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บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 

  ช่ือโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ท่ีต้ังเลขท่ี  ๒๒  หมูํ  ๕  ต าบลวังงิ้วใต๎  อ าเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร   
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ โทร   ๐๕๖-๙๐๔๔๕๙  โทรสาร ๐๕๖-๙๐๔๔๕๙   
Website  www.wangwit.com  e – mail  wangwit๐๒@gmail.com  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
– มัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เนื้อที่  ๒๘  ไรํ  ๖๗  ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ  ๑๐  หมูํบ๎าน ได๎แกํ  ทําเรือ  ไดล าพอน  
บ๎านใหมํสุขเกษม วังงิ้ว วังเรือน  วงักระทะ  บ๎านใหมํวังเรือน วังน้ าใส  วังเรือนพฒันา  บ๎านประดํูตํอ 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 

    โรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนห๎วยพุก (มัธยม) ต าบลห๎วยพุก อ าเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร มาอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวดัวังงิ้ว  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมี นายสุทธิพงษ ์    บุญกล๎า  
เป็นผ๎ูบริหาร  และมีนายทิว   มนูญธรรม  เป็นผ๎ูดูแลสาขา  ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๖ ได๎รับงบประมาณการกํอสร๎าง
อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก , ข , ค  เป็นจ านวนเงิน  ๑๑  ล๎านบาท  แตํยังหาท่ีในการกํอสร๎างไมํได๎      
ดังนั้น  นายส าอางค์   แตงเล็ก  ต าแหนํงก านันประจ าต าบลวังงิ้วในขณะนั้น    ได๎ประชุมก านัน  ผ๎ูใหญํบ๎าน  
และชุมชน เพื่อจัดหาสถานท่ีต้ังโรงเรียนมัธยม  มติท่ีประชุมเห็นในการน าท่ีสาธารณประโยชน์  จ านวน ๑๕  ไรํ  
๓  งาน  ๔๖  ตารางวา  อยูํในความดูแลของสภาต าบลวังงิ้ว  และยินดีให๎ใช๎จัดต้ังสถานท่ีโรงเรียนได๎  ในทาง
จัดต้ังมีพื้นท่ีไมํเพียงพอจึงขอท่ี  นางมะยม  สุวรรณทอง  จ านวน  ๑  ไรํ  ให๎กับทางราชการเพื่อโรงเรียน  เมื่อ
วันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๓๕ 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมได๎สถาปนาจัดต้ังเมื่อวันท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๓๖   เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก        
มีสภาพแวดล๎อมรํมรื่นด๎วยต๎นไม๎  เน๎นคุณธรรม  จริยธรรม  คํูไปกับความรู๎  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได๎เข๎าสํู
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อให๎นักเรียน ปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกต๎องของชาวพุทธ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได๎
จัดโครงการหลายอยํางเพื่อฝึกฝนนักเรียนให๎มีความรู๎  ความสามารถ  และให๎ความรํวมมือกับชุมชนในการ
ให๎ยืมเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมตํางๆ  หลายอยําง  เชํน  การประชุมของคนในชุมชนโดยรอบ  การเลือกตั้ง ฯลฯ  
และโรงเรียนกไ็ด๎รับความเอื้อเฟื้อจากชุมชน  เชํน  เมื่อจัดกิจกรรมตํางๆ    จะได๎รับการสนับสนุนจาก
ผ๎ูปกครอง  เชํน  การบริจาคเงินและส่ิงของ  หรือผ๎ูปกครองท าอาหารมาให๎โรงเรียนเพื่อไปแจกนักเรียน  
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนช่ือ  นายภิญโญ  ขาวพราย   โทรศัพท์   ๐๘๘ – ๑๔๔๓๓๑๙           
e-mail   ae_pinyo@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหนํงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแตํ วันท่ี  ๙  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๓  ปี 
 
  

mailto:wangwit02@gmail.com
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๓. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ และครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

๑. นายภิญโญ   ขาวพราย ๔3 ๑3 คศ. ๓ โท การบริหาร - 

๒. นายวัชระ    สุขเกษม ๔9 ๒3 คศ. ๓ ตรี เกษตรศาสตร์ การงาน ๑-๖ 
หน๎าท่ีพลเมือง ๔-๖ 

๓. นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลศิ ๔7 ๒3 คศ. ๒ ตรี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ม.๑ 
ฟิสิกส์๔-๖ 

๔. นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ ๓6 ๑1 คศ. 3 โท วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

เคมี ม.๔-๖ 
IS 

๕. นางภัสวรรณ   กันนา 4๐ 8 คศ. 2 ตรี ดนตรีศึกษา ศิลปะ/ดนตรี ๑-๖ 
ประวัติศาสตร์ ๑-๓ 

๖. นายกิตติวัฒน์    พุํมพฤกษ์ ๔2 8 คศ. 2 ตรี วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ ม.๓ 
ชีววิทยาม.๔-๖ 

๗. นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม ๓9 8 คศ. ๑ ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย ๑-๖ 
๘. นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม ๓5 8 คศ. 2 ตรี สถิติ คณิตศาสตร์ ๓-๖ 

๙. นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ๓2 6 คศ. ๒ โท หลักสูตรและ
การสอน 

ภาษาอังกฤษ ๑-๓ 
IS 

๑๐. วําท่ีรต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ ๓7 3 คศ. ๑ ตรี พลศึกษา สุขศึกษา ๑-๖ 
 พลศึกษา ๑-๖ 

๑๑. นางภาวิณี   บัวพันธ์ ๒9 3 คศ. ๑ ตรี นิติศาสตร์ สังคม ๑-๖ 
ประวัติศาสตร์ ๔-๖ 

๑๒. นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ ๓1 2 ครูผ๎ูชํวย ตรี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์๑-๖ 
 

๑๓. นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ ๓4 1 ครูผ๎ูชํวย ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ๔-๖ 
หน๎าท่ีพลเมือง ๑-๓ 

