโทรศัพท์ เดือนละ 300.00 จำนวน 12 เดือน)   เป็นเงิน     3,600.00 บาท 
   (ค่าน้ำมัน เดือนละ 6,000.00 จำนวน 12 เดือน)   เป็นเงิน   72,000.00 บาท 
   
 
 
 
 



 
 

2.2.2 คงเหลือจัดสรร 567,840.00 
   วิชาการ  :  บริหารท่ัวไป  :  บุคคล  :  งบประมาณ  :  สำรองจ่าย   
       60           20               5             5               10 
 
 
 
 
  
 
 
2.3 งบลงทุน ร้อยละ 20 เป็นเงิน 229,860.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 งบกลุ่มบริหารงานวิชาการ    ร้อยละ 60 =  340,704.00  บาท 
3.2 งบกลุ่มบริหารงานบริหารท่ัวไป   ร้อยละ 20 =  113,568.00  บาท 
3.3 งบกลุ่มบริหารงานบุคคล   ร้อยละ   5 =  28,392.00  บาท 
3.4 งบกลุ่มบริหารงานงบประมาณ   ร้อยละ   5 =  28,392.00  บาท 
3.5 งบสำรองจ่าย   ร้อยละ 10 =  56,784.00  บาท 

รวมทั้งส้ิน = 567,840.00 บาท 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ   แนะแนวการศึกษาและการรับสมัครนักเรียน  
สนองกลยุทธ์ที่   กลยุทธ์ รร.ท่ี 1,3 กลยุทธ์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ข้อท่ี  2 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี  11,12,13 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางยุภาพร  ธรรมฤทธิ์ และครูทุกคน   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง   
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  แต่สภาพปัจจุบันทำให้นักเรียนมีปัญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภาวะทาง
อารมณ์และจิตใจ  ท่ีขาดคุณธรรม  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์การศึกษา เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญของการศึกษา  กล้าแสดงออกในทางท่ีดี  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรมและดำรงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา  กล้าแสดงออกในทางท่ีดี   

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3.  เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม จำนวน  315  คน 
 2. คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  จำนวน  18  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 

2564 2565 
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. 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)   
                   หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงินงบประมาณ 
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  จริยธรรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 



 
 

3.โรงเรียนมีบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรม    กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 1,2,3 และ 6  กลยุทธ์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ข้อท่ี  1 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 6,8 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม และนางจุรีภรณ์  จอดนอก 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   เมษายน 2564 -  มีนาคม 2565 
……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตาม
มาตรฐานการศึกษาครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถรู้จักนำวิธีการสอนและเทคนิคการสอนมาจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียนรวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่ือการเรียนรู้และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้ดังนัน้ครูต้องเป็นผู้มีความสามารถใช้การวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริงและครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สามารถนำกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 โดยการสนับสนุนของผู้บริหารในการสร้างนวัตกรรมของครูผู้สอนและผู้บริหารเอง โดยยึดหลักธรรมมา 
ภิบาล ใช้นวัตกรรมในการขับเคล่ือนการยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นรายหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นโอกาส คุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย มีการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และผ่านการประเมินระดับ A-AA 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 2. เพื่อพัฒนาครูในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 3. เพื่อพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. เพื่อพัฒนาครูในการนาการวิจัยช้ันเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
3. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. ครูทุกกลุ่มสาระมีความรู้ความสามารถและความถนัดในรายวิชาท่ีสอนร้อยละ 80  
 2. ครูมีความรู้ความสามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
ร้อยละ 80  
 3. ครูมีความรู้ความสามารถในการนาวิธีการสอนและเทคนิควิธีการเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 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 2564 -  มีนาคม 2565 
 
ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 

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. ครูมีความรู้ความสามารถในการนาวิธีการสอนและเทคนิควิธีการเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ครูมีความรู้ความสามารถในการนาปัญหาและอุปสรรคจากการเรียนการสอนมาแก้ไขโดยใช้ 
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  

9      

10       
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  เมษายน 2564 - มีนาคม 2565 

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

การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน   
ท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข   การจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและ
สถานท่ี  ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ  3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี  มีเป้าหมายคือ  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และสามารถแข่งขันในระดับต่าง ๆ  จึงได้จัดให้มีโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นเต็ม
ศักยภาพ 
           2. นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้นตามโอกาส 
 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 80  ของ นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ด้านคุณภาพ 
 นักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้แสดงออกถึงความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  

ของแต่ละบุคคล 
4.วิธีดำเนินการ   

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



 
 

5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
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.ดำเนินงานตาม  
 

          
5.สรุปผลรวบรวมรายงาน  

 
          

6.  งบประมาณ  จำนวน 50,000 บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดใน 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช ้
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 
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. นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการสูงขึ้น 
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  

รวมทั้งสิ้น 70,000.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ    การวัดและประเมินผลการศึกษา 
สนองกลยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  กลยุทธเขตพื้นท่ีข้อท่ี 6 จุดเน้น 6.3 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจุรีภรณ์   จอดนอก 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพื้นฐานสองประการประการแรกคือ การวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องบันทึกวิเคราะห์แปลความหมายข้อมูลแล้วนำมาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครูการวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็น เรื่องท่ีสัมพันธ์กันหากขาดส่ิงหนึ่งส่ิง
ใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพการประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการเรียนรู้เช่นนี้เป็นการวัด
และประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวันเป็นการประเมินเพื่อให้รู้
จุดเด่นจุดท่ีต้องปรับปรุงจึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูลผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือกา
ประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็น เพื่อให้ได้มติขอ้สรุปของประเด็นท่ีกำหนด 
การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานท่ีเน้นการปฏิบัติการประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้
เพื่อนประเมินเพื่อน และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน(Rubrics) ส่ิงสำคัญท่ีสุดในการประเมินเพื่อพฒันาคือการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนใน ลักษณะคำแนะนำท่ีเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ทำให้การเรียนรู้พอกพูนแก้ไข
ความคิดความเข้าใจเดิมท่ีไม่ถูกต้องตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถต้ังเป้าหมายและพัฒนาตนได้ 
  ท้ังนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดให้สถานศึกษา พิจารณาทำการประเมินผลการ
เรียนรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียนหรือเมื่อส้ินสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับ
การทดสอบระดับชาติ เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้ผลการประเมินในการกำหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยการสอบ O-NET มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3. เพื่อนำผล
การทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 

ดังนั้นงานวัดผลและประเมินผลโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จึงจัดให้มีการประเมินผลเพื่อพัฒนาและการ
ประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนโดยพิจารณาจากการประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานท่ีมอบหมายใน 
อัตราส่วนตามความสำคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานท่ีมอบหมาย และจัดให้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อ
ส้ินสุดภาคเรียนและเป็นการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพใน
การวัดผลและประเมินผลการ จัดการเรียนการสอนรายวิชา งานวัดผลประเมินผล  



 
 

นอกจากนี้สถานศึกษายังจัดการเรียนรู้ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การเรียนรู้เรื่องวิทยา
ศาสตรื ตามแนวทางการประเมิน PISA ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำโครงการวัดผลและประเมินผลนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อจัดเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวัดผล และงานทะเบียน 
  2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบ/เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
  2.3 เพื่อพัฒนางานการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนตามความต้องการและบริบทของ 
สถานศึกษา 
      2.3 เพื่อแสดงสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้บริหาร ผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอน
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนรู้ 
3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ  

- นักเรียนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมในปีการศึกษา 2564 ได้รับการวัดและประเมินผลร้อยละ 100  
- ครูผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการร้อยละ 100 

        3.2  ด้านคุณภาพ 
       - ผู้เรียนในปีการศึกษา 2564 ผ่านการวัดผลและประเมินผลทุกรายวิชา และโรงเรียนดำเนินงาน
ตามระแนวทางการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560 อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ 
       - ผู้สอนมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการศึกษาในรูปแบบต่างๆ และเลือกใช้
วิธีการวัดและประเมินผลได้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
       - ผู้สอนใช้เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
      - ครูผู้สอนนำผลวิเคราะห์จากการทดสอบ O-NET มาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
4. วิธีดำเนินการ 
 1. วางแผน 
 2. เสนอโครงการ 
 3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4. ดำเนินงานตามโครงการ 
 5. สรุปผล / รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี ้

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
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.  งบประมาณจำนวน 35,000 บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ 
งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 
ค่ากระดาษ ค่าหมึกและค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัดและ
ประเมินผลตลอดปีการศึกษา 2564 ได้แก่  
- การสอบวัดผลกลางภาค/ปลายภาค 
- การทดสอบ PISSA 
- การทดสอบ PRE O-NET 
- การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  

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.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ   ปัจฉิมนิเทศและการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
                                          และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สนองกลยุทธ์ที่   กลยุทธ์ข้อ 2, 3, 4 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี   12  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวหทัยรัตน์  โคตรชมภู    
                                          ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม 2565 

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

กิจกรรมปัจฉิมและมอบประกาศนียบัตร เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาตามมาตราท่ี 16 ว่าด้วยการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตราท่ี 17  ว่าด้วยการศึกษาภาค
บังคับ  เพือ่ให้นักเรียนมีความภูมิใจในสถาบัน ควบคู่ไปกับการเข้าศึกษาต่อ และเพื่อเป็นแนวในการดำเนินชีวิตหลัง
จบการศึกษาจากสถานศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ฉะนั้นจึงเป็นหน้าท่ีสำคัญของสถานศึกษาท่ีจะผลิตบุคคล ท่ีมีคุณภาพและมีความรู้ไปสู่สังคมในการดำเนิน
ชีวิตและการเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดจัดกิจกรรมนี้
ขึ้นมา   

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. วิธีดำเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน กุมภาพันธ์  2565 คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 
3 ประชุมวางแผน กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 
4 ดำเนินการตามแผน มีนาคม 2565 คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 
5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มีนาคม 2565 คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 
6 การประเมินผล/ติดตามผล มีนาคม 2565 ครูหทัยรัตน์  โคตรชมภู    

  
 



 
 

5.  งบประมาณ  จำนวน 15,000 บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดใน 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช ้
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 
2. กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ 15,000 - 

 
 

   2.ค่าจ้างวิทยากร 
 

1600 
 

 
รวมงบประมาณที่ใช้ 15000 

 
งบประมาณ  จำนวน 15000  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )รายละเอียดดังนี้ 
รายละเอียดดังนี้ 

[  ]  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รับประกาศนียบัตร ม. 3 ม.6 
 

ท่ี รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 

1 พานบายศรีสู่ขวัญ 1 1000.0 1000.00   

2 อาหารว่าง 100 20.0 2000.00   

 ค่าวัสดุอุปกรณ์    10,400  

รวมทั้งสิ้น  15,000   
 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 
เงินท่ีได้รับจากโครงการตามแผนปฏิบัติการจำนวน   15,000 บาท 
รวมทั้งส้ิน  15000 บาท                                               
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการใดภายในวงเงินงบประมาณ 
 
6. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 

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

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษาในระดับสูง 
 2.ผู้เรียน มีความรู้สึกรักและเคารพสถาบันและมีความภาคภูมิใจในการจบการศึกษา  
 
 
 
 



 
 

 
ค่าวัสดุ 

โครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3  ม 6 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ 

 
ท่ี รายการ จำนวน (หน่วย) ราคา (บาท) ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 
1 โฟมหนา 1 นิ้ว 10 160.0 1,600.00   
2 สีน้ำ (สีดำแดง น้ำเงินเหลือง ขาว) 5 375.0 1,875.00   
3 กระดาษเกียรติบัตร 2 250.0 500.00   
4 เชือกฟาง 12 20.0 240.00   
5 แลคซีน 20 30.00           600.00    
6 เข็มหมุด 5 100.00         500.00    
7 ถุงดำ แบบหนา 2 80.00           160.00    
8 ลวด 5 30.00           150.00  

9  ริบบ้ิน 10 20.00 200.00  

10 ลูกอม 2 50.00 200.00  

11 ดอกไม้สด 15 250.00 3750.00  

12 โอเอชีส 10 30.00 300.00  

13 กระดาษฟรอยด์  5 50.00 250.00  

 14 คัตเตอร์ 1 75 75.00   
รวม 10,400  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ   นิเทศการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กลยุทธ์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ข้อท่ี  2 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 5,6,8    
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   เมษายน 2564 -  มีนาคม 2565 

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

การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการหนึง่ท่ีมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีปฏิบัติควบคู่กับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น       

ฉะนั้นจึงเป็นหน้าท่ีสำคัญของสถานศึกษาโดยตรงท่ีจะต้องมีการนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 
เพื่อให้ผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษาได้รู้ถึงจุดเด่น  จุดด้อยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง จะได้
นำไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2.เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาดียิ่งขึ้น 

 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จำนวน  18  คน  
ด้านคุณภาพ ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
4.วิธีดำเนินการ 

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



 
 

5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
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.ดำเนินงานตาม  
 

          
5.สรุปผลรวบรวมรายงาน  

 

          
 
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   กลยุทธ์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา ข้อท่ี  2  กลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  1,3 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี  3,4,5,6,7 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางยุภาพร  ธรรมฤทธิ์  2.นางสาววารุณี   มิหิม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันนี้การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมท่ีไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว การอ่านหนังสือท่ีดี
และมีสาระยิ่งน้อยลงไปอีกสาเหตุมีอยู่หลายประการนับต้ังแต่การขาดแคลนหนังสือท่ีดีและตรงกับความสนใจและ
การแย่งเวลาของส่ืออื่นๆเช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงฯลฯรวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้นให้เห็นความสำคัญ
ของการอ่านตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านท้ังในและนอกสถานศึกษา เมื่อเทียบความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รูไ้ด้
เห็นเรื่องต่างๆจากโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแล้ว การอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความ
พยายามมากกว่าและต้องมีทักษะในการอ่าน  ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัย  จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและ
ชักชวนให้เกิดความสนใจ แต่สภาพปัจจุบันพบว่าสังคมไทยยังไม่เป็นสังคมการอ่าน จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น  
 ในกระบวนการศึกษาท่ีให้ความสำคัญกับผู้เรียนถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ อันหมายถึงผู้เรียน
เป็นผู้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ห้องสมุดยิ่งมีความสำคัญยิ่งเพราะผู้เรียนจะได้ไป แสวงหาค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ ได้
ด้วยตนเอง ได้อ่าน ได้ดู ได้ฟัง หรือได้สัมผัสความรู้ท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งมีความกว้างและลึกต่างกันได้ด้วย หากทำ
ห้องสมุดให้ทันสมัย เราก็อาจจะนำสาระ ความรู้ท้ังหลายท่ีมีอยู่ในโลกมา รวมไว้ในห้องสมุดท้ังหมดได้ เพราะในโลก
ยุคปัจจุบันระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำความรู้จากแหล่งอื่น ๆ ในโลกท่ีเช่ือมโยงถึงกันได้ ผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ เกิดแหล่งความรู้ท่ีกว้างขวางใหญ่โตมากทำให้นักเรียนท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น  
เข้าถึงความรู้เหล่านี้ได้ ห้องสมุดจึงยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้บังเกิดผลต่อผู้เรียน 
บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการอ่านตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีประกาศให้ปี พ.ศ. 
2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านและกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน ครู และผู้บริหารเห็นความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
ตลอดจนให้การอ่านนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
 2.เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน ครูและผู้บริหารร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยา่ง
ต่อเนื่อง 
 3.เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและยกระดับความสามารรถในการอ่านของนักเรียน ครูและผู้บริหาร 