๑๔. นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์ ๒9 - ครูอัตรา
จ๎าง 

ตรี ฟิสิกส์ ฟิสิกส ม.๖ 
คณิตศาสตร์ ๒-๓ 

๑๕. นางสาวสายสมร  เกษแก๎ว ๒๙ - เจ๎าหน๎า
ท่ีธุรการ 

อนุ 
ปริญ
ญา 

ปกครอง
ท๎องถิ่น 

- 

 

       

     จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก       ๑๔    คน   คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด    ๑๔    คน   คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐ 
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ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามอายุ 
 

ต าแหน่ง รวม ต่ ากว่า ๒๐ 
ปี 

๒๑ -๒๕ ๒๖-๓๐ ๓๑-๔๐ ๔๑-๕๐ ๕๑-๖๐ 

๑.ผ๎ูบริหาร ๑ - - - - ๑ - 
๒.ครูผ๎ูสอน ๑๓ - - ๓ ๗ ๓ - 
๓. เจ๎าหน๎าท่ี
ธุรการ 

๑ - - ๑ - - - 

รวม ๑๕ - - ๔ ๗ ๔ - 
 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งและเพศ 
 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
๑.ผ๎ูบริหาร ๑ - ๑ 
๒.ครูสายงานสอน ๕ ๘ ๑๓ 
๓. เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ - ๑ ๑ 

รวม ๖ ๙ ๑๕ 
 
 
จ านวนชั่วโมงที่สอนของผู้บริหาร ครูต่อสัปดาห์ 
 

ต าแหน่ง รวม ไม่ได้
สอน 

น้อยกว่า 
๕ ชม. 

๕ – ๑๐ 
ชม. 

๑๑ – ๑๕ 
ชม. 

๑๖ – 
๒๐ ชม. 

๒๑ – ๒๕ 
ชม. 

มากกว่า    
๒๕ ชม. 

๑.ผ๎ูบริหาร ๑ ๑ - - - - - - 
๒.ครูผ๎ูสอน ๑๓ - - - - ๑๓ - - 
๓. เจ๎าหน๎าท่ี
ธุรการ 

๑ ๑ - - - - - - 

รวม ๑๕ ๒ - - - ๑๓ - - 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 

นายภิญโญ   ขาวพราย 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการเครือขํายผ๎ูปกครอง
นักเรียน 

 

กลํุมบริหารงานวิชาการ 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

กลํุมบริหารงานงบประมาณ 
นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 

กลํุมบริหารงานบุคคล 
นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม 

กลํุมบริหารงานท่ัวไป 
นายวัชระ  สุขเกษม 

กลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 

- งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
- งานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 
- งานทะเบียน/ การวัดผลประเมินผล 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานพัฒนาแหลํงเรียนรู ๎
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- งานกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
- งานสํงเสริมวิชาการ 
- งานห๎องสมุดและกิจกรรมรัก 
การอําน 
- งานอื่นๆที่ได๎รับมอบหมาย 

- งานแผนงานและงบประมาณ 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 
- งานพัสดุและสินทรัพย์ 

- งานควบคุมภายใน 

- งานสารสนเทศ 

- งานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

- งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

- งานบุคลากร 

- งานสํงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

- งานวินัยและรักษาวินัย 

- งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

- งานอาคารสถานที่ 
- งานนักการภารโรง 

- งานยานพาหนะ 

- งานธุรการ 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานโสตทัศนูปกรณ ์

- งานสวัสดิการร๎านค๎า 

- งานโภชนาการ 

- งานชุมชนสัมพันธ์ 

- งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

- งานประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 

- งานอื่นๆที่ได๎รับมอบหมาย 

- งานพัฒนาวินัยและแก๎ไขพฤติกรรม 

- งานสํงเสริมสุขภาพนักเรียน 

- งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

- งานงานปูองกันและแก๎ไขปัญหา 

ยาเสพติด 

- งานปูองกันอุบัติเหตุและจราจร 
- งานสํงเสริมประชาธิปไตย 

- งานคุณธรรมและจริยธรรม 

- งานกิจกรรมนักเรียน 

- งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
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บทท่ี ๒  
๑.  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานด้าน

ต่างๆ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง เพื่อสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและชํวยลดและปูองกัน 
ภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร๎างความเช่ือมั่นในกลํุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตํอประเทศไทย 
ได๎แกํ 

1. เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปช่ัน  สร๎างความ
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ 

5. การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร๎อย
ภายในประเทศ สร๎างความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านและมิตรประเทศ 

6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล๎อม 

7. การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสํูแนวระนาบมากขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถ 
พัฒนาไปสํูการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจ าเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมใน 
การเพิ่มความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ 
การสร๎างความมั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็น 
ผ๎ูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ท้ังนี้ ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัย 
เชิงยุทธศาสตร์ทุกด๎าน ได๎แกํ 

1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สํงเสริมการค๎า การลงทุนพัฒนาสํูประเทศชาติการค๎า 
2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร๎างฐานการผลิตเข๎มแข็ง ยั่งยืนและสํงเสริมเกษตรกร

รายยํอยสํูเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
3. การพัฒนาผ๎ูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผ๎ูประกอบการยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สํูสากล 
4. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ 
5. การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการขนสํง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
6. การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานาประเทศ 

สํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย 
ให๎เป็นรากฐานท่ีแข็งแกรํงของประเทศ มีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ 
การคิดวิเคราะห์อยํางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย 
มีครอบครัวท่ีมั่นคง ได๎แกํ 

1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียมและท่ัวถึง 
3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
4. การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะท่ีดี 
5. การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเรํงกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล๎าไปสํูสังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม 
ได๎แกํ 

1. สร๎างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล๎าทางเศรษฐกิจและสังคม 
2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
3. มีสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4. สร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
5. พัฒนาการส่ือสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อเรํงอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด๎านน๎า รวมท้ังมีความสามารถในการ
ปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุํงสํูการ
เป็นสังคมสีเขียว 