4.เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในโรงเรียน 
5.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของบุคลากรในโรงเรียนและในชุมชน 
 

 



 
 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

1.นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม จำนวน  315  คน 
 2.คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จำนวน  18  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 

2564 2565 
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  35,000  บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ 
งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ 

   -กิจกรรมจัดหาหนังสือ 
   -กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด 
   -กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
   -กิจกรรมจัดนิทรรศการ 

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

- 
- 
- 
- 

      - 
- 
- 
- 

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

รวมงบประมาณที่ใช้ 35,000 - - 35,000 
 
งบประมาณ  จำนวน 35,000  บาท  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 

[  ]  กิจกรรมจัดหาหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด   
               -    ค่าหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด                 15,000         บาท 

[  ]  กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด                  15,000         บาท 
     - ค่าของรางวัล                                14,000         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 

 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 

 
7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 

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

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านตลอดจนให้การอ่านนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ตลอดชีวิต   

2.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
3.นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและเลือกหนังสือท่ีเหมาะสมกับวัยของตนเองได้  
4.ห้องสมุดมีตู้หนังสือท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดสถานท่ีให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 



 
 

ค่าวัสดุ 
โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาหอ้งสมุด 

กลุ่ม/ฝ่ายวิชาการ  
 

ที่ รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. กระดาษ A4 80 แกรม 10 รีม 100.00 1,000.00  
2. กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม (50 แผ่น/ห่อ) 2 ห่อ 200.00   400.00  
3. หมึกสีดำ  สีน้ำเงิน    สีแดง    สีเหลือง  Epson  4 ขวด 100.00   400.00  
 สติกเกอร์ใสหลังเหลือง  pvc A4 1 ห่อ/50 แผ่น 

3 ห่อ 
200.00   600.00  

      
รวมทั้งสิ้น  2,400.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันม.3 และ ม.6 และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ข้อท่ี  3,4   
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 2 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจุรีภรณ์  จอดนอก และคณะครูโรงเรียนวังมว่งพิทยาคม 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

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

 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับต่างๆ ท้ังในระดับชาติ O-NET ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังในภาพรวม ระดับชาติ ยัง
ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  โรงเรยีนวังม่วงพิทยาคมได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการ
พัฒนานักเรียน และนอกจากนั้นในการพฒันาด้านต่างๆ  อันได้แก่ การพัฒนาทางด้านจิตใจ  ร่างกาย  สังคม  
สติปัญญา  และให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาการใหม่ๆ  มีทักษะชีวิต เพื่อนำมา
ประยุกต์ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์  เป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยตรง  ผู้เรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัด การศึกษาท่ีพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุก
คนมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง แสวงหาวิธีการท่ีจะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ท่ีครูจะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) โดยท่ี 
PLC ย่อมา จาก Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) ในการทำ
หน้าท่ีครูนั่นเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันทำงานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อ ปฏิบัติหน้าท่ีครู
เพื่อศิษย์ไป โดยรวมตัวกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้  จากประสบการณ์ตรง ทำให้ การทำหน้าท่ีครูเพื่อศิษย์เป็นการทำงาน
เป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันกไ็ด้   ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ 
PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  

โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม ได้เห็นความสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้รูปแบบ
ของ  PLC  นั่นเป็นกระบวนการท่ีมุ่งเนน้ท่ีจะพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยการจัดกลุ่มครูท่ีสอนวิชาเดียวกันและครู
ผู้ท่ีสอนระดับช้ันเดียวกันมาร่วมปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข  จึงได้จัดทำ
โครงการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อยกระดับ
การเรียนรู้ของผู้เรียนและนอกจากนี้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้ร่วมกนัสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล ส่งเสริม
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือดิจิทัลและเพื่อสังคมออนไลน์ ปลูกฝังให้นักเรียนมรพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต ทางโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระ  
2. เพื่อซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอ่อนในบางรายวิชาให้มีผลการเรียนเพิ่มขึ้น 



 
 

3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 ทุก
กลุ่มสาระ  
 
 

3. เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ 

1.นักเรียนช้ันม.6 และ ม.3 โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นใน 5  
กลุ่มสาระ  

2.นักเรียนช้ันม.6 และ ม.3 โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพิ่มมากขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  
ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมร้อยละ 100 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 

2564 2565 
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 
-วิเคราะห์เนิ้อหารายวิชา 
-จัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
-จัดกิจกรรมติวเตอร์ 

            

5.สรุปผลรวบรวมรายงาน             
 
 



 
 

6. งบประมาณ จำนวน   20,000  บาท 

รายการ งบประมาณท่ีใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 

จัดทำเอกสารประกอบและส่ือการเรียนรู้ 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 ร้อยละ 3 

ท้ัง 5 กลุ่มสาระ 
 

ค่าวัสดุ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

      (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 
กลุ่ม/ฝ่าย 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 ศรีหาชัย  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานวาดวยการบริหารสถานศึกษาไดกําหนดใหมีการ
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และขอบังคับ การจัดทําสัญญาการเป
นนักเรียน  รวมทั้งสวัสดิการและการบริการตาง ๆ ของสถานศึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการเล็งเห็นความสําคัญของ
การดูแลและกระตุนใหนักเรียน เปนผูท่ีมีความประพฤติท่ีดีมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นคนท่ีมีคุณภาพ
ของสังคมมุ่งมั่นในการศึกษาเปนแบบอยางท่ีดีในการทำประโยชน์แก่ สังคมและประเทศชาติสืบไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทราบและเข้าใจ กฎระเบียบ ขอบังคับ และสวัสดิการต่างๆของโรงเรียน 
 2. เพื่อเน้นการกระตุ้น ให้นักเรียน ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย 

4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติ คุณลักษณะท่ีดีตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
3. เป้าหมาย  
    ด้านคุณภาพ 
           1.นักเรียนเรียนเข้าใจ กฎระเบียบ ขอบังคับ และสวัสดิการต่างๆของโรงเรียน มีความประพฤติดีมีระเบียบ
วินัย 

            2.นักเรียนมีคุณสมบัติ คุณลักษณะท่ีดีตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ด้านปริมาณ 

1.นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมในระดับ ม.1 และ ม.4 รวม 120 คนมีคุณสมบัติคุณลักษณะท่ีดีตาม
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. วิธีดำเนินการ 

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



 
 

5. กิจกรรม ระยะเวลา แผนติดตามกำกับ  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
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.สรุปผลรวบรวมรายงาน             
 
 

  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. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.นักเรียนทราบและเข้าใจ กฎระเบียบ ขอบังคับ และสวัสดิการต่างๆของโรงเรียน 

 2.นักเรียน ได้มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย 

4.นักเรียนมีคุณสมบัติ คุณลักษณะท่ีดีตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ค่าวัสดุ 
กิจกรรมปฐมนิเทศ 

กลุ่ม/ฝา่ย 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  กลยุทธ์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ข้อท่ี  2 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 2,3,4 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวหทัยรัตน์ โคตรชมภู  2. นางจุรีภรณ์ จอดนอก 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

………………………………………………………………………………………………………. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สถานศึกษาจะต้องทำ
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักฐานเอกสารเองเป็นเหตุให้เอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องและ
เหมาะสม สถานศึกษาจึงออกแบบจัดพิมพ์แบบ ป.พ.ต่างๆ ตลอดจนการจัดหาแบบ ป.พ.ให้ครบตามท่ีกระทรวง
กำหนด จึงได้นำโปรแกรมวัดผลประเมินผล(SGS) เข้ามาปฏิบัติการ และการออกหลักฐานการศึกษารวมถึงการจัด
สอบวัดผลกลางภาคและปลายภาคเพื่อให้งานวัดผลประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ใน
การดำเนินการสอบต่างให้เรียบร้อย 
2.  วัตถุประสงค์ 

ผลผลิต (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 

2564 2565 
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. การจัดข้อมูลสารสันเทศได้อย่างเป็นระบบครอบคลุมทันต่อการใช้งาน 
 3. ผู้รับบริการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องพึงพอใจบริหารงานและการพัฒนาการของผู้เรียน 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
กิจกรรม   วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
สนองกลยุทธ ์   กลยุทธ์ที่  1,4 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  3,4,5,6,15 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ  ( / )  โครงการต่อเนื่อง (   )  โครงการใหม่ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหาความรู้จากหนังสือจาก
ห้องสมุด หรือห้องเรียน ทุกสถานท่ีท่ีมีโอกาส หรือศึกษาจากประสบการณ์จริงของมนุษย์ท่ีพบเจอซึ่งมีหลายรายวิชา
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เพื่อความอยู่รอดและดำรงชีวิตแบบวิถีไทยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ 
ให้เกิดความรู ้และใช้เป็นพื ้นฐานในการศึกษารายวิชาอื ่นๆ หรือศึกษาในระดับที ่สูงขึ ้น รวมทั ้งนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาตัวบุคคลจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้และฝึกทักษะ
ภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะพร้อมกับ ร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอด
ภาษาไทยไว้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน เห็นความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือส่ือสารของคนไทยในชาติ และเป็น
ปัจจัยในการสร้างเสริมเอกภาพของชาติ 

2. เพื่อสนองนโยบาย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ที่กำหนดจุดเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 3 
 3.  เพื่อให้นักเรียน เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยของชาติ 
 4.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติของพระสุนทรโวหาร (ภู่) 
 5.  เพื่อนักเรียนเห็นความสำคัญของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงทางวรรณคดี 
 6.  เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจ ในกวีเอกของโลกท่ีเป็นชาวไทยและยึดถือปฏิบัติตามเป็นแบบอย่าง 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  จำนวน  315  คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  เห็นความสำคัญของบุคคลที่มีชื่อเสียงทางวรรณคดี มีความ
ภาคภูมิใจ ในกวีเอกของโลกที่เป็นชาวไทย สามารถนำความรู้ความสามารถของพระสุนทรโวหาร (ภู่) ไปยึดถือเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติของตนเองได้ 
 



 
 

4.  สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  ตำบลบ้านม่วง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 
5.  ระยะเวลาดำเนินงาน 
 26  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
6.  งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจำปี  จำนวน   15,000  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. นางยุภาพร  ธรรมฤทธิ์ 

9.  การประเมินผล 
 1.  สังเกต 
 2.  แบบประเมินผลโครงการ 
 
 วิธีการวัดผลประเมินผล 

- สังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
- ประเมินผลตามแบบประเมินโครงการ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 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  นางจุรีภรณ์ จอดนอก และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุกคน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

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

 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย” เพ่ือน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และรัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่ือเป็นการขยายกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้
เป็นที่แพร่หลายและส่งผลให้เยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเห็นความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมากย่ิงข้ึน  
 การเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน ไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน นักเรียนควรแสวงหาความรู้
และประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียนควบคู่ไปด้วย กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมหน่ึงที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จรงิ รูจ้ักวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการนำเสนอผลงาน
ของตนเองกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้เชิงประจักษ์ แล้วนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใชใ้นการดำเนิน
ชีวิต และรู้จักพัฒนาตนเองเพ่ือใช้ชีวิต และรู้จักพัฒนาตนเองเพ่ือใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึ งได้จัดทำ
โครงการพัฒนา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 

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

 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม จำนวน   307  คน เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
2. คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จำนวน  18  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 

2564 2565 

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 
5. กิจกรรมสัปดาห์ค่ายวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
15,000.00 - 15,000.00  

รวมงบประมาณที่ใช้ 15,000.00 
      งบประมาณ  จำนวน   15,000.00  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
 
 
 
 
รายละเอียดดังนี้ 



 
 

[  ]  กิจกรรมค่ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ป้ายไวนิล  3 ตร.ม. 110 330.00   
2 ขนมปิ๊บ 5 ปิ๊บ 100 500.00   

3 ขนมขบเค้ียว 10 ห่อ 50 500.00   
4 น้ำเปล่าขวดเล็ก 35 แพค 50 1,750.00   

5 อาหาร 300 กล่อง 30 9,000.00   

6 ค่าวัสดุอุปกรณ์        2,920.00   

7 
     

  

รวมทั้งสิ้น  15,000.00   
 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 
7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 

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

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนรวมถึงการปฏิบัติงาน

ของตนเองให้ดีขึ้น  
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค่าวัสดุ 
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรม กิจกรรมสัปดาห์ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  

ท่ี รายการ จำนวน  หน่วย 
ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โฟมหนา 1 นิ้ว 5 แผ่น 150 750.00   

2 กระดาษชาร์ตสีคละสี  5 แผ่น 10 50.00   

3 สีน้ำ (สีดำ  แดง น้ำเงิน เหลือง ขาว) 5 ขวด 110 550.00   

4 กระดาษ A4  80 แกรม  คละสี 1 ริม 120 120.00   

5 กระดาษ A4  80 แกรม 1 ริม 100 100.00   

6 กระดาษเกียรติบัตร 5 ริม 120 600.00   

7 กาวลาเท็ก 1 ขวด 50 50.00   

8 เชือกฟาง 2 ม้วน 20 40.00   

9 ลูกโป่ง 2 ห่อ 55 110.00   

10 แลคซีน 5 ม้วน 30 150.00   

11 เข็มหมุด 4 กล่อง 60 240.00   

12 ถุงดำ แบบหนา 2 แพค 80 160.00   

รวมทั้งสิ้น  2,920.00   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

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   
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา “มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนา” และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตล่ะ
ระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ วงเล็บ (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง  