1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2. วางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลํุมน้ า เน๎นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยํางบรูณาการ 
3. การพัฒนาและใช๎พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
5. การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล๎อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให ๎

หนํวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กระจายบทบาทภารกิจไปสํูท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล ได๎แกํ 

1. การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดท่ีเหมาะสม 
2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
4. การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆ ให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
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6. พัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
 

๒. ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) 

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก 
     “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
วิสัยทัศน์ : สํูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุํงสํูการ

เปล่ียนผํานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลางไปสํู ประเทศท่ีมีรายได๎สูงมีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สํูการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม ดังนั้นทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงมุํงเตรียมความพร๎อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให๎เป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบ
ท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มุํงตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาท่ีก าหนดภายใต๎ระยะเวลา ๕ ปี 
ตํอจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล๎อมการพัฒนาท้ังจากภายนอกและภายในประเทศท่ีบํงช้ีถึงจุด
แข็งและจุดอํอนของประเทศ และการสะท๎อนถึงโอกาสและความเส่ียงในการท่ีจะผลักดันขับเคล่ือนให๎การ
พัฒนาในด๎านตํางๆ บรรลุผลได๎ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ท้ังนี้ โดยได๎ค านึงถึงการ
ตํอยอดให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางตํอเนื่องภายใต๎แผนพัฒนาฯ ฉบับตํอๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได๎ ดังน ี้ 

 

๑. วัตถุประสงค ์
๑.๑ เพื่อวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย คํานิยม

ท่ีดี มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุํนตลอดจนเป็นคนเกํงท่ีมีทักษะ
ความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต 

๑.๒ เพื่อให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมในการเข๎าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพผ๎ูด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเข๎มแข็ง
พึ่งพาตนเองได๎ 

๑.๓ เพื่อให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืนสร๎างความเข๎มแข็ง
ของ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมท่ีเข๎มข๎นมากขึ้นสร๎างความเข๎มแข็งของ 
เศรษฐกิจฐานรากและสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า 

๑.๔ เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล๎อมให๎สามารถสนับสนุน  
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

๑.๕ เพื่อให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัยและมีการท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๑.๖ เพื่อให๎มีการกระจายความเจริญไปสํูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม ํ
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๑.๗ เพื่อผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศตํางๆ ท้ังใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให๎ประเทศไทยมีบทบาทน า
และสร๎างสรรค์ในด๎านการค๎า การบริการและการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือตํางๆ  ท้ังในระดับ               
อนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 

๒. เป้าหมายรวม 
        เพื่อให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกลําว ได๎ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด๎วย 
๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 

บรรทัดฐานท่ีดีของสังคมมีความเป็นพลเมืองต่ืนรู๎ มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎เทําทัน 
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอกงาม 
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียงและมีความเป็นไทย 

๒.๒ ความเหล่ือมล๎าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข๎มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยําง
ท่ัวถึง และเป็นธรรม กลํุมท่ีมีรายได๎ต่ าสุดร๎อยละ ๔๐ มีรายได๎เพิ่มข้ึนอยํางน๎อยร๎อยละ ๑๕ 

๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎โครงสร๎างเศรษฐกิจปรับสํูเศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผ๎ูประกอบการรุํนใหมํและเป็นสังคมผ๎ูประกอบการ ผ๎ูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ท่ีเข๎มแข็งสามารถใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างสรรค์คุณคําสินค๎าและบริการ มีระบบการผลิต
และให๎บริการจากฐานรายได๎เดิมท่ีมีมูลคําเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู๎ช้ันสูง
ใหมํๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให๎บริการสํู ภูมิภาคเพื่อลด
ความเหล่ือมล๎า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร๎อยละ  ๕ ตํอปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอื้อตํอการขยายตัวของ ภาคการผลิต
และบริการ 

๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยเพิ่มพื้นท่ีปุาไม๎ให๎ได๎ร๎อยละ ๔๐ ของพื้นท่ีประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสํง ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปลํอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสํวนของขยะมูลฝอยท่ีได๎รับการ
จัดการอยํางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤตให๎อยูํ ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร๎างภาพลักษณ์ดีและเพิ่ม
ความเช่ือมั่นของนานาชาติตํอประเทศไทย ความขัดแย๎งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสํงสินค๎าและค๎ามนุษย์ลดลง มีความ
พร๎อมท่ีปกปูองประชาชนจากการกํอการร๎ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสํวนรํวมในการ ก าหนด
บรรทัดฐานระหวํางประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนสํงโลจิสติกส์ หํวงโซํมูลคํา เป็นหุ๎นสํวนการพัฒนาท่ี
ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลกและอัตราการเติบโตของมูลคําการลงทุนและการสํงออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น 

๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส ตรวจสอบได๎กระจาย
อ านาจและมีสํวนรํวมจากประชาชน ภาครัฐในการให๎บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได๎ดีกวําลดลง  เพิ่ม
การใช๎ระบบดิจิทัลในการให๎บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลงและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองสํวน
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ท๎องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความ
ยากงํายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช๎จํายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษี
กว๎างขึ้น และดัชนีการรับรู๎การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู๎ 
ความสามารถและปรับตัวได๎ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
      ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
3.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน

ด๎านคุณภาพคนในแตํละชํวงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคํอนข๎างต่ าการพัฒนาความรู๎และ
ทักษะของแรงงานไมํตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจ านวนไมํน๎อยยังไมํสามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมได๎อยํางเหมาะสม ซึ่งสํงผลตํอวิกฤตคํานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน
ระยะตํอไปจึงต๎องให๎ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให๎มีความสมบูรณ์ เพื่อให๎คนไทยมีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถ
เรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีขึ้น คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ ความสามารถเพิ่มขึ้น รวมท้ัง
สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งและมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน 

แนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) ปรับเปล่ียนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ อาทิ สํงเสริมให๎มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังใน 
และนอกห๎องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพ 
คนให๎มีทักษะ ความรู๎ และความสามารถในการด ารงชีวิตอยํางมีคุณคํา อาทิ สํงเสริมเด็กปฐมวัยให๎มีการพัฒนา 
ทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุํนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ (๓) 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให๎มี
การจัดทรัพยากรรํวมกันให๎มีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎เชิง
สร๎างสรรค์และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเส่ียงด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนค านึงถึงผลกระทบตํอสุขภาพ  อาทิ 
สํงเสริมให๎มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัยปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีใน
การควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ีสํงผลเสียตํอสุขภาพ (๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและ
ปรับระบบการเงินการคลังด๎านสุขภาพ อาทิ ปรับ 
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรรํวมกันระหวําง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นท่ีสุขภาพ (๖) พัฒนาระบบ 
การดูแลและสร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีเหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให๎มีกฎหมายการดูแลผ๎ูสูงอายุ 
ระยะยาว และ (๗) ผลักดันให๎สถาบันทางสังคมมีสํวนรํวมพัฒนาประเทศอยํางเข๎มแข็ง อาทิ ก าหนด 
มาตรการดูแลครอบครัวท่ีเปราะบาง และสํงเสริมสถาบันการศึกษาให๎เป็นแหลํงบริการความรู๎ทางวิชาการ 
ท่ีทุกคนเข๎าถึงได๎ 

3.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
การพัฒนาในชํวงท่ีผํานมาท าให๎สังคมไทยก๎าวหน๎าไปหลายด๎าน แตํการแก๎ปัญหาความเหล่ือมล๎าและสร๎าง 
ความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน๎าช๎า ท้ังเรื่องความแตกตํางของรายได๎ระหวํางกลํุมประชากร 
ความแตกตํางของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมท้ังข๎อจ ากัดในการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยี
ของกลํุมผ๎ูด๎อยโอกาสและกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ีหํางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตํอไปจึงจ าเป็นต๎องมุํงลดปัญหา
ความเหล่ือมล๎าด๎านรายได๎ของกลํุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตํางกันแก๎ไขปัญหาความยากจน  เพิ่ม
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โอกาสการเข๎าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให๎มี
ความเข๎มแข็ง เพื่อให๎ชุมชนพึ่งพาตนเองและได๎รับสํวนแบํงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) การเพิ่มโอกาสให๎กับกลํุมเปูาหมาย 
ประชากรร๎อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได๎ต่ าสุดสามารถเข๎าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยาย 
โอกาสการเข๎าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให๎แกํเด็กและเยาวชนที่ด๎อยโอกาสทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
โดยให๎การดูแลนักเรียนท่ีครอบคลุมต้ังแตํการสร๎างรายได๎ของครัวเรือน สนับสนุนคําเดินทางไปยังสถานศึกษา
ให๎ทุนการศึกษาตํอระดับสูง (๒) การกระจายการให๎บริการภาครัฐท้ังด๎านการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการท่ี
มีคุณภาพให๎ครอบคลุมและท่ัวถึง อาทิ บริหารจัดการการให๎บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพให๎ครอบคลุมทุก
พื้นท่ีผํานการพัฒนาระบบสํงตํอผ๎ูปุวยท้ังในระดับจังหวัด ภาคและระดับประเทศให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 
(๓) เสริมสร๎างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร๎างความเข๎มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได๎ มีสิทธิในการจัดการทุนท่ีดินและทรัพยากร 
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให๎ความรู๎ในการบริหารจัดการทางการเงินแกํชุมชนและครัวเรือน  การปรับ
องค์กรการเงินของชุมชนให๎ ท าหน๎าท่ีเป็นสถาบันการเงินในระดับหมูํบ๎าน/ต าบลท่ีท าหน๎าท่ีท้ังการให๎กู๎ยืมและ
การออมและจัดต้ังโครงขํายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็น
แมํขําย 

3.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากวําศักยภาพอยํางตํอเนื่องเป็นเวลาหลายปี ท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก 
ซบเซา และข๎อจากัดภายในประเทศเองท่ีเป็นอุปสรรคตํอการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขํงขัน 
รวมท้ังฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช๎าการพัฒนา ๕ ปีตํอจากนี้ไป จึงเน๎นให๎เศรษฐกิจเติบโตได๎ตาม
ศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสํงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีกาขยายตัวอยํางตํอเนื่อง
และมาจากความรํวมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผ๎ูประกอบการเข๎าสํูระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแขํงขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเน๎นให๎เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยําง
เข๎มแข็ง ภาคการเกษตรเน๎น เกษตรกรรมยั่งยืนและให๎เกษตรกรมีรายได๎เพิ่มข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ การทํองเท่ียวสามารถทารายได๎และแขํงขันได๎มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมมีบทบาทตํอ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) 
การบริหารจัดการเศรษฐกิจสํวนรวม ท้ังในด๎านการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การ
จัดสรรงบประมาณการ บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณและด๎านการเงิน  อาทิ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนให๎สามารถสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ (๒) การเสริมสร๎างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคการผลิตและ
บริการ มุํงเน๎นการสร๎างความเช่ือมโยงของหํวงโซํมูลคําระหวํางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการค๎าการ
ลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารเข๎าสํู
ระบบมาตรฐานตํอยอดความเข๎มแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปัจจุบัน เพื่อยกระดับไปสํูอุตสาหกรรมท่ีใช๎
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร๎างขีดความสามารถการแขํงขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสํงเสริมการค๎าท่ีเป็นธรรมและอ านวยความ
สะดวกด๎านการค๎าการลงทุน 