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และวิจารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค์   คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ และมีทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ี สมศ. กำหนดไว้  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และผลการสอบระดับชาติ o-net ให้
สูงขึ้น  

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

ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และผลการสอบระดับชาติ o-net ดีขึ้น 
2.นักเรียนมีพฒันาการทางการเรียน สามารถคิด วิเคราะห์มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  

   3.นักเรียนเกิดทักษะในการคิด  คำนวณ จากการใช้ ส่ืออุปกรณ์  นวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
   4.นักเรียนมีทักษะในการทำงานแบบโครงงานซึง่ต้องมีการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักคิดแก้ปัญหาร่วมกัน 

และมีวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้ 



 
 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ดีขึ้นร้อยละ  5 
2.นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีพัฒนาการทางการเรียน สามารถคิด วิเคราะห์มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา 

คณิตศาสตร์ ร้อยละ  5 
3.นักเรียนร้อยละ  80  เกิดทักษะในการคิด  คำนวณ จากการใช้ ส่ือ  อุปกรณ์ และนวัตกรรมการเรียนรู้

ท่ีเหมาะสม 
4.นักเรียนร้อยละ 80  เกิดทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักคิดแก้ปัญหาร่วมกันและมี  วิสัยทัศน์ใน

การเรียนรู ้
 

4. วิธีดำเนินการ 
1.บันทึกเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการตามแผนงานปีการศึกษา 2564 โดยหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
2.บันทึกแจ้งประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการแจ้งคณะครูทราบ 
3.ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการโดยแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดแผนงาน  
4.ดำเนินการตามกิจกรรมท่ีเรียงลำดับตามแผนงาน 
5.กิจกรรมยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
6.ผลิตส่ือและอุปกรณ์การศึกษาและปรับปรุงได้ตลอดปีการศึกษา 
7.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการการปฏิบัติส้ินสุดลง 

5. ระยะเวลาดำเนินการกิจกรรม ระยะเวลา แผนติดตามกำกับ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
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 
-ผลิตส่ือ นวัตกรรม 
-การสอนซ่อมเสริม 
-การพัฒนาบุคลากร 
-สัปดาห์คณิตศาสตร์ 
-ค่ายคณิตศาสตร์ 
-การแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 

            

5.สรุปผลรวบรวมรายงาน             
 
 
 



 
 

6. งบประมาณจำนวน  15,000  บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดใน 

การใช้งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ 
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ 

1. สัปดาห์คณิตศาสตร์ 12,000  - - 12,000 
2.การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระ 3,000   - 
รวมงบประมาณที่ใช้ 15,000 

 
รายละเอียดดังนี้ 

สัปดาห์คณิตศาสตร์ 

ท่ี รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 

1 ป้ายไวนิล ขนาด 2*1 เมตร  2 300.0 600.00   
2 ลูกอม 10 50.0 500.00   
3 แก้วน้ำพลาสติก 10 50.0 500.00   
4 ขนมขบเค้ียว 20 50.0 1,000.00   
5 น้ำเปล่าขวดเล็ก 30 45.0 1,350.00   
6 อาหารว่าง 305 20.0         6,100.00    
7 ค่าวัสดุอุปกรณ์   1,950.00  

รวมทั้งสิ้น  12,000.00   
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  
 ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 
2. มีการจัดสอนซ่อมเสริม และติวเตอร์ เพื่อสร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างเจตคติท่ีดีในวิชา

คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นร้อยละ 5    
3. ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับจนพัฒนาเป็น Best Practice ได้

คนละ 1  อย่าง 
4. นักเรียนได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรระดับเขต  จังหวัดและระดับประเทศ ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ

ทางคณิตศาสตร์ 
 

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 10 50.0 500.00  
3. แก้วน้ำพลาสติก 10 50.0 500.00  
4 ขนมขบเค้ียว 20 50.0 1,000.00  
5 น้ำเปล่าขวดเล็ก 30 45.0 1,350.00  
6 อาหารว่าง 305 20.0     6,100.00   
7 ค่าวัสดุอุปกรณ์   1,950.00  

รวมทั้งสิ้น  12,000.00  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ       โครงการวันสำคัญทางศาสนาและสอบธรรมศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที ่   กลยุทธ์ที่  1,2,5 
สนองมาตรฐานการศึกษา      มาตรฐานท่ี  1,3,5,6,9,10,11,14,15,16,18,18 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุดาภรณ์   ธนกฤตเมธี  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยประเทศไทยมีวันสำคัญของชาติและศาสนามากมาย และเป็นวันท่ีมีความสำคัญยิ่งกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนชาวไทย  และเพื่อเป็นการสร้างสำนึกท่ีดีให้กับนักเรียนได้รู้เคารพรัก และหวงแหนในสถาบันชาติ  ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์   
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาประวัติและความสำคัญของวันสำคัญของชาติและศาสนา 
 2.เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเพื่อแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีและเป็นการสืบ
ทอดพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป 
 3.เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมท่ีได้ศึกษามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 4.เพื่อให้นักเรียนเคารพ  รัก และหวงแหนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.นักเรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ 
  2.นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวันสำคัญต่างๆ 
  3.นักเรียนเกิดความรัก  และเคารพในสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  4.นักเรียนเกิดความศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้น 

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

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



 
 

5.  กิจกรรม  ระยะเวลา  แผนติดตามกำกับ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
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 
-วันวิสาขบูชา 
-วันอาสาฬหบูชา/วัน
เข้าพรรษา 
-วันออกพรรษา 
-วันมาฆบูชา 
-โรงเรียนวิถีพุทธ 
-สอบธรรมศึกษากลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
โบราณคดี 

 
 

           

5.สรุปผลรวบรวมรายงาน             
 
6. งบประมาณ  จำนวน 15,000 บาท 

 
 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 
งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

   -วันวิสาขบูชา 1,700 - - 1,700 
   -วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 7,400 - - 7,400 
   -วันออกพรรษา 1,700 - - 1,700 

   -วันมาฆบูชา 1,700 - - 1,700 

   -โรงเรียนวิถีพุทธ 500 - - 500 
   -สอบธรรมศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 1,000 - - 1,000 
   -ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี 1,000 - - 1,000 

รวมงบประมาณที่ใช้                                                         15,000 



 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวนเงิน รวมเงิน 

   -วันวิสาขบูชา - ค่าวัสดุอุปกรณ์       
- ค่าของรางวัล 

780 
920 

1,700 

   -วันอาสาฬหบูชา /วันเข้าพรรษา - ค่าวัสดุอุปกรณ์       
- ค่าชุดและแต่งหน้านางรำ 
- ค่าขนมและของรางวัล 
- ค่าน้ำด่ืม 

1,000 
1,000 

500 
500 

3,000 

   -วันออกพรรษา - ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- ค่าของรางวัล    

670 
1,030 

1,700 

   -วันมาฆบูชา - ค่าวัสดุอุปกรณ์       
- ค่าของรางวัล 

700 
1,000 

1,700 

   -โรงเรียนวิถีพุทธ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 500 500 
-สอบธรรมศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 1,000 
  -ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี -ค่าเบ้ียเล้ียงครู  1 คน  

-ค่าอาหารนักเรียน 55 คน คนละ 17บาท 
65 

935 
1,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 15,000 
หมายเหตุ  ***ทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยเงินได้ 
 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.นักเรียนได้ศึกษาประวัติและ
ความสำคัญของวันสำคัญของชาติและ
ศาสนา 
2.นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาเพื่อแสดงตนเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดีและเป็นการสืบทอด
พุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป 
3.นักเรียนนำหลักธรรมท่ีได้ศึกษามา
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. นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเพื่อแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีและเป็นการสืบทอดพุทธ
ศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป และสามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับวันสำคัญต่างๆ 
 3. นักเรียนทุกคนเกิดความเคารพ รัก และหวงแหนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ค่าวัสดุ 
โครงการวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  
ท่ี รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 1 รีม 220 220  
2 เทียน     1 ห่อ 90 90  
3 แล็คชีน 2 นิ้ว 4 ม้วน 35 140  
4 เข็มหมุด 2 กล่อง 55 110  
5 กระดาษเกียรติบัตร 1 ห่อ 120 120  
6 ถุงใส     1ห่อ 55 50  
7 ถุงดำ     1ห่อ 50 50  

รวม 780  
 

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 1 ริม 120 120  
5 กระดาษเกียรติบัตรขอบทอง 1 ห่อ 150 150  
6 เข็มหมุด 2 กล่อง 50 100  
7 แล็คซีน 10 ม้วน 35 350  
8 เทียนน้ำมนต์ 1 คู่ 20 20  
9 ธูป 1 ห่อ 10 10  

รวม 1,000  
 
 
 
 
 

 



 
 

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 90 90  
3 หมึก เติมเครื่องปริ้น  สีดำ 1 หลอด 120 120  
4 หมึก เติมเครื่องปริ้น  สีแดง 1 หลอด 120 120  
5 หมึก เติมเครื่องปริ้น  สีน้ำเงิน 1 หลอด 120 120  
6 หมึก เติมเครื่องปริ้น  สีเหลือง 1 หลอด 120 120  

รวม 670  
ค่าวัสดุ 

โครงการวันมาฆบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  

ท่ี รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 แฟ้มเสนองาน 1 แฟ้ม 250 250  
2 กรอบรูป 3 กรอบ 100 300  
3 แฟ้มเก็บเอกสาร 2 นิ้ว 2 แฟ้ม 75 150  

รวม 700  
 

ค่าวัสดุ 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  
ท่ี รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 1 ริม 120 120  
2 หมึก เติมเครื่องปริ้น  สีดำ 2 หลอด 120 240  
3 กาวแท่ง 2 หลอด 25 50  
4 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 3 กล่อง 10 30  
5 ลวดเสียบกระดาษ  2 กล่อง 10 20  
6 เทปใส 1 ม้วน 40 40  

รวม 500  
 
 

 



 
 

ค่าวัสดุ 
กิจกรรม สอบธรรมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  
ท่ี รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษ A3 1 รีม 255 255  
2 กระดาษ A4 1 ริม 120 120  
3 หมึกเครื่องปล้ิน Epson 4สี 4 หลอด 120 480  
4 ซองน้ำตาลขยายข้าง 10 ซอง 7 70  
5 ซองน้ำตาล A4 10 ซอง 2 20  
6 ซองขาว 50 ซอง 1 50  
7 ปากกาน้ำเงิน 1 ด้าม 5 5  

รวม 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

            ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  2) ความภูมใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ผู้รับผิดชอบ     นางสุดาภรณ์ ธนกฤตเมธี 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีการศึกษา 2564 

*************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจาก
ประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
โดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีจึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสำคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพราะการพาผู้เรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ถือ
ว่าเป็นวิธีการท่ีทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณา
การ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูลและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง 
 2.2  เพื่อใหน้ักเรียนได้รู้จักประวัติท้องถิ่นของตนเอง 
 2.3  เพื่อให้นักเรียนรู้จังอนุรักษ์หัวแหนดำรงรักษาไว้วัฒนธรรมของตนเอง                                 
3. ขอบเขตของโครงการ 
 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ มีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี ้
 3.1  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  56 คน 
 3.2  สถานท่ีดำเนินกิจกรรม หมู่บ้านภูเขาทอง   ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 
 3.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 
 

4. เป้าหมาย 
 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ มีเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี ้
 4.1 เชิงปริมาณ 



 
 

  4.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สังกัดสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย  สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 คน พร้อมครูผู้ควบคุม 
จำนวน 1 คน รวมเป็น 56 คน 
 
 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  4.2.1  นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สังกัดสำนักงานการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย    สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 คน พร้อมครู
ผู้ควบคุม จำนวน 1 คน รวมเป็น 56 คน สามารถเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของวีถีชีวิตได้
ร้อนละร้อย 
 

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

1 ขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2564 ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
2 ศึกษารายละเอียด สำรวจข้อมูล ธันวาคม 2564 ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
3 ประชุม/คณะกรรมการทำงาน มกราคม  2565 ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 

4 ดำเนินการกิจกรรม มกราคม 2565 ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 

5 สรุปผลรายงานกิจกรรม มกราคม 2565 ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
 

 
6. งบประมาณดำเนินงาน   
 จากแผนงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพ  ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาค
บังคับ จำนวนเงิน 1,000 บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)   
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้จ่ายงบประมาณ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
1 ค่าอาหาร/อาหารว่าง/ค่าวิทยากร   
 - ค่าอาหารนักเรียน จำนวน 55 คน  (55คนX17บาท) 935  
      -    ค่าอาหารครู จำนวน 1 คน  (65 บาท) 65  

รวม 1,000  
 
 7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละความพึงพอใจของ นักเรียนท่ีได้ไปศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

 
- สอบถาม 

 

 
-แบบสอบถาม 

 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนได้มีการนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

 
-สำรวจ 

 

 
- แบบสำรวจ 

 



 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ มีผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ดังนี้ 

1.  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถนำไปใช้ได้จริง 

2.  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีความสามารถทางด้าน
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และทักษะในด้านต่างๆ สูงขึ้น 
  

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ และ 
 Merry Christmas & Happy New Year กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 1,2 และ 5 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 2,3,4,8 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม  

และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกคน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

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

 

 จากการปฏิรูปการศึกษา ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาโดยสถานศึกษาได้จัดการ
เรียนการสอนในการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เป็นรากฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดเน้ือหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและถนัดของ
ผู้เรียนซึ่งผู้เรียนจะต้องมีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การทำงานเป็นกลุ่ม การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการต่อการ
เผชิญสถานการณ์จริงตามบทบาทสมมติ การเรียนการสอนตามสถานการณ์แนวทางน้ีจึงยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงและแสวงหาความรูค้วบคู่คุณธรรม  
 จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษก็ยังเป็นภาษาท่ีต้องการการพัฒนากิจกรรม 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องต่อการปฏริปูการศึกษาให้มี
คุณภาพย่ิงข้ึนต่อ ๆ ไป  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3  มีผลการสอบ O-net ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3  มีผลการสอบ   O-net ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 
5. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำและใช้ส่ือนวัตกรรมท่ีมีความทันสมัยและมีคุณภาพ 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

3. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม จำนวน  315  คน เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
4. คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จำนวน  18  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 

2564 2565 

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  15,000.00 บาท (เงินอุดหนุน) 
 

กิจกรรมและรายละเอียดใน 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 
6. กิจกรรม Merry Christmas & 