3.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบัน 
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมก าลังเป็นจุดอํอนส าคัญตํอการรักษาฐานการผลิตและการ 
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ให๎บริการ รวมท้ัง การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกลําวเกิดจากการลดลงของพื้นท่ีปุาไม๎ ทรัพยากร 
ดินเส่ือมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเส่ียงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต 
ปัญหาส่ิงแวดล๎อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นและข๎อตกลงระหวํางประเทศเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข๎มข๎น ซึ่งจะสํงผลตํอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ดังนั้น การพัฒนาในระยะตํอไปจึงมุํงเน๎นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
การสร๎างความมั่นคงด๎านน๎า และการบริหารจัดการทรัพยากรน๎าให๎มีประสิทธิภาพ การสร๎างคุณภาพ 
ส่ิงแวดล๎อมท่ีดี ลดมลพิษและลดผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การลดก๏าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตํอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากภัยพิบัติและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 
ท่ีเกิดจากสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร๎างสมดุล
ของการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากร
น๎าเพื่อให๎เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน (๓) การแก๎ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล๎อม (๔) สํงเสริมการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม (๕) สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถใน
การปรับตัวตํอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด๎านภัยพิบัติ (๗) การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งด๎านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม และ 
(๘) การพัฒนาความรํวมมือด๎านส่ิงแวดล๎อมระหวํางประเทศ 

3.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 
สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน๎มสํงผลกระทบ
ตํอความ มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ท้ังภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพล
และการเพิ่ม บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคตํางๆ ของโลก อาชญากรรมข๎ามชาติและการกํอการ
ร๎าย และภัยคุกคามภายในประเทศ ได๎แกํ ความเห็นตํางทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร๎าง
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ดังนั้น การ
พัฒนาในระยะตํอไป จึงเน๎นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให๎เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีสํวนรํวมปูองกันแก๎ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสร๎างรายได๎
เพิ่มข้ึน ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคาม
ในรูปแบบตํางๆ ควบคํูไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร๎อมตํอการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคาม
ทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ และแผนงานด๎านความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคล๎องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให๎เกิดความ
สงบในสังคมและธ ารงไว๎ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการปูองกัน 
ประเทศ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการรับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ (๓) การสํงเสริม 
ความรํวมมือกับ ตํางประเทศด๎านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรํวมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข๎ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของ 
ชาติทางทะเลเพื่อคงไว๎ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเลและ (๕) การบริหารจัดการความ 
มั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องกันระหวํางแผนงานท่ีเกี่ยวข๎องกับความมั่นคงการพัฒนา 
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ภายใต๎การมีสํวนรํวมของภาคประชาชน 
3.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ 

มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรค 
ท่ีส าคัญตํอการพัฒนาประเทศมาอยํางตํอเนื่อง ท้ังการให๎บริการประชาชนยังไมํได๎มาตรฐานสากลการบังคับใช๎
กฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให๎บริการของท๎องถิ่นขาดความโปรํงใส ระบบและ
กระบวนการยุติธรรมไมํสามารถอานวยความยุติธรรมได๎อยํางเสมอภาคและเป็นธรรมรวมท้ังการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสังคมไทย การพัฒนาระยะตํอไปจึงต๎องเรํงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยําง
จริงจัง โดยมุํงเน๎นในเรื่องการลดสัดสํวนคําใช๎จํายด๎านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให๎บริการของภาครัฐ รวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท่ีดีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู๎การทุจริตให๎อยูํในระดับท่ีดีขึ้น และ
การลดจานวนการดาเนินคดีกับผ๎ูมิได๎กระท าความผิด 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงานบทบาท ภารกิจ 
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความโปรํงใส ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสมเกิดความค๎ุมคํา (๒) 
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร๎างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให๎การ
จัดสรรและการใช๎จํายมีประสิทธิภาพ (๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให๎บริการสาธารณะให๎ได๎ 
มาตรฐานสากล เพื่อให๎ประชาชนและภาคธุรกิจได๎รับบริการท่ีมีคุณภาพได๎มาตรฐานและอานวยความสะดวก
ตรงตามความต๎องการ (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เพื่อให๎
ประชาชนได๎รับการบริการอยํางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง (๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให๎สังคมไทยมีวินัย โปรํงใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให๎มีความ 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ 

3.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ท่ีผํานมา 
การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด๎านความตํอเนื่องในการด าเนินการ
และปัญหาเชิงปริมาณคุณภาพ และการบริหารจัดการการให๎บริการท่ีสอดคล๎องกับมาตรฐานสากล ท าให๎มี
ข๎อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให๎มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะ 
ตํอไป จึงมุํงเน๎นในเรื่องการลดความเข๎มของการใช๎พลังงานและลดต๎นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนา 
ระบบขนสํงทางรางและทางน้ า เพิ่มปริมาณการเดินทางด๎วยระบบขนสํงสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีด 
สามารถในการรองรับปริมาณผ๎ูโดยสารของทําอากาศยานในกรุงเทพมหานคร  และทําอากาศยานในภูมิภาค 
การเพิ่มความสามารถในการแขํงขันด๎านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค๎าการพัฒนาด๎าน
พลังงานเพื่อเพิ่มสัดสํวนการใช๎พลังงานทดแทนตํอปริมาณการใช๎พลังงานขั้นสุดท๎ายและลดการพึ่งพาก๏าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาด๎านสาธารณูปการ(น้ าประปา) 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านขนสํง อาทิ 
พัฒนาระบบรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลักในการเดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายถนน พัฒนาระบบ
ขนสํงทางอากาศ และพัฒนาระบบขนสํงทางน้ า (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํงอาทิ การพัฒนา
อุตสาหกรรมตํอเนื่องท่ีเกิดจากการลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสํง (๓) 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ           โลจิสติกส์และโซํ
อุปทานให๎ได๎มาตรฐานสากลและพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค๎า (๔) พัฒนา
ด๎านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให๎เพียงพอและสร๎างความมั่นคงในการผลิตพลังงานเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการ การผลิต และการใช๎พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ
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ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให๎ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางธุรกิจ และ (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให๎
ครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหารจัดการการใช๎น้ าอยํางมีประสิทธิภาพและการสร๎างนวัตกรรม 