Happy New Year 
15,000.00 - 15,000.00  

รวมงบประมาณที่ใช้ 15,000.00 
            งบประมาณ  จำนวน   15,000.00  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)     
รายละเอียดดังนี้ 

[  ]  กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 



 
 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวนเงิน รวมเงิน 
1.กิจกรรม Merry Christmas & 
Happy New Year 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์       
- ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าขนมและของรางวัล 

8,650.00 
1,000.00 
5,350.00 

 
 

15,000 
 

 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 
 
 
7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 

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

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนรวมถึงการปฏิบัติงาน 

              ของตนเองให้ดีขึ้น  
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น 

 
 

ค่าวัสดุ 
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  

 
ท่ี รายการ จำนวน (หน่วย) ราคา (บาท) ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 
1 เกียรติบัตร A4  1 ห่อ 270.00 270.00   
2 กระดาษชาร์จสีอ่อน คละสี 60 แผ่น 10.00 600.00   
3 สีน้ำ (สีดำ  แดง น้ำเงิน เหลือง ขาว) 5 400.00 2,000.00   
4 แล็กซีน 20 ม้วน 35.00 700.00   
5 กระดาษ A4  80 แกรม 5 120.00 600.00   
6 เข็มหมุดกล่องใหญ่  5 กล่อง 100.00 500.00   
7 กาวลาเท็ก 3 60.00 180.00   
8 เชือกฟาง 10 20.00 200.00   
9 ลูกโป่ง 5 100.00 500.00   
10 เข็มหมุด 5    100.00            500.00    
11 ถุงดำ แบบหนา 2      100.00            200.00    



 
 

ท่ี รายการ จำนวน (หน่วย) ราคา (บาท) ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 
12 สายรุ้ง 6 100.00  600.00    
13 หมึกเติม EPSON  4 250.00 1,000.00    
 14 หมวกแซนตาคลอส 30 10.00 300.00   
15 กระดาษร้อยปอนด์ 20 20.00 400.00  
16 กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว 2 50.00 100.00  
17      

รวมทั้งสิ้น  8,650.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 4 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกาญจนา  สว่างวงค์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

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

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีสำคัญท่ีสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเสริมสร้างและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรยีนได้เรียนรู้สุขภาวะทางกายทางจิตทางสังคมทางปัญญา
หรือจิตวิญญาณและทักษะการเคล่ือนไหวการออกกำลังกายการเล่นเกมและกีฬาให้ได้มีความรู้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องมีเจตคติคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสมการปฏิบัติเพื่อสุขภาพท่ีเกี่ยวโยงกับทุกมิติของ
ชีวิตจนเป็นกิจนิสัยอันจะส่งผลให้สังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นท่ีต้องให้การส่งเสริมอย่างเต็มท่ีเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่ง
และมีความสุข 

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

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ100 
3.1.2 มีส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและเพียงพอร้อยละ100 
3.1.3 บุคลากรมีการพัฒนาทักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นร้อยละ100  
3.1.4 นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ร้อยละ100 
        ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.2.2 มีส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ 
3.2.3.บุคลากรมีทักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
3.2.4.นักเรียนและบคุลากรมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ 

4. วิธีดำเนินการ  
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการ 



 
 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดแผนงาน 
4. ดำเนินการตามตาราง 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
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.ดำเนินงานตาม  
 

          
5.สรุปผลรวบรวมรายงาน  

 
          

 
6.  งบประมาณ  จำนวน 15,000 บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดใน 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช ้

งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 

7. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน 7,000 - 7,000  
8. ซื้อ/ซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา 3,000 - 5,000  
9. การแข่งขันกีฬาภายนอก       5,000 -   3,000  

รวมงบประมาณที่ใช้ 15,000  
      งบประมาณ  จำนวน 15,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

[  ]  1. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน 
- ค่าป้ายไวนิล                                   500         บาท 
- ค่าของรางวัล                                4,000         บาท 
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์                                             2,500     บาท 

[  ]  2. ซื้อ/ซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา 
- ตะกร้อ 908 ราคา 418 จำนวน 4 ลูก              836       บาท 
- ตาข่ายไนล่อนตาถี่ ราคา 600 จำนวน 1 ผืน             600       บาท 
- วอลเล่ย์บอล 210 ราคา 880                               880       บาท 
- ฟุตซอลหนังอัดF9A l500 ราคา 570                      570       บาท 
- ลูกปิงปอง                                                      114      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 
 

 
 

ค่าวัสดุ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่ม/ฝ่าย............กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ท่ี รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าป้ายไวนิล                                    120x80 ซ.ม 120.00 500.00  
2. ค่าของรางวัล -  - 4,000.00  
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา -  - 2,500       
4. ตะกร้อ 908 ราคา 418 จำนวน 2 ลูก 2 418 836  
5. ตาข่ายไนล่อนตาถี่ ราคา 600 จำนวน 1 ผืน     1 600 600  
6. วอลเล่ย์บอล 210 ราคา 880 1 880 880  
7. ฟุตซอลหนังอัดF9A l500 ราคา 570 1 570 570  
8. ลูกปิงปอง                                                       4 28.5 114  

รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ     ส่งเสริมนักเรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียน 
สนองกลยุทธ์ที ่              กลยุทธ์ท่ี 1, 5 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 6, 8, 12,15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวธิดาภรณ์ ละม้ายศรี            
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเกิดการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีทำ
ให้นักเรียนรู้ไม่เท่าทันในยุคบริโภคนิยมวิ่งตามความเจริญทางด้านวัตถุอยากมีเหมือนคนอื่นทำให้สุลุ่ยสุหร่ายใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือยก่อให้เกิดหนี้สินรุงรังประกอบอาชีพไม่พอใช้จ่ายด้วยบุญของคนไทยท่ีมีพ่อหลวงพระราชทานปรัชญาแก่
ประชาชนให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุผลหรือใช้
ปัญญาในการแก้ปัญหา การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ครอบครัว องค์กร และชุมชุนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท้ังสามประการนั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้เรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างรู้เท่าทัน ทำให้เรารับมือกับโอกาสและความ
เส่ียงในกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
          โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม เห็นความสำคัญและประโยชน์ของงการปลูกฝังการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดกับนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มี
รายได้ระหว่างเรียนขึน้ ทำให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการฝึกงานอาชีพ
ให้กับนักเรียนเป็นอาชีพท่ีนักเรียนถนัดและสนใจเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและบริบทของโรงเรียน ให้
นักเรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะในการทำงานด้านอาชีพเบ้ืองต้น และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของ
ตนเองและพัฒนาอาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในกิจกรรมงานอาชีพท่ีนักเรียนถนัดสนใจและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและรูจั้กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกท่ีดีของนักเรียนโรงเรียนวังมว่งพิทยาคมต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-6 ร้อยละ 100  มีความรู้ประสบการณ์ใน
กิจกรรมงานอาชีพท่ีนักเรียนถนัดสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตัวเอง 

2. นักเรียนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ร้อยละ 100  มีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3. นักเรียนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ร้อยละ 100 เกิดจิตสำนึกท่ีดีต่อหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

 



 
 

ด้านคุณภาพ   
1. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม มีความรู้ประสบการณ์ในกิจกรรมงานอาชีพท่ีนักเรียนถนัดสนใจและ

เหมาะสมกับศักยภาพของตัวเองอยู่ในระดับดีมาก 
2. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม มีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อยู่ในระดับ

ดีมาก 
3. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม เกิดจิตสำนึกท่ีดีต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับดีมาก 

 
สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม หมู่ 2 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ Plan 
        1. จัดทำโครงการ 
        2. นำเสนอโครงการ 
        3. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง 

2. ข้ันดำเนินการ Do 
        1. ดำเนินการตามโครงการ 
               1.1 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวในแปลงเกษตรของโรงเรียนและนำผลผลิตไปจำหน่าย 
                  1.2 กิจกรรมการขยายพันธุ์ไม้ประดับเพื่อจำหน่าย 
                  1.3 กิจกรรมเพาะเห็ดและนำผลผลิตไปจำหน่าย 
        1.4 กิจกรรมเล้ียงปลาในกระชังและนำผลผลิตไปจำหน่าย 

3. ขั้นประเมินผล Check 
             1. จัดทำการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
             2 .ประชุมผู้เกี่ยวข้องโครงการ เพื่อหาความพึงพอใจและความร่วมมือ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข Action 
              1. ประชุมคณะทำงานสรุปโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา 
              2. รายงานผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม/ ระยะเวลาดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
พฤษภาคม 2564  -  มีนาคม 2565 

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 
-กิจกรรมปลูกผักสวนครัวใน
แปลงเกษตรของโรงเรียน 
-กิจกรรมการขยายพันธุ์ไม้
ประดับ 
-กิจกรรมเพาะเห็ด 
-กิจกรรมเล้ียงปลาในกระชัง 

            

6 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม             
7 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม             
 
ปฏิทินปฏบิัติงาน 

วัน เดือน 
ปี 

รายละเอียด (งานย่อย) งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 
2564  -  
มีนาคม 
2565 

กิจกรรมปลูกผักสวนครัวในแปลงเกษตรของโรงเรียน 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ 
  - จอบถากพร้อมด้าม  เสียมพร้อมด้าม  
  - ถาดเพาะเมล็ด  เมล็ดพันธุ์ผักตามฤดูกาล   
กิจกรรมการขยายพันธุ์ไม้ประดับ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ 
  - กระถาง    ขุยมะพร้าว 
  - ปุ๋ยคอก        
กิจกรรมเพาะเห็ด 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ 
- ก้อนเช้ือเห็ด 
กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ 
- กระชัง 
- พันธุ์ปลา 
- อาหารปลา 

5,000 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 

 
4,000 

 
 
 

3,000 

 ครูธิดาภรณ์ 
 และคณะครู
ทุกคน 
 

รวม 15,000   



 
 

 
งบประมาณ 
 งบประมาณดำเนินการ  รวม 15,000  บาท 
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการใดในวงเงนิงบประมาณ  
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ประสบการณ์ในกิจกรรม
งานอาชีพท่ีนักเรียนถนัดสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพ
ของตัวเอง 

- การสัมภาษณ์ 
- การสังเกต 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

2.นักเรียน ร้อยละ 100  มีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

- การสัมภาษณ์ 
- รายได้จากการจำหน่าย
ผลผลิตท่ีได้ 

- แบบสัมภาษณ์ 
- บัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

3.นักเรียน ร้อยละ 100 มีจิตสำนึกท่ีดีต่อหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- การประเมิน 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบประเมิน 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม มีความรู้ประสบการณ์ในกิจกรรมงานอาชีพท่ีนักเรียนถนัดสนใจและ
เหมาะสมกับศักยภาพของตัวเอง 

2. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม มีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม เกิดจิตสำนึกท่ีดีต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
               
                                        
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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    16 พฤษภาคม 2564–31 ธันวาคม 2564 
หลักการและเหตุผล  

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องดนตรี ตามโครงการพัฒนาและยก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มศิลปะการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตร จึงได้จัดให้มีการในการ
จัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนดนตรีสากลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายนั้นวัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรีสากลมีความจำเป็นต่อการจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างมากท้ังนี้เนื่องจากอุปกรณ์เดิมท่ีมีอยู่ได้ชำรุดและเส่ือมสภาพเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคในการจัด
กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเป็นการให้
นักเรียนได้เกิดทักษะจากการปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะด้านดนตรี ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนเข้าร่วมแข่งขันวงดนตรีในงานศิลปะหัตถกรรมของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะด้านความรู้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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 

16 พฤษภาคม 2564–31 ธันวาคม 256 
การดำเนินงาน 

1.ประชุม/จัดทำโครงการ/ขออนุมัติ 



 
 

2.ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบราคาเครื่องดนตรี 
4.ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 
5.สรุปการดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา แผนกำกับติดตาม 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ธค 

1 ประชุมจัดทำโครงการ 
ขออนุมัติ 

       

2 ประชุมคณะและครู        
3 เสนอแต่งต้ังคณะทำงาน        
4 ดำเนินการ 

ตามแผน 
       

5 สรุปการดำเนินงาน        
 
งบประมาณ รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วนบาท ) รายละเอียดดังนี้ 

 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย ราคารวม 
1 ซ่อมแอมป์กีตาร์  1 1,000 1000 
2 ซ่อมแอมป์คีย์บอร์ด 1 1,000 1000 
3 ซ่อมกีตาร์ไฟฟ้า 1 1,000 1000 
4 ซ่อมกีตาร์เบส 1 500 500 
5 ซื้อขาต้ังกีตาร์ 2 250 500 
6 ซื้อสายกีตาร์ 5 300 1500 
7 ซื้อสายแจ็คกีตาร์ 2 500 1000 
8 ซื้อสแตนโน้ต 2 500 1000 
9     

รวม 15 7,500 
  

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงินงบประมาณ 
การประเมินผล 

1.รายงานผลการดำเนินโครงการ 
2.แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักเรียนมีทักษะทางด้านดนตร ี

 2.เข้าร่วมประกวดวงสตริงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 3.นักเรียนมีส่วนรว่มกับชุมชนในการเล่นดนตรีในงานประจำปี 



 
 

โครงการ   ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 5,6,8    
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน 2564 - มีนาคม 2565  

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2545  ซึ่งถือว่าเป็น
กฎหมายแม่บทใน  การบริหารจัดการศึกษา  ได้กำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ใน
หมวด  6  มาตรา  48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ให้ถือว่าระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2545ต้องการให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อสร้าง
ความพึ่งพอใจ  ความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและสังคมว่าบุตรหลานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมได้เล็งเห็นความสำคัญตามเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงได้จัดทำ  โครงการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบ  ทบทวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของ
สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวังมว่งพิทยาคมมากยิ่งข้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริม ให้สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี 

ประสิทธิภาพสูงสุดเต็มตามศักยภาพ 
4. เพื่อหาแนวทาง ปรับปรุง และแก้ไขการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม จำนวน  315  คน 

 2.คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จำนวน  18  คน 
ด้านคุณภาพ 

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น 
ระบบและต่อเนื่อง   
4.วิธีดำเนินการ   

1.สร้างความตระหนักและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



 
 

2.ประชุม/ช้ีแจง  การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยครูผู้รับผิดชอบตามมาตรฐาน 
3.แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพสถานศึกษา 
4.จัดทำรายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  

5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
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.ดำเนินงานตาม  
 

          
5.สรุปผลรวบรวมรายงาน  

 
          

 
6.  งบประมาณ  จำนวน 1,000 บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดใน 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช ้

งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย หมายเหตุ 

10. จัดหา จัดทำเอกสารคู่มือ 500 - 500  
11. 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. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม    “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา รู้”  
สนองยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ท่ี 1,2,3 และ 6 
สนองตัวบ่งชี้ (สมศ.รอบสี่) ตัวบ่งช้ีท่ี 6,8 
กลยุทธ สพม   กลยุทธ์ที่ 3  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสาววิลัยลักษณ์ คำวงค์ศา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน 2564 -  มีนาคม 2565 
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 สอดคล้องกับหลายประเทศท่ีเป็น
ผู้นำด้านการศึกษาของโลกท่ีเห็นพ้องกันกับแนวคิดสำคัญในศตวรรษท่ี 21 เรื่องจิตสำนึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานการ
ประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และส่ิงแวดล้อมและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 อัน
ได้แก่ ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี ทักษะการทำงาน ทักษะชีวิตท่ี
ใช้ได้จริงกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ ประเทศชาติ และทักษะในการแก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ 
พัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อให้บริหารจัดการเวลาเรียน และกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ท้ังด้าน
วิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 3. เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 
 
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 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน อย่างชัดเจน มีความเข้าใจ 
   3. ศึกษาสภาพความเป็นไปได้หรือต้นทุนท่ีโรงเรียนมีเพื่อน าไปพัฒนาโครงการ “ลดเวลาเรียน 
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 นำผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ และน าเสนอ 
   2 . สรุปผล รายงาน และเผยแพร่ผลการดำเนินการแต่ละกิจกรรม จัดทำรายงาน นำเสนอท่ี 
ประชุม ทำรายงานโครงการฯเพื่อนำเสนอสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 
งบประมาณ 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,700 บาท 
 
 
 
 
 



 
 

การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะตามท่ีกำหนดใน 4 
หมวดประกอบด้วยหมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) สร้างเสริมสมรรถนะ
และการเรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
เสริมสร้างทักษะการทำงาน การดำรงชีพและทักษะ
ชีวิตมีความพึงพอใจ สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข 

การสังเกต/การสอบถาม  
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

2.นักเรียนร้อยละ 85 สามารถเรียนรู้พัฒนาการในการ
เรียนรู้อย่างแท้จริงในทุกกิจกรรมตามท่ีกำหนดใน
โครงการ 

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 
 
ที่ปรึกษาโครงการ 
 1.  นายมหันต์  เวทไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2.  นางสาวสิริพร ใฝ่สัจจะธรรม หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ 
 3.  นางสาววิลัยลักษณ์ คำวงค์ศา ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 1,2,3 และ 6  กลยุทธ์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ข้อท่ี  3 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 6,8 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม และนางจุรีภรณ์  จอดนอก 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   เมษายน 2564 -  มีนาคม 2565 
……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา ท่ีจะพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับข้ันของมวล
ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์สำเร็จในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษา
นำไปจัดทำสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน หลังจากท่ีได้มีการนำหลักสูตรไป
ใช้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะการเรียนรู้ท่ีจำเป็นของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม การ
พัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่องและต้องคำนึงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ตามกาลเวลา จะกระทำทุกครั้งเมื่อสังคมมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นจะทำให้
ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อมท่ีจะนำประสบการณ์และความรู้ท่ีเกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตน
และสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
 

3. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           1.ร้อยละ 85 ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ 
จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           1.ร้อยละ 85 ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ 
จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล       
 



 
 

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

5. ระยะเวลาดาเนินการ 
  เมษายน 2564 -  มีนาคม 2565 
 
ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 

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 
12. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,000 - 

 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ 5,000 
 
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการใดภายในวงเงินงบประมาณ 
งบประมาณ  จำนวน 5,000.00บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ 
[  ]  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

[  ]  1. จัดทำเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
- ค่าเข้าเล่ม                             1,300         บาท 
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์                   3,700         บาท 
-  

 



 
 

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

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารนำไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่นเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 

 
 

ค่าวัสดุ 
 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ 

 
 

ท่ี รายการ จำนวน (หน่วย) ราคา (บาท) ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 
1 กระดาษ A4  80 แกรม 10 รีม 120.00 1200.00   
2 หมึก Epson 10        130.00 1300.00   
3 กระดาษปกสีขาว 120 แกรม 2 กล่อง 600.00 1200.00   
4       
5       

รวมทั้งสิ้น  3,700.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ       โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที ่   กลยุทธ์ที่  1,2,4 กลยุทธ์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ข้อท่ี  5 
สนองมาตรฐานการศึกษา      มาตรฐานท่ี  1,3,5,6,9 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ (กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุดาภรณ์  ธนกฤตเมธี พร้อมคณะครูทุกคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 พอเพียง คือ ความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พร้อมทั้งมีความรู้คู่คุณธรรมนำไปสู่
สังคม ส่ิงแวดล้อม ชุมชน วัฒนธรรม ท่ีสมดุล และยั่งยืน            

“การให้การศึกษา คือ การช่วยให้บุคคลค้นพบวิธีการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เหมาะสม ไปสู่ความเจริญ
และความสุขตามอัตภาพ เยาวชน คือ อนาคตของชาติ การพัฒนาคือหัวใจของการพัฒนาท่ียั่งยืน จำเป็นต้องปลูกฝัง
ค่านิยม และหล่อหลอมพฤติกรรมจนเป็นนิสัย  
             โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  ได้มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้ ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน ได้น้อมนำหลักความพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองและเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศต่อไป  
2. วัตถุประสงค์ 
     1  เพื่อส่งเสริมให้ ครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน รู้จักประมาณตนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
     2   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ พึ่งตนเองได้ พออยู่พอกิน 
     3   เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัวองค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลท่ี มั่นคง 
ยั่งยืน 
3. เป้าหมาย 
 1 ด้านปริมาณ (ระบุจำนวน) 
                   1.1  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถพึ่งพาตนเองได้ พออยู่พอกิน                     
                   1.2.  นักเรียนร้อยละ 80 เห็นประโยชน์ส่วนร่วม มุ่งประโยชน์สุขคนส่วนใหญ่ 

2 ด้านคุณภาพ (บรรยายถึงคุณภาพท่ีได้) 
         2.1  นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ พออยู่พอกิน                     
         2.2  นักเรียนเห็นประโยชน์ส่วนร่วม มุ่งประโยชน์สุขคนส่วนใหญ่ 

4. ระยะเวลาดำเนินงาน      1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2564 
5. พื้นที่ดำเนินงาน โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. วิธีดำเนินการ (กิจกรรม/การดำเนินงาน) 

 กิจกรรม / ข้ันตอน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

1..ประชุมและวางแผนเขียนโครงการ เม.ย. 2564 คณะครูทุกคน 
2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของ
โครงการ 

พ.ค.- ธ.ค.2564  
 

คณะครูทุกคน 

3.ติดตามและตรวจสอบ ม.ค. 2565 คณะครูทุกคน 
4. สรุปผล/รายงาน/พัฒนาครั้งต่อไป ก.พ.-มี.ค..2565 นางสุดาภรณ์ ธนกฤตเมธี และ

คณะครูทุกคน 
 
7. งบประมาณในการดำเนินงาน 5,000 บาท (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
        จำแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้ 

รายการวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม จำนวนเงิน หมายเหตุ 
- วัสดุ/อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน 
- วัสดุ/อุปกรณ์การปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
-วัสดุ/อุปกรณ์การสรุปและการรายงานผล 

1,000 
3,000 
1,000 

 

รวม 5,000  
 
ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ นางสุดาภรณ์  ธนกฤตเมธี และคณะครูทุกคน 
 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/สนับสนุน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบริหารท่ัวไป 
 

การติดตาม / ประเมินผล / รายงาน 
         1. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม                
         2.  ประเมินจากแบบสอบถาม และสังเกตพฤติกรรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. นักเรียนมีชีวิตท่ีดีขึ้น 
         2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
         3. นักเรียนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค่าวัสดุ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  
 

ท่ี รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 5 ริม 120 600  
2 หมึกปล้ิน 4 สี 1 ชุด 120 480  
3 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 5 กล่อง 10 50  
4 แล็คซีน 2 นิ้ว 10 ม้วน 25 250  
5 เข็มหมุด 2 กล่อง 45 90  
6 กาวสองหน้าแบบบาง 3 อัน 30 90  
7 กาวสองหนาแบบหนา 3 อัน 50 150  
8 น้ำยาล้างห้องน้ำ 5  ขวด 20 100  
9 แฟ้มเอกสาร 16 แฟ้ม 75 400  
10 หมึกปล้ิน 4 สี 1 ชุด 120 480  
11 เชือกฟาง 2 ม้วน 20 40  
12 กระดาษการ์ดขาว 190 แกรม 1 ห่อ 220 220  
13 คัตเตอร์ 1 อัน 45 45  
13 อุปกรณ์การเกษตร - - 2,005  

รวม 5,000  
*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ   โครงการเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์โรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สนองตัวบ่งช้ี )สมศ.รอบส่ี  (  ตัวบ่งช้ีท่ี 4 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายศิลา  อรรถประจง 2. นางสาววิลัยลักษณ์  คำวงค์ศา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ธันวาคม 2564 – 17 ธันวาคม 2564 
 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสังคมยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทุกด้านถูกถ่ายทอด
เผยแพร่ออกมาอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และต่อเนื่อง หากได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และรับทราบอย่าง
เหมาะสมแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ท้ังในด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ กระบวนการคิดวิเคราะห์  ความรู้ด้าน
ภาษาและทักษะอาชีพ ฯลฯ เพื่อการดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าในภายภาคหน้า   

โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ http://wangmuangpittayakom.com เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ภายในและนอกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชุน หน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง ตลอดเรื่อยมา และได้ทำการเช่า
เว็บไซต์ของบริษัทเว็บเซอร์วิส จำกัด เป็นแบบรายปี ซึ่งจะหมดอายุลงในวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องมีการต่ออายุการใช้งานของเว็บไซต์เพือ่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมท้ังภายในและนอกโรงเรียน ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชุน หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้ได้รับข่าวสาร กิจกรรมท่ีทันเหตุการณ์  
  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อให้ต่ออายุการงานใช้งานเว็บไซต์ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ของทางโรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 นักเรียน ครู และบุคลากรได้รับ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนทุกคน 
 
 
 เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนและครูท้ังหมด รับข่าวสารกิจกรรมจากผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
วิธีดำเนินการ 

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

http://wangmuangpittayakom.com/


 
 

ระยะเวลาและแผนดำเนินการ 
 1.ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 สัปดาห์  เริ่มจาก วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 – 17 ธันวาคม 2564 
 2.แผนดำเนนิการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

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

 
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   
 
 
การติดตามผลการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. เว็บไซต์โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร กิจกรรมได้อย่างท่ัวถึง 
 

1.สอบถาม   
 

1.แบบสอบถาม   
 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน ครู และบุคลากรได้ข่าวสาร กิจกรรมท้ังภายในและนอกห้องเรียนท่ีทันเหตุการณ์ 
 

 
 
 
 



 
 

โครงการ   สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เข้าร่วม                                     
                                          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  A-AA 
สนองกลยุทธ์ที่   กลยุทธ์ที่ 1,3,5,6  กลยุทธ์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ข้อท่ี  1 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี  11,12,13 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นายกานต์  จอดนอก และครูทุกคน   
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
............................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)ได้กําหนด 
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐานสากลโดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ได้มียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา ท้ังในระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยกําหนดให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ 
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีค่านิยมร่วม ต่อต้าน 
ทุจริต มีจิตสาธารณะ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ 
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้าง ระบบและวิถี 
พอเพียงสุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถ 
ประยุกต์ใช้การปรับทักษะกระบวนทางความคิด มีวินัย ซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการ 
ดําเนินชีวิตนําไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคายจึงได้
จัดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรม 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต) ขึ้น เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านระดับ A แนวคิดดังกล่าวข้างต้น 
2. ความหมายและขอบข่าย 

หมายถึง สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ผ่านระดับ A และป้องกันการทุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ท้ังในระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนวังมว่งพิทยาคม ให้เป็นสถานศึกษา การเรียนรู้สร้างระบบการคิด วิถี
พอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนรว่มต่อต้านการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ  

3.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนวังมว่งพิทยาคม  ให้ได้รับการพัฒนาให้ มีองค์ความรู้ความเข้าใจ ระดม
ความคิด เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรามและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  



 
 

3.3 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม รู้จัก ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สวนรวม ่ มีวินัย ซื่อสัตย์อยู่ อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริตและป้องกันการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
4. เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 

- บุคลากรคณะครูในโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 16 คน 
     เชิงคุณภาพ 

-  บุคลากรในโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  

- บุคคลในโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ได้รับการพัฒนาให้ องค์ความรู้ความเข้าใจ ระดมความคิด เกี่ยวกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)  

- บุคลากรในโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมรู้จักประยุกต์ใช้หลัก ทักษะกระบวนการคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์สวนรวม มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริตและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ 

 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ 16 พ.ค.64 – 31 พ.ค. 64 บริหารงานท่ัวไป 
2 แต่งต้ังคณะทำงาน 1มิ.ย. – 30 มิ.ย. 64 บริหารงานท่ัวไป 
3 ดำเนินงานตามโครงการ   
 การจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเขต

พื้นท่ีการศึกษาสุจริตและ ข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียนสุจริต บนเว็บไซต์
โรงเรียนสุจริต
(www.purightschool.com) เพื่อ
เตรียมรบการประเมิน ITA และ
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
ประจำปีการศึกษา 2564 

1 ก.ค.64 - 31 ก.ค. 64 นายกานต์  จอดนอก  

 การดำเนินงานของบริษัทสร้างการดี  
ผู้จัดการฝ่ายงาน 4 ฝ่ายของ
คณะกรรมการตาม   
       
 

1 ส.ค.  – 31 ส.ค.64 นายกานต์ จอดนอก 

4 ประเมินผล 1 มี.ค.– 31 มี.ค. 65 นายกานต์ จอดนอก 
5 สรุป รายงานผล 1 มี.ค.– 31 มี.ค. 65 นายกานต์ จอดนอก 

 
 



 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - - 
2 แต่งต้ังคณะทำงาน - - - - - - 
3 ดำเนินงานตามโครงการ       
 3.1 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน - 2,000 - - - 2,000 
 3.2 ดำเนินงานซ่อมแซม    - - - - - - 
4 ประเมินผล - - - - - - 
5 สรุป รายงานผล - - - - - - 