3.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในชํวงระยะเวลาท่ีผํานมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความ
ได๎เปรียบด๎าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนาเข๎าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากตํางประเทศมากกวําการ
สะสมองค์ความรู๎ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให๎สํวนแบํงผลประโยชน์ทางด๎านเทคโนโลยีซึ่งมี
มูลคําเพิ่มสูงตกอยูํกับประเทศผ๎ูเป็นเจ๎าของเทคโนโลยี  อีกท้ังการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนายังไมํเพียง
พอท่ีจะขับเคล่ือนประเทศสํูสังคมนวัตกรรมได๎ การพัฒนาจึงเน๎นในเรื่องการเพิ่มความเข๎มแข็งด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช๎วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อยกระดับความสามารถการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) เรํงสํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดัน
สํูการใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลํุมเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมี
ศักยภาพพัฒนาได๎เองและกลํุมเทคโนโลยีท่ีนาสํูการพัฒนาแบบก๎าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมล๎าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  (๒) พัฒนา
ผ๎ูประกอบการให๎เป็นผ๎ูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สํงเสริมผ๎ูประกอบการให๎มีบทบาทหลักด๎านนวัตกรรม
เทคโนโลยีและรํวมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมสํงเสริมการสร๎างสรรค์นวัตกรรมด๎านการออกแบบ และ
การจัดการธุรกิจท่ีผสานการใช๎เทคโนโลยีให๎แพรํหลายในกลํุมผ๎ูประกอบการธุรกิจของไทย  และ (๓) พัฒนา
สภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด๎านบุคลากรวิจัย อาทิ การเรํงการ
ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคล๎องกับความต๎องการโดยเฉพาะในสาข า 
STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให๎มีท้ังความรู๎และความเข๎าใจในเทคโนโลยี 

3.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ประเทศไทยต๎องใช๎ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นท่ี และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ
เสริมจุดเดํนในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญประกอบกับการขยายตัวของ  
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได๎ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให๎เป็นเมืองนําอยูํและมีศักยภาพในการรองรับการค๎าการลงทุนรวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว  
ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสํูภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดนเช่ือมโยงการค๎าการลงทุนในภูมิภาคของ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ๎านอีกด๎วยดังนั้น การพัฒนาจึงมุํงเน๎นในเรื่องการลดชํองวํางรายได๎ระหวํางภาคและมี
การกระจายรายได๎ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองนําอยูํส าหรับคนทุก
กลํุมในสังคม พื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม และการ
เพิ่มมูลคําการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดน 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎
กระจายตัวอยํางท่ัวถึง  พัฒนาภาคเหนือให๎เป็นฐานเศรษฐกิจสร๎างสรรค์มูลคําสูง  พัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให๎หลุดพ๎นจากความยากจนสํูเปูาหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ
ช้ันน า พัฒนาภาคใต๎เป็นฐานการสร๎างรายได๎ท่ีหลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนา 
สภาพแวดล๎อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํ สํงเสริมการจัดการส่ิงแวดล๎อมเมืองอยํางมี 
บูรณาการภายใต๎การมีสํวนรํวมของสํวนกลาง สํวนท๎องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบ 
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ขนสํงสาธารณะในเขตเมือง และ (๓) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล 
ตะวันออกให๎เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอยํางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ 
สอดคล๎องกับศักยภาพของพื้นท่ี พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับ 
ประเทศเพื่อนบ๎านให๎เจริญเติบโตอยํางยั่งยืนและเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม 

3.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความ 
รํวมมือระหวํางประเทศของไทยในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส 
โดยมุํงเน๎นการพัฒนาและขยายความรํวมมือท้ังด๎านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ 
และเป็นการขับเคล่ือนตํอเนื่องจากการด าเนินการภายใต๎แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนว 
ทางการด าเนินนโยบายการค๎าและการลงทุนท่ีเสรีเปิดกว๎างและเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการ
แสวงหาตลาดใหมํๆ สํงเสริมให๎ผ๎ูประกอบการไทยไปลงทุนในตํางประเทศ และสํงเสริมความรํวมมือเพื่อการ 
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ังประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุํงเน๎นในเรื่อง 
การมีเครือขํายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมี การใช๎ประโยชน์ได๎เต็มศักยภาพ 
การเพิ่มระบบหํวงโซํมูลคําในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค๎าและ 
การลงทุนท่ีส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสํวนขยายจากแนวระเบียง 
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให๎ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต๎ และประเทศไทยเป็น 
หุ๎นสํวนการพัฒนาท่ีส าคัญท้ังในทุกระดับ 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) ขยายความรํวมมือทางการค๎าและการลงทุนกับ
มิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมํสาหรับสินค๎าและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเช่ือมโยงด๎านการ
คมนาคมขนสํง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความรํวมมืออนุภูมิภาคภายใต๎แผนงาน  GMS, ACMECS, 
IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส์  (๓) 
พัฒนาและสํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ  และการลงทุนท่ีโดดเดํนในภูมิภาค (๔) 
สํงเสริมการลงทุนไทยในตํางประเทศของผ๎ูประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค๎าและพัฒนาความรํวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ๎านในลักษณะหุ๎นสํวนทางยุทธศาสตร์ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
(๖) สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) เข๎ารํวมเป็น
ภาคีความรํวมมือระหวํางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร๎างสรรค์ (๘) สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ
ในการสร๎างความมั่นคงในทุกด๎านท่ีเกี่ยวกับเรื่องความอยูํดีมีสุขของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจด๎านความ
รํวมมือระหวํางประเทศและด๎านการตํางประเทศ และ (๑๐) สํงเสริมให๎เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีส าคัญ 
 
สาระส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 
 ความท๎าทายท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ท้ังในสํวนท่ีเป็นแรงกดดันภายนอก ได๎แกํ การ
เปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (DigitalRevolution) การ
เปล่ียนแปลงสํูอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การด าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ท่ีประเทศไทยได๎ให๎สัตยาบัน รวมท้ังผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความต๎องการก าลังคนท่ีมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปล่ียนแปลงโครงสร๎างประชากรท่ี
สํงผลให๎ประเทศเข๎าสํูสังคมสูงวัยอยํางสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล๎การติดกับดักประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลาง 
ทัศนคติความเช่ือ คํานิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรท่ีปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์การ
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เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีสํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเส่ือมโทรมอยํางรวดเร็ว รวมท้ัง
ระบบการศึกษาท่ียังมีปัญหาหลายประการ นับต้ังแตํปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกชํวงวัย ปัญหาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอํอนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด๎านวิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ียังไมํเหมาะสม ขาดความคลํองตัว ยังมี
ความเหล่ือมล้ าในด๎านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา รวมท้ังปัญหาด๎านคุณธรรม จริยธรรม และ
การขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทย 
สํวนใหญํ สํงผลกระทบตํอระบบการศึกษา ท่ีต๎องปรับเปล่ียนให๎สนองและรองรับความท๎าทายดังกลําว จึงมี
ความจ าเป็นที่ประเทศไทยต๎องปฏิรูปการศึกษา เพื่อให๎ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักของการขับเคล่ือน
ประเทศ ภายใต๎รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยฉบับใหมํ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 – 
2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เพื่อให๎สามารถน าพาประเทศไปสํูความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนในอีก 20 ปีข๎างหน๎า 
 
แนวคิด : แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหํงชาติยึดหลักส าคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด๎วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อ
ความเทําเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเปูาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local 
Issues) อาทิคุณภาพของคนทุกชํวงวัย การเปล่ียนแปลงโครงสร๎างประชากรของประเทศ ความเหล่ือมล้ าของ
การกระจายรายได๎และวิกฤตด๎านส่ิงแวดล๎อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบ
ความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแหํงชาติ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุข 
สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตตวรรณท่ี 21” 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
  2. เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล๎อง กับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนญูแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติและ ยุทธศาสตร์ชาติ  
  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี และรํวมมือ
ผนึกก าลังมุํงสํูการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. เพื่อน าประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลาง และความเหล่ือมล้ า ภายในประเทศ
ลดลง 
 ยุทธศาสตร์ : 
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
 4. การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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  เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) : 
  แผนการศึกษาแหํงชาติมุํงพัฒนาผ๎ูเรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 
(3Rs 8Cs) ประกอบด๎วย ทักษะและคุณลักษณะตํอไปนี้ 
    3Rs ได๎แกํ การอํานออก (Reading) การเขียนได๎(Writing) และการคิดเลขเป็น(Arithmetics) 
    8Cs ได๎แกํ ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก๎ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด๎านความ
รํวมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผ๎ูน า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด๎านการ
ส่ือสาร สารสนเทศ และการรู๎เทําทันส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะ
ด๎านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู๎(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 
 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 
  แผนการศึกษาแหํงชาติได๎ก าหนดเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว๎ 5 ด๎าน 
ประกอบด๎วย 
    1) ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอยํางท่ัวถึง (Access) 
    2) ผ๎ูเรียนทุกกลํุมเปูาหมายได๎รับบริการทางการศึกษาอยํางเสมอภาคและเทําเทียม (Equity) 
    3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผ๎ูเรียนให๎บรรลุขีดความสามารถและ เต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) 
    4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผ๎ูเรียนอยํางท่ัวถึง และมี
คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาท่ีค๎ุมคําและบรรลุเปูาหมาย (Efficiency) 
    5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก๎าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ บริบทท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy) 
 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
 จากบริบทสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ความเปล่ียนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและ
สังคมโลก อ านาจหน๎าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการภายใต๎กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข๎องกับการศึกษาของประเทศ 
ความเช่ือมโยงระหวํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 กับทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในมิติด๎านความมั่นคง มิติด๎านเศรษฐกิจ มิติด๎านสังคม 
และมิติด๎านการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคัญคือได๎ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข๎างต๎นแล๎ว จึงสามารถก าหนด
เป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่ง
ได๎แกํ เปูาหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ภายใต๎ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ได๎ดังนี้ 
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 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ  
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิค๎ุมกันตํอการเปล่ียนแปลง 
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 2. ก าลังคนได๎รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพการแขํงขันของประเทศ 
 3. มีองค์ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน 
 4. คนไทยได๎รับโอกาสในเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสํวนรํวม 
จากทุกภาคสํวน 
 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 
 1.ผลคะแนนสอบ PISA ในแตํละวิชา **  
 2. ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากการทดสอบระดับชาติ 
 3. ร๎อยละคะแนนเฉล่ียของผ๎ูเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
 4. ร๎อยละคะแนนเฉล่ียของผ๎ูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
 5. สัดสํวนผ๎ูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตํอสายสามัญ  
 6. ร๎อยละความพึงพอใจของนายจ๎างผ๎ูประกอบการท่ีมีตํอผ๎ูส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษาท่ีท างานให๎  
 7. ร๎อยละของผ๎ูส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได๎งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  
 8. ร๎อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร๎างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได๎รับการเผยแพรํ/ตีพิมพ์  
 9. ร๎อยละขององค์ความรู๎และส่ิงประดิษฐ์ท่ีน าไปใช๎ประโยชน์ หรือแก๎ไขปัญหาชุมชนท๎องถิ่น  
 10. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
 11. ร๎อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นขึ้นไป  
 12. ร๎อยละของนักเรียนตํอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 - 17 ปี 