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
      โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 
8.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนวังมว่งพิทยาคม ให้เป็นสถานศึกษา การเรียนรู้สร้างระบบการคิด วิถี
พอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนรว่มต่อต้านการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ  

8.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนวังมว่งพิทยาคม  ให้ได้รับการพัฒนาให้ มีองค์ความรู้ความเข้าใจ ระดม
ความคิด เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรามและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

8.3 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม รู้จัก ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สวนรวม ่ มีวินัย ซื่อสัตย์อยู่ อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริตและป้องกันการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ   พัฒนาโรงเรียนเพื่อประเมนิรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานและพัฒนาผู้เรียน 
                                          เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน  
สนองกลยุทธ์ที่   กลยุทธ์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ี 1 จุดเน้น 1.6 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี  11,12,13 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางยุภาพร  ธรรมฤทธิ์ และครูทุกคน   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดำเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2506 ตาม
พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโดยท่ีทรงมี
พระราชประสงค์ท่ีจะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนท่ีมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียน
จนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดี ในปีการศึกษา 2555 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน และสถานศึกษา 
พ.ศ. 2555 และให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555 โดยมอบให้องค์กรหลักท่ีมี สถานศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ
คัดเลือก นักเรียนสถานศึกษาเพื่อพัฒนา ประเมินรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และพัฒนาผู้เรียนเพื่อรับรางวัล
นักเรียนพระราชทาน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการจัดการและทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสามารถนำทรัพยากร 
ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง มีความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ท่ีดี รวมถึงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
2.3 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานในด้านคุณภาพนักเรียน การบริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการ การบริหารจัดาร ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน บุคลากรและการบริหารงาน
บุคคล และความดีเด่นของาถานศึกษา 

3.  เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน  2  คน 
 2. สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน  จำนวน  1  แห่ง 
ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียน มีคุณภาพด้านการศึกษา การร่วมงานกับผู้อื่น และมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง  
2. สถานศึกษาสามารถผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

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



 
 

4. ดำเนินการตามตาราง 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 
5. กิจกรรม  ระยะเวลา  แผนติดตามกำกับ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
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. งบประมาณจำนวน  5,000  บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 
งบ

บุคลากร 
งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

   - กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเพื่อ
ประเมินรับรางวัลโรงเรียน
พระราชทานและพัฒนาผู้เรียน                                      
เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
    
    

5,000 
 
 

- 
 
 

-          
 

  5,000 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ 5,000 - - 5,000 
 
งบประมาณ  จำนวน 5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 

[  ]  กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเพื่อประเมินรับรางวลัโรงเรียนพระราชทานและพัฒนาผู้เรียน                                      
เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 

                -   กิจกรรมนักเรียน/สถานศึกษา                                 5,000         บาท 
                         

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้ภายในวงเงนิงบประมาณ 
 
 
 
 

 



 
 

 
7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

1. นักเรียน มีคุณภาพด้านการศึกษา 
การร่วมงานกับผู้อื่น และมีสุขภาพ
อนามัยท่ีแข็งแรง  
2. สถานศึกษาสามารถผลิตบุคลากรท่ีมี
คุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข  

1.สังเกต 
2.ปฏิบัติจริง 
3.สำรวจ 
 

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

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.นักเรียน มีคุณภาพด้านการศึกษา การร่วมงานกับผู้อื่น มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง เป็นบุคลากรท่ีดีและมี
คุณภาพ เพื่อออกไปพัฒนาสังคมในอนาคตต่อไป  

2.สถานศึกษาสามารถผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพ รวมถึงความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีการ
พัฒนาและอยู่ร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 1,2,3 และ 6  กลยุทธ์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ข้อท่ี  3 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 6,8 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม และนางจุรีภรณ์  จอดนอก 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   เมษายน 2564 -  มีนาคม 2565 
……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา ท่ีจะพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับข้ันของมวล
ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์สำเร็จในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษา
นำไปจัดทำสาระ ใหส้อดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน หลังจากท่ีได้มีการนำหลักสูตรไป
ใช้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะการเรียนรู้ท่ีจำเป็นของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม การ
พัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่องและต้องคำนึงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ตามกาลเวลา จะกระทำทุกครั้งเมื่อสังคมมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นจะทำให้
ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อมท่ีจะนำประสบการณ์และความรู้ท่ีเกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตน
และสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น 
 โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร นำนวัตกรรมการจัดการศึกษามาใช้เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ
ของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ดำเนินการขับเคล่ือนจนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและผ่านการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับ SCQA 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
 

3. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           1.ร้อยละ 85 ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ 
จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 



 
 

           1.ร้อยละ 85 ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ 
จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล          
 
4. วิธีดำเนินการ 

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

5. ระยะเวลาดาเนินการ 
  เมษายน 2564 -  มีนาคม 2565 
 
5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 

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 
13. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,000 - 

 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ 5,000 
 
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการใดภายในวงเงินงบประมาณ 
งบประมาณ  จำนวน 5,000.00บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
 



 
 

รายละเอียดดังนี้ 
[  ]  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

[  ]  1. จัดทำเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
- ค่าเข้าเล่ม                             1,300         บาท 
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์                   3,700         บาท 

 
 

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

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารนำไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่นเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 
 
 

ค่าวัสดุ 
 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา 
กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานวิชาการ 

 
 

ท่ี รายการ จำนวน (หน่วย) ราคา (บาท) ราคารวม(บาท) หมายเหตุ 
1 กระดาษ A4  80 แกรม 10 รีม 120.00 1200.00   
2 หมึก Epson 10        130.00 1300.00   
3 กระดาษปกสีขาว 120 แกรม 2 กล่อง 600.00 1200.00   
4       
5       

รวมทั้งสิ้น  3,700.00   
 

 
 
 
 



 
 

กิจกรรม   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  
                                          ประจำปีการศึกษา 2564 ) 
สนองกลยุทธ์ที ่   กลยุทธ์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ข้อท่ี  1 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  5,6,7,8 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายลิขิต ไกรรบ, นางจุรีภรณ์  จอดนอก 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง  และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  แต่สภาพปัจจุบันทำให้นักเรียนมีปัญหา  ท่ีเกิดจากภาวะทางอารมณ์และจิตใจ      ท่ีขาดคุณธรรม  
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึน้มาเพื่อให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบ                        มีความ
อดทน  มีระเบียบวินัย  รู้รักษ์สถาบัน  เสียสละ  ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม  มีคุณธรรมจริยธรรม              และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียน มีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้รักษ์สถาบัน เสียสละทำประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 

2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

3. เพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม จำนวน 143 คน 
 2. คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จำนวน  19  คน 
ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียน มีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้รักษ์สถาบัน เสียสละทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
2.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 
3.โรงเรียนมีบุคลากรท่ีดี  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

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



 
 

5. กิจกรรม ระยะเวลา แผนติดตามกำกับ 
1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565  ณ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
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.ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 

           

-  กิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม 

       
 

    

5. สรุปผลรวบรวม
รายงาน 

 
           

 
6. งบประมาณจำนวน 22,880 บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้สอย 

และวัสดุ 
1.กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพัก
แรม 

22,880.00 - - 22,880.00 

รวมงบประมาณที่ใช้ 22,880.00 
 
7. การประเมินผล 
1.เพื่อให้นักเรียน มีความรับผิดชอบ  มีความ
อดทน มีระเบียบวินัย  รู้รักษ์สถาบัน  เสียสละ  
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
2.นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
3.โรงเรียนมีบุคลากรท่ีดี  มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

1.สังเกต 
2.ปฏิบัติจริง 
3.สำรวจ 
 

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

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



 
 

1. นักเรียน มีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้รักษ์สถาบัน เสียสละทำประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข 

3. โรงเรียนมีบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
โครงการพัฒนางาน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ    โครงการปรับปรุงและพัฒนาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
สนองกลยุทธ ์   กลยุทธ์ที ่1,3,6 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  16  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารท่ัวไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นายกานต์  จอดนอก 2.นายลิขิต  ไกรรบ   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564  -   31  มีนาคม  2565 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
                  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้               
ไว้ในมาตรา 7 ว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง “ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐให้ความสำคัญแก่ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นอย่าง
มาก ได้ตราเป็นบทพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ทุกคนคำนึงถึงและถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต อัน
หมายถึง “การศึกษาตลอดชีวิต” นั่นเอง  
                  ดังนั้น โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการจัดบรรยากาศให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้แก่ผู้เรียน อันเป็นแนวทางพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ “เก่ง ดี มี
สุข” ต่อไป  
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อจัดสภาพบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความร่มรื่น สวยงาม มีท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้แก่ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
                     1. ศาลาข่าวสาร ป้ายข้อมูลสารสนเทศ   จำนวน   2   ท่ี 

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

2564 2565 
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 41,568 บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ 

1.ปรับปรุงแหล่งกำจัดขยะและ
ป้องกันมลภาวะเป็นพิษ 

5,000 - - 5,000 

2.ซ่อมแซมห้องเรียน 5,000 - - 5,000 
3.ปรับปรุงห้องโสตฯ 5,000 - - 5,000 
4.ซ่อมแซมห้องน้ำ/ห้องส้วม 5,000 - - 5,000 
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 11,568   11,568 
6.ระบบดูแลความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

4,000   4,000 

7.บำรุงซ่อมแซมรถรับ-ส่งโรงเรียน 6,000   6,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ 41,568 



 
 

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
1.เพื ่อจัดสภาพบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความ
ร่มรื่น สวยงาม มีที่พักผ่อนหย่อน
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.นายศิลา  อรรถประจง 2.นางกาญจนา  สว่างวงค์  3.นายลิขิต  ไกรรบ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  แต่สภาพปัจจุบันทำให้นักเรียนมีปัญหา  ท่ีเกิดจากภาวะทางอารมณ์และจิตใจ  ท่ีขาดคุณธรรม  
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมข้ัน  เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้นักเรียน มีระเบียบวินัย รู้รักษ์สถาบัน ปฏิบัติตนอยู่ในระบอบประชาธิปไตยได้ 
2.เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 
 
3.  เป้าหมาย   

ด้านปริมาณ 
  1.นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม  จำนวน    315  คน 
  2.คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  จำนวน     17  คน 

ด้านคุณภาพ 
1.ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมมี 

คุณธรรมจริยธรรม 
2.ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมสามารถอยู่

ร่วมบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
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 19,000 บาท 

หมายเหตุ  ***ทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยเงินได้ 
8. การประเมินผล 

 

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

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

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

2,000 - - 2,000 

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

2,000 - - 2,000 

7.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
(วันแม่แห่งชาติ) 

5,000 - - 5,000 

8.กิจกรรมวันวนัคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 

1,000 - - 1,000 

9.กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
วันท่ีระลึกมหาจักรีบรมรางวงศ์ 

1,000   1,000 

รวมงบประมาณที่ใช้                                 19,000 

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 



 
 

โครงการ   โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
สนองกลยุทธ์                    กลยุทธ์ที่ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,6,11,13 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นายศิลา  อรรถประจง 2.นางกาญจนา  สว่างวงค์   
                                          3.นายลิขิต  ไกรรบ   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ท้ังทางด้านการส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์ เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาแพร่
ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล 
ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ภาพความสำเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้
เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์ เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา 
ให้เติบโตงดงามและสวยงาม และเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคมการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ให้เป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพท้ังทางด้านร่างกาย และจิตใจ และสติปัญญา  มีความรู้ ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตท่ี
เป็นสุข ตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาทุกแห่ง ต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข นอกจากการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ต่างๆท่ีเกิดขึ้น จาก
ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่อ
อาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมท่ีผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียงการ
ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิด
และหลักการของ “ 4 ประสาน 2 ค้ำ” ซึ่ง 4 ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทน/ครู /อาจารย์ ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา และส่วนของ 2  ค้ำ เดิมเป็นผู้แทนชุมชน  แต่พื้นท่ีเส่ียงเพิ่มมากขึ้น จึงได้
กำหนดใหม่ เพื่อให้บุคลากรสำคัญท่ีจะเข้ามาช่วยสถานศึกษา ในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ได้แก่ ตำรวจและ
พระสงฆ์ ซึง่อยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ท้ังนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาในการดำเนินงานให้มีมาตรการป้องกันและการ
ป้องปรามติดตามผู้จำหน่ายและผู้เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคณะกรรมการ
สถานศึกษาสีขาว ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุข รอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษามี
ระบบการป้องกันท่ีเข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการดำเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการการป้องกัน มาตรการ
ค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่  คือ ต้องมียุทธศาสตร์ 
ต้องมีแผนงาน ต้องระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก  เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 
    2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของส่ิงเสพติด 
          2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากส่ิงเสพติด 



 
 

          2.4 เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนปลอดจากสารเสพติด การพนัน ส่ือไม่เหมาะสม และการทะเลาะวิวาท 
          2.5 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขต่างๆ ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา 
  2.6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแสดงออกในทางท่ีสร้างสรรค์ และมีความห่วงใยเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

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 ปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างยั่งยืน ร้อย
ละ 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 19,000 บาท 

 
หมายเหตุ  ***ทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยเงินได้ 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

1.กิจกรรมส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข, 
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว    

10,000 - - 10,000 

2.กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดสากล 

1,000 - - 1,000 

3.กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

2,000 - - 2,000 

4.กิจกรรมโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 6,000 - - 6,000 
รวมงบประมาณที่ใช้                                 19,000 



 
 

7. การประเมินผล 

 

 
8. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 
 

โครงการ   โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานอนามัยโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์ที ่   กลยุทธ์ข้อท่ี  3, 4, 6 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางกาญจนา  สว่างวงค์   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

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

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  ปีการศึกษา  2564 ได้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อทำกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

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

1.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนวังมว่งพิทยาคม  ประชาชนตำบลบ้านม่วงและตำบลนางิ้ว  มีสุขภาพร่างกายท่ี
สมบูรณ์และแข็งแรง  

  2.เพื่อให้มีการประสานงานกับหน่วยงานทางราชการภายนอกสถานศึกษา ได้มีส่วนในการเข้ามาดูแลด้าน
สุขภาพ และให้ความรู้กับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน   
3.  เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม   จำนวน    315   คน 
2. คณะครู – อาจารย์โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  จำนวน      18   คน 
3. นักการภารโรงโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม   จำนวน        1   คน 
4. ประชากรตำบลบ้านม่วง 
5. ประชากรตำบลนางิ้ว 

  ด้านคุณภาพ 
       1.โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายละจิตใจ 

 2.บุคลากรในโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม ประชาชนตำบลบ้านม่วงและตำบลนางิ้ว มีสุขภาพร่างกายท่ี
สมบูรณ์และแข็งแรง 

4.  วิธีดำเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 

 2. ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการ 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดแผนงาน 

 4. ดำเนินการตามตาราง 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 



 
 

5. กิจกรรม  ระยะเวลา  แผนติดตามกำกับ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
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 

 
หมายเหตุ ***ทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยเงินได้ 
 
7.  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 

 
8. 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 



 
 

โครงการ   โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่                   กลยุทธ์ที่ 2, 3, 4 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  2, 14 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายลิขิต   ไกรรบ    2. นายศิลา  อรรถประจง   

3. นายกานต์  จอดนอก  4.นางกาญจนา  สว่างวงค์        
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษา เป็นส่วนหนึ่ง
ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง
นักเรียน  กับคณะครู  ในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) การประเมินรอบสอง  ที่ว่า จากสภาพชุมชนท่ี
ผู้ปกครองมีฐานะยากจน  ผู้เรียนขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนให้นักเรียนกลุ่มเส่ียง  และเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน  จึงได้จัดทำโครงการระบบดูแล
นักเรียนขึ้น 
 

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

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

  1.นักเรียนโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม  จำนวน   315 คน 
  2.คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  จำนวน     18 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   28,000 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   1,000 - - 1,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ 28,000 
 
หมายเหตุ ***ทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยเงินได้ 
 
 
 
 



 
 

7.  การประเมินผล 
 

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

 

1.สอบถาม 
2.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง 
 2. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 3. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์ลดลง 
 4. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

5. บรรเทาปัญหาความยากจนของนักเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน จนสามารถทำให้ผลการ
เรียนนักเรียนดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ   โครงการ  TO BE NUMBER ONE 
สนองกลยุทธ์ที่                   กลยุทธ์ที่ 2, 3, 4 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  2, 14 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นายลิขิต   ไกรรบ 2.นางกาญจนา  สว่างวงค์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

………………….…………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 การดำเนินงานในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งมียุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาท่ีสำคัญ  ได้แก่  
ด้านการควบคุมตัวยา  ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการป้องกันกลุ่มเส่ียงโดยเฉพาะเยาวชน  
สำหรับการดำเนินงานด้านการป้องกันกลุ่มเส่ียงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภา พรรณวดี  ทรงดำริ
เห็นถึงเยาวชนที่เป็นพลังในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  การเป็นพลังของแผ่นดินท่ีจะช่วยแก้ไขยาเสพติด  และทรงเป็น
องค์ประธานการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) และ
กระทรวงสาธารณสุขโดยกลุ่มส่งเสริมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER ONE)  

การดำเนินงานเรื่องการพัฒนา  EQ ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนได้จัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษา         
และพัฒนา EQ ขึ้นในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ภายใต้แนวทางของ การ
ให้บริการเพื่อนดับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนา EQ  
 อนึ่ง ทางชุมนุมโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมจะขยายโครงการ ไปยังโรงเรียน
ขยายโอกาส ชุมชน ท่ียังไม่ได้รับความรู้ และยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการให้ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ
อย่างท่ัวถึง เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสและชุมชนให้ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีภูมิคุ้มกันเรื่องของยาเสพติด 
อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการคิด การเรียนรู้ ความกล้าแสดงออก ฯลฯ และเป็นการสร้างสรรค์
เยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นใน
สังคมได้อย่างสงบสุข 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้วัยรุ่นท่ีมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ  ได้รับคำปรึกษาแนะนำท่ีถูกต้องเหมาะสม       
จากผู้เช่ียวชาญ  หรือเพื่อนอาสาสมัครท่ีผ่านการอบรม 

2. เพื่อให้วัยรุ่นได้รับประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะจากการฝึกแก้ปัญหาแลพัฒนา  EQ ท้ังด้วย 
ตนเองและจากกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน  

3. เพื่อให้วัยรุ่นได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และ 
เสริมสร้างความสุขให้กับตนเองด้วยด้านดนตรี กีฬา  ศิลปะ  ฯลฯ จากอาสาสมัครผู้เช่ียวชาญแต่ละด้าน 

4. เพื่อให้โอกาสแก่วัยรุ่นได้มีสถานท่ีเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในการทำกิจกรรม              
ท่ีสนใจร่วมกัน 

5. เพื่อใหว้ัยรุ่นกลุ่มหนึ่งท่ีมีความสามารถ  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  315 คน 
  2.คณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  จำนวน   18 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 

2564 2565 
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  1,000 บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ 
งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ 

1.กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา 

1,000 - - 1,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ 1,000 
 



 
 

หมายเหตุ ***ทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยเงินได้ 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
1.โรงเรียนมีจัดการตั้งชมรม TO BE 
NUMBEER ONE  
2. โรงเรียนมีการดำเนินการตาม
กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBEER 
ONE 

1.สอบถาม 
2.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 
 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เยาวชนที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษาแนะนำท่ีถูกต้องเหมาะสมจาก 
ผู้เช่ียวชาญหรือเพื่อนอาสาสมัครท่ีผ่านการอบรม 

2. เยาวชนได้รับประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะจากการฝึกแก้ไขปัญหาและพัฒนา  EQ ท้ังด้วย 
ตนเองและจากกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน 

3. เยาวชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และ 
เสริมสร้างความสุขให้กับตนเองมีสถานท่ีท่ีเหมาะสม  และเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่ายในการทำกิจกรรมท่ีสนใจร่วมกัน 

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



 
 

โครงการ   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ที่                   กลยุทธ์ที่ 3,4,5,6 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  14 
หน่วยงาน/ฝ่าย   กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายลิขิต   ไกรรบ 2.นายศิลา  อรรถประจง 3.นางกาญจนา  สว่างวงค์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม  และ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  แต่สภาพปัญหาในปัจจุบันทำให้เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนไม่สามารถแยกส่ิงดีช่ัวได้ บาง
กลุ่มทนต่อสภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากภาวะทางอารมณ์และจิตใจ  ท่ีขาดคุณธรรมสร้างปัญหาให้กับชุมชน สังคมอยู่
ตลอดเวลา   

ดังนั้น  โรงเรียนจึงได้จัดโครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและ
ยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานเพื่อให้ผลผลิตท่ีได้เป็น คนดี  คนเก่ง  มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นท่ียอมรับในชุมชน 
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    315  คน 
2.  ครู  บุคลากรโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม                                     จำนวน     18   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.2564 - พ.ศ.2565 
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 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้สอย

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

1,000 - - 1,000 

รวม 2,000 
 
หมายเหตุ ***ทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยเงินได้ 
 
7. 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 

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

           ชุมชนและสังคม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข      
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางาน 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ   โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 และ 6 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 8 และ 11 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวนวลอนงค์  สมพร   2. นางสาววารุณี  มิหิม 
    3. นางสุดาภรณ์  ธนกฤษเมธี 4. นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

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

งานกลุ่มบริหารงานงบประมาณเป็นงานที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความ
ราบรื่น  มีขอบข่ายของงาน 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารการเงิน - บัญชี  และกลุ่มงานบริหาร งานพัสดุ - 
สินทรัพย์  งานการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย งานงบประมาณ งานพัสดุและงานการเงินและบัญชี ซึ่งมีภาระงานมี
ดังนี้ 

จัดหาเอกสารคู่มือเกี่ยวกับระบบงานการเงินและพัสดุให้ดำเนินงานให้เรียบร้อย  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ใน
การปฏิบัติงานการเงินและพัสดุอย่างเพียงพอจัดแบ่งหมวดหมู่เอกสารแยกเป็นหมวดหมู่จัดทำบันทึกรายการใน
ทะเบียนต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยแยกเป็นหมวดตามประเภทของเงินให้เป็นปัจจุบันทุกวันจัดทำหลักฐานขอเบิกเงิน
งบประมาณต่าง ๆ ของโรงเรียน จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือทุกส้ินเดือน
จัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชี ให้เป็นระบบระเบียบ เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบจัดหาพัสดุ ตามความต้องการโดยดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบของทางราชการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจำเป็นในงานการเงินและพัสดุ ไห้เพียงพออยู่เสมอมีการติดตาม และตรวจสอบหลักฐาน การ
ปฏิบัติงานเป็นประจำวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้รับการตรวจสอบและจำหน่ายอย่างถูกต้องอยู่เสมอมีการ
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีชำรุดให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ มีการบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้ถึงผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
ท่ีสุดในการจัดการเรียนการสอน มีการตรวจสอบติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและรายงานผลการ
ดำเนินงานเป็นประจำ ได้จัดระบบควบคุมภายในหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไข
รวมถึงงานบริการด้านสาธารณูปโภคท่ีโรงเรียนจะต้องใช้ให้มีความสะดวกและคล่องแคล่ว 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การบริหารงานด้านงบประมาณ มีความเป็นอิสระ  คล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
2. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้การบันทึกบัญชีและการเงินเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา             
4. เพื่อให้มีพัสดุกลางไว้บริการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อ  การควบคุมและการใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างถูกต้อง 
เพียงพอและประหยัดมีการบันทึกบัญชีพัสดุและสินทรัพย์เป็นปัจจุบันถูกต้องสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
6. เพื่อให้มีการบริหารด้านสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
7. เพื่อให้การควบคุมภายในองค์กรทำให้ทราบและวิเคราะห์ปัญหาความเส่ียงท่ีเกิดภายในองค์กรได้ และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
8. เพื่อให้มีการซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 



 
 

3.   เป้าหมาย 
 ด้านคุณภาพ 

1. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารงานด้านงบประมาณ มีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 2. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้ อย่างเพียงพอและมี ประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบันทึกบัญชีและการเงินเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 4. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีพัสดุกลางไว้บริการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
5. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมดำเนินงานด้านพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อ  การควบคุมและการใช้ประโยชน์เป็นไป
อย่างถูกต้อง เพียงพอและประหยัดมีการบันทึกบัญชีพัสดุและสินทรัพย์เป็นปัจจุบันถูกต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 6. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารด้านสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 7. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการควบคุมภายในองค์กรทำให้ทราบและวิเคราะห์ปัญหา 

ความเส่ียงท่ีเกิดภายในองค์กรได้ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 8. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 

ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารงานด้านงบประมาณ มีความเป็นอิสระคล่องตัว โปร่งใส   
ตรวจสอบได้ ร้อยละ 100   
2. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100  
3. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมี การบันทึกบัญชีและการเงินเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็น ปัจจุบันสามารถตรวจสอบ
ได้  ร้อยละ 100 
4. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีพัสดุกลาง ไว้บริการอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพร้อยละ 80   
5. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมดำเนินงานด้านพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อ  การควบคุมและการใช้ประโยชน์เป็นไป
อย่างถูกต้อง เพียงพอและประหยัดมีการบันทึกบัญชีพัสดุและสินทรัพย์เป็นปัจจุบันถูกต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลาร้อยละ 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 

2564 2565 
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   28,392.00 บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบลงทุน 
ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ 

1. กิจกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ ระบบการเงิน
และบัญช ี

17,392.00   17,392.00 

2. กิจกรรมการจัดหาพัสดุ  ครุภัณท์   
และซ่อมแซม  บำรุง 

10,000.00   10,000.00 

3. กิจกรรมรายงานการควบคุมภายใน 500.00   500.00 
4. รายงานต้นทุนผลผลิต 500.00   500.00 

รวมงบประมาณที่ใช้ 28,392.00   28,392.00 
 

งบประมาณ  จากเงินอุดหนุน  รวมงบประมาณท้ังส้ิน 28,392.00บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)  
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการใดภายในวงเงนิงบประมาณ 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
2. มีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้ อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 
3. สมุดบันทึกบัญชีและการเงินเป็นมีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

1. ตรวจสอบ 
2. ประเมินขณะ
ปฏิบัติงาน 
3. ออกคำส่ังแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 

1.  แบบสอบถาม 
2. ใบเบิกพัสดุ 
3. แบบสรุป 
4. แบบติดตามงาน/โครงการ 
5. แบบประเมินงาน/โครงการ 



 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
4. จัดหาพัสดุกลางไว้บริการอย่างเพียงพอทันต่อการใช้
งาน 
5. งานด้านพัสดุมีการจัดซื้อ มีการควบคุมและการใช้
ประโยชน์เป็นไปอย่างถูกต้อง เพียงพอและประหยัดมี
การบันทึกบัญชีพัสดุและสินทรัพย์เป็นปัจจุบันถูกต้อง
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
6. มีการบริหารด้านสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 

4. สังเกตจากการ
ปฏิบัติงาน 
5. ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 
6. สัมภาษณ์ 

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 ตามระเบียบของทาง
ราชการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจำเป็นในงานการเงินและพัสดุให้เพียงพออยู่เสมอ 

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

 
 
 



 
 

โครงการ   โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 3,4 และ 6 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 11,13 และ 14 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวนวลอนงค์  สมพร 2. นางสาววารุณี  มิหิม 
    3. นางสุดาภรณ์  ธนกฤษเมธี 4. นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

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

ในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการใช้
สาธารณูปโภคในโรงเรียนนั้นมีการใช้อยู่ตลอดเวลา หากไม่มีการบริหารจัดการให้เป็นระบบนั้นจะส่งผลกระทบให้มี
การใช้ระบบสาธารณูปโภคอย่างส้ินเปลืองและเกิดผลประโยชน์น้อยท่ีสุดจึงต้องมีการจัดระบบนี้ขึ้นเพื่อป้องกันการ
ใช้สาธารณูปโภคอย่างส้ินเปลือง 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การบริหารงานด้านงบประมาณ มีความเป็นอิสระ  คล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
2. เพื่อให้มีการบริหารด้านสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ 

1. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารงานด้านงบประมาณ มีความเป็นอิสระ  คล่องตัวโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 

2. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารด้านสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ด้านปริมาณ 

1. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารงานด้านงบประมาณ มีความเป็นอิสระคล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้ ร้อยละ 100   
 2. โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีการบริหารด้านสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างเพียงพอและมี   ประสิทธิภาพ
สูงสุดร้อยละ 100 
4. วิธีดำเนินการ 

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

 



 
 

5. กิจกรรม  ระยะเวลา  แผนติดตามกำกับ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
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   351,6000.00 บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 

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

276,000.00  
 3,600.00  

 72,000.00  

- 
- 

- 
- 

276,000.00  
 3,600.00  

 72,000.00  
รวมงบประมาณที่ใช้ 351,600.00   351,600.00 

 
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.นางสาววารุณี  มิหิม 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

………………….………………………………………………………………................................................…………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 การวางแผนงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการบริการ และการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียนให้ได้ผลดี ต้องมีการนำข้อมูลประกอบจัดทำแผนคำขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
การลงทุน ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ และค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายท่ีกำหนดให้จ่าย
จากงบรายงานอื่น ๆ ซึ่งค่าครุภัณฑ ์ หมายถึง รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงท่ีมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานใน
ระยะเวลาประมาณ 1ปี ขึ้นไป และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกินกว่า 5,000 บาทหรือส่ิงของท่ีจัดเป็นครุภัณฑ์
ตามรายการในเอกสารแนบท้าย รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ 
เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น รายจ่ายเพื่อจ้างท่ีปรึกษาการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวมถึงส่ิงต่างๆ ซึ่งติดตรึงกับ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และมิใช่
เป็นการซ่อมแซม บำรุงรักษาตามปกติ รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน (ท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล) 
รวมทั้งงานดำเนินการเอง และรายจ่ายเพื่อจ้างท่ีปรึกษาหรือเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เช่น ค่า
ก่อสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร บ้านพัก  สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สะพาน ถนน รั้ว บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ  เป็นต้น 
ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดต้ังครั้งแรกในอาคารหรือสถานท่ี ท้ังท่ีเป็นการดำเนินการพร้อมการ
ก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง ค่าติดต้ังระบบประปาและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดต้ังครั้งแรกในอาคารหรือสถานท่ี 
ท้ังท่ีเป็นการดำเนินการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการ ค่าจัดสวน และค่าถมดิน เป็นต้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้บริหารจัดการภายในโรงเรียน 
 2. เพื่อเพื่อปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างภายในโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมมีครุภัณฑ์ใช้เพื่อบริหารจัดการภายในโณงเรียนเพียงพอ ร้อยละ 100 
 ด้านคุณภาพ 
  1. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจในการบริหารจัดการ และครุภัณฑ์ท่ีได้ มี
การนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ 100 % 
 
 



 
 

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

5. กิจกรรมระยะเวลา  แผนติดตาม กำกับ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
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  229,860.00 บาท 
 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 

การจัดซื้อครุภัณฑ์ 100,000.00 

ส่ิงก่อสร้าง 129,860.00 

รวมงบประมาณที่ใช้ 229,860.00 

 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. มีครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างภายใน
โรงเรียน 
 

1. สอบถาม 
2. ประเมิน 
3. สรุปรายงานผล 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมิน 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างภายในโรงเรียนเพียงพอต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการพัฒนางาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการ   โครงการพัฒนาบุคลากร 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กลยุทธสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี 6 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 7,8 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวนิตยา  ดุลณีย์   2.นางสาวกมลพรรณ  วันลีลา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

………………….………………………………………………………………................................................…………………… 
1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนมีปัจจัยหลายอย่างท่ีจะเอื้ออำนวยให้การเรียนของนักเรียนได้ผลดี  ปัจจัยหลักท่ี
สำคัญยิ่งคือการสอนของครูซึ่งต้องมีเทคนิค วิธีการสอนท่ีทีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ทำให้เกิดการ
พัฒนาการสอนของตนเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักและวิธีการท่ีจะทำให้ผู้เรียนบรรลุผลสำเร็จอย่างมี
คุณภาพ  ดังนั้น ครูจึงควรให้มีการผลิตและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน  เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีเทคนิค และวิธีการอันหลากหลายมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาไปพัฒนางาน ในหน้าท่ีตลอดท้ัง
นำเสนอเป็นผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 2.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างหลากหลาย 
3.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีเทคนิค วิธีการ วัดประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือท่ี

หลากหลาย 
3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวงัม่วงพทิยาคม 
 ด้านคุณภาพ 
  1.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในการสร้างและพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอน นวัตกรรม และนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ 100 % 
  2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถสร้างเครื่องมือวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงได้อย่าง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
4. วิธีดำเนินการ 

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

 



 
 

5. กิจกรรมระยะเวลา  แผนติดตาม กำกับ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
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 17,392 บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ 
การพัฒนาครูและบุคลากร 
   -กิจกรรมงานส่งเสริมการนิเทศ
ภายใน 

500 - - 500 

-งานส่งเสริมและพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับการผลิตส่ือ นวัตกรรม 
โครงงาน โดยใช้วัสดุท้องถิ่นและ
พัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยี (ICT)  แก่
บุคลากรในโรงเรียน 

500 - - 500 

-กิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน  

14,892   14,892 

-งานพัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ  500   500 
-การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการนำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียน
การสอน 

500   500 

-การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียน
การสอน และการวัดประเมินผลตาม
สภาพจริงโดยใช้เครื่องมือท่ี
หลากหลาย 

500   500 

รวม 17,392 
 
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 วัดประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลาย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน สร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร 
โครงการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน สร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 7   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวนิตยา  ดุลณีย์   2.นางสาวกมลพรรณ  วันลีลา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

………………….…..............................................………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 58) กำหนดให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน
ด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินท้ังจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษาและในมาตรา 57 กำหนดให้ยกย่องเชิดชูผู้ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ให้มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
โดยมาตรา 75 กำหนดว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็น
ท่ีประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ และหน่วยงาน การศึกษา ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่
กรณี 
 เพื่อขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ท่ีส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และผู้ท่ีมีผลงานดีเด่น
ดังกล่าว รวมท้ังเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาข้ึน 
2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความประพฤติดี และปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสร้าง
ศรัทธา ความเช่ือถือในวิชาชีพ 
3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม 
เชิงคุณภาพ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี   
4. วิธีการดำเนินงาน 

1.ประชุม  วางแผน 
2. เสนอโครงการ 

  3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
  4. ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
  5.ดำเนินงานตามโครงการ 
 



 
 

5.กิจกรรมระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
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 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบลงทุน ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ 
โครงการส่งเสริมทำงานเป็นทีม สร้าง
ขวัญและกำลังใจของบุคลากร 
   1) งานกีฬาสามัคคี 

9,500 - - 9,500 

   2) งานคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 500 - - 500 
รวม 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 ความเช่ือถือ
ในวิชาชีพ 
 
 
 

 



 
 

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน 
โครงการ   โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ 
    ประสิทธิภาพการทำงาน 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สนองตัวบ่งช้ี (สมศ.รอบส่ี) ตัวบ่งช้ีท่ี 5    
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสาวนิตยา  ดุลณีย์   2.นางสาวกมลพรรณ  วันลีลา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565  

………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในปีมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  และสืบเนื่องจากวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบในข้อเสนอแนะ (ระยะแรก) เกี่ยวกับนโยบายด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบท้ังนี้ให้ทุกภาคส่วนท้ังภาคราชการและภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการอบรมจริยธรรม (ethics 
training) โดยในส่วนของภาคราชการให้พิจารณากำหนดการอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
และถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานโดยได้กำหนดกรอบแนวคิดไว้
คือ“การพัฒนาระบบราชการตามนโยบายรัฐบาลจำเป็นต้องปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมของ
ข้าราชการให้สามารถปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 โดยยึดค่านิยมสร้างสรรค์และจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนการเป็นข้าราชการท่ีดีคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์การ
มีศักดิ์ศรีขยันต้ังใจทำงานมีศีลธรรมคุณธรรมปรับตัวได้ทันโลกรับผิดชอบต่อผลงานมีใจและการกระทำท่ีเป็น
ประชาธิปไตยทำงานมุ่งเน้นผลงานโดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง” ซึ่งได้กำหนดมาตรการ
ท่ีสำคัญไว้ 5 มาตรการโดยมาตรการท่ี 1 ใน 5 มาตรการนั้นคือพัฒนาข้าราชการในหน่วยงาน เพื่อเป็นตัวอย่างของ
สังคมในความเป็นคนเก่งคนดี  

ดังนั้นจากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวจึงเห็นควรดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานขึ้นเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นทั้ง
คนเก่งคนดีและมีความสุขสามารถพัฒนาตนเองควบคุมอารมณ์และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมี
ความสุขท้ังในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาจิตใจของตนเองโดยวิธีสมาธิและ
วิปัสสนากรรมฐาน 

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติของตนเองและต่อการทำงานบนหลักแห่งศีลธรรมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 
 
 
 

 
 



 
 

3. เป้าหมาย 
-ด้านปริมาณ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวงัม่วงพทิยาคม 
 -ด้านคุณภาพ 
 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาความเข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาจิตใจของตนเองโดยวิธีสมาธิและ
วิปัสสนากรรมฐาน 

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อตนเองและต่อการทำงานบนพื้นฐานแห่งศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล  ตลอดจนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีความสุขท้ังในชีวิตส่วนตัวและ
ชีวิตการทำงาน 
4. วิธีดำเนินการ   

1. ประชุม  วางแผน 
 2. เสนอโครงการ 
 3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4. ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 5. ดำเนินงานตามโครงการ 
 6. สรุปผล / รายงานผล 
5.  ดำเนินการ กิจกรรม / โครงการ มีการดำเนินงานดังนี้  
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
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 1,000 บาท 
7. การติดตาม กำกับ ประเมินผล 

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

 
 

 



 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาจิตใจตนเองโดยวิธีสมาธิและวิปัสสนา

กรรมฐานสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้ 
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติท่ีดีต่อการทำงานบนหลักแห่งศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
คำสั่งโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 

ท่ี 076/2564 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบติัการ ประจำปีการศึกษา 2564 

........................................................... 
  เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน คำส่ังท่ี 29/2526 เรื่อง มอบหมายอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ส่ัง ณ 
วันท่ี 8 กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 และคำส่ังท่ี 44/2549 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ ส่ัง ณ วันท่ี 23 มกราคม 2549 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 
2564 ดังต่อไปนี ้

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 นายลิขิตต  ไกรรบ  ครู    กรรมการ 
1.7 นางสาวนวลอนงค์  สมพร  ครูชำนาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าท่ีจัดเตรียมข้อมูลทุกด้าน รวบรวมแผนปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มงาน 
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 นางสาวน้ำมนต์ศรีหาชัย  ครู    กรรมการ 
 2.1.6 นายศิลา   อรรถประจง  ครู    กรรมการ 
 2.1.7 นางสาววิไลลักษณ์   คำวงค์ษา ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
  

  
 



 
 

2.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
  2.2.1 นางสาวนวลอนงค์  สมพร ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
  2.2.2 นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี ครู    รองประธานกรรมการ 
  2.2.3 นางสาววารุณี  มิหิม  ครู    กรรมการ  
  2.2.4 นางสุดาภรณ์   ธนกฤตเมธี ครู    กรรมการ 
 

 2.3  กลุ่มบริหารงานบุคลากร 
 2.3.1 นางสาวนิตยา ดุลณีย์  ครู    ประธานกรรมการ 
 2.3.2 นางสาวกมลพรรณ  วันลีลา พนักงานราชการ   รองประธานกรรมการ 
 2.3.3 นายธนพร  พาจันทร ์  ครูธุรการ   กรรมการ 
 

 2.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 2.4.1 นายลิขิต ไกรรบ  ครู    ประธานกรรมการ 
 2.4.2 นายกานต์  จอดนอก  ครู    รองประธานกรรมการ 
 2.4.3 นางกาญจนา  สว่างวงค์  ครู    กรรมการ 
 2.4.4 นายศิลา  อรรถประจง  ครู    กรรมการ 
 2.4.5 นายไพบูลย์  สมพงษ์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
   

 2.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย  ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
 

 3. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ มีหน้าท่ี พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / 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 นางสุดาภรณ์  ธนกฤตเมธี  ครู    กรรมการ 
 3.6 นางสาวนิตยา  ดุลณีย์  ครู    กรรมการ 
 3.7 นางจุรีภรณ์  จอดนอก  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
 4. คณะกรรมการจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ  มีหน้าท่ี รวบรวมข้อมูล จัดทำรูปเล่ม ให้แล้วเสร็จตาม
กำหนดเวลา  ประกอบด้วย 
 4.1 นางสาวนวลอนงค์  สมพร  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม  ครู    รองประธานกรรมการ 
 4.3 นายลิขิต   ไกรรบ   ครู    กรรมการ 
 4.4 นางสาวนิตยา  ดุลณีย์  ครู    กรรมการ 
 4.5 นางสาววารุณี  มิหิม   ครู    กรรมการ  
 4.6 นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี  ครู    กรรมการ  
 4.7 นางสุดาภรณ์   ธนกฤตเมธี  ครู       กรรมการและเลขานุการ 
   



 
 

ดังนั้น ให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ังนี้  ถือปฏิบัติตามคำส่ังอย่างเคร่งครัด และเต็มความสามารถ  เพื่อให้
เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี  12  พฤษภาคม  2563 

     
 
 ลงช่ือ 
                (นายมหันต์  เวทไธสง) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย 
-------------------- 

คณะกรรมการอำนวยการ 
1. นายมหันต์ เวทไธสง   ผู้อำนวยการสถานศึกษาสถานศึกษา        หัวหน้า 
2. นายสุพิศ คำทอง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ         กรรมการ 
3. นางสาวนิตยา ดุลณีย์   กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
4. นางสาวนวลอนงค์ สมพร  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ                 กรรมการ 
5. นางสาวสิริพร ใฝ่สัจจะธรรม   กลุ่มบริหารวิชาการ   กรรมการ 
6. นายลิขิต ไกรรบ   กลุ่มบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
7. นางสาวนวลอนงค์ สมพร       เลขานุการ  

คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล 
1. นางสาวนิตยา ดุลณีย์        กรรมการ 
2. นางสาวนวลอนงค์ สมพร       กรรมการ 
3. นางสาวสิริพร ใฝ่สัจจะธรรม        กรรมการ 
4. นายลิขิต ไกรรบ        กรรมการ 
5. นางสาวนวลอนงค์ สมพร       เลขานุการ  

พิมพ์ /รูปเล่ม 
1. นางสาวนวลอนงค์ สมพร       หัวหน้า 
2. นางสาวสิริพร ใฝ่สัจจะธรรม        ผู้ช่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