13. สัดสํวนผ๎ูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตํอเอกชน  
 14. จ านวนภาคีเครือขํายท่ีเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด/พัฒนาและสํงเสริมการศึกษา  

 
 วิสัยทัศน์  “มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎คํูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม”  
 “ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ท่ีได๎รับบริการจาก 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู๎ รอบคอบ ระมัดระวงั ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 
แบํงปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 
 “มีความสุข” หมายถึง ความอยูํดีมีสุข สามารถอยูํรํวมกันอยํางเอื้ออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง 
 “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
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พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสํูสากล 
 2. เสริมสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยํางท่ัวถึง เทําเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
 2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
 3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของ  
การพัฒนาประเทศ  
 4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
ตลอดชีวิต  
 5. ยุทธศาสตร์สํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัด 
การศึกษา 

 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วิสัยทัศน์ 
 สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์ สํูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
   2. พัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันโดยพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มี
ความรู๎ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

3. สํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
  4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ า ให๎ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยําง
ท่ัวถึงและเทําเทียม 
  5. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา 
เป้าหมาย 
  1. ผ๎ูเรียน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผ๎ูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวตํอ เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 
  2. ผ๎ูเรียนท่ีมีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลํุมชาติพันธุ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส และกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ี
หํางไกลทุรกันดารได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ พร๎อมก๎าวสํูสากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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  3. ครู เป็นผ๎ูเรียนรู๎ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแมํนย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู๎ที่หลากหลายตอบสนองผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผ๎ูสร๎างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช๎เทคโนโลยี 
  4. ผ๎ูบริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศสํวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผ๎ูน าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรํวมมือ 
  5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู๎ รํวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผ๎ูเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู๎ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 
  6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแหํงนวัตกรรมยุคใหมํ 
ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อยํางเป็นระบบ 
  7. ส านักงานสํวนกลาง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาให๎สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 
  นโยบายท่ี 3 พัฒนาผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  นโยบายท่ี 4 สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือม
ล้ าทางการศึกษา 
  นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได๎แกํ  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผ๎ูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการรบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
แตํละมาตฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน 
   1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหา 
   3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
   4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
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 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลํุมเปูาหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
  3.2 ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน 
  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

มุํงพัฒนานักเรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
 

๑.  พัฒนานักเรียนให๎มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลกท่ีดี 
๒.  พัฒนานักเรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  พัฒนาครูให๎มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 
๔.  บริหารจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวม 
 

เป้าหมาย/เปา้ประสงค ์
 

๑.  นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒.  นักเรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.  ครูเป็นครูมืออาชีพ 
๔.  โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ 
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  

กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนานักเรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ 
กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                 เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๓  ยกระดับครูให๎เป็นครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวม 
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บทท่ี ๓  
การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ 

 
         ประมาณการรายรับสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
๑. เงินอุดหนุนรายหัว 

๑.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑    จ านวน   ๓๑ คน 
๑.๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒    จ านวน   ๓๓ คน 
๑.๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓    จ านวน   ๒๕ คน 
๑.๔ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔    จ านวน   ๑๒ คน 
๑.๕ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕    จ านวน   ๑๑ คน 
๑.๖  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    จ านวน     ๖ คน 

ฯลฯ 

 
๑๐๘,๕๐๐ 
๑๑๕,๕๐๐ 
 ๘๗,๕๐๐ 
 ๔๕,๖๐๐ 
 ๔๑,๘๐๐ 
 ๒๒,๘๐๐ 
 

 

๒.เงินอุดหนุนอื่นๆ 
๒.๑  กรณีโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได๎รับเงิน

เพิ่มรายหัวละ ๑,๐๐๐  บาท/ปี 

 
            ๑๑๘,๐๐๐ 

 

 

เงินบริจาคอื่นๆ 
๓.๑ - 

 
      - 

 

รวม ๕๓๙,๗๐๐  
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การจัดสรรงบประมาณตามโครงการงบเงินอุดหนุน 

ท่ี มาตรฐาน/กิจกรรม 
ประเภทรายจ่าย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งบลงทุน งบบุคลากร งบด าเนินงาน 

๑. อบรมสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ   / นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
๒. เดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก   / วําที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
๓. รณรงค์ไข๎เลือกออก   / นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
๔. สํงเสริมคํานิยม ๑๒ ประการ   - นางภาวิณี   บัวพันธ์  
๕. ค๎ุมครองผ๎ูบริโภค   / นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  
๖. การอยูํคํายพักแรมลูกเสือ – เนตรนาร ี   / นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  
๗. พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา    / นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  
๘. วันคล๎ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ   / นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  
๙. กีฬาภายใน   / วําที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  

๑๐. กีฬาภายนอก   / วําที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
๑๑. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน   / นางจารุวรรณ   พิทักษ์รักษาเลิศ  
๑๒. พัฒนางานแนะแนว   / นางจารุวรรณ   พิทักษ์รักษาเลิศ  
๑๓. การปฐมนิเทศนักเรียนใหมํ    / น.ส.ณัฐสิรี / วําท่ีร.ต.ทศพร    
๑๔. แขํงขันทักษะวิชาการ   / น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  
๑๕. ติวเข๎ม/สอนซํอมเสริม   / น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  
๑๖. การวิจัยในช้ันเรียน   - น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  
๑๗. วันคริตส์มาส – วันขึ้นปีใหม ํ   / น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  
๑๘. ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน   / นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
๑๙. สัปดาห์วิทยาศาสตร์   / นางปริศนา   พุํมพฤกษ์  
๒๐. เพาะเห็ดนางฟูา    / นายกิตติวัฒน์/นางปริศน /นางภัสวรรณ    

๒๓ 
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การจัดสรรงบประมาณตามโครงการงบเงินอุดหนุน (ตํอ)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี มาตรฐาน/กิจกรรม 
ประเภทรายจ่าย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งบลงทุน งบบุคลากร งบด าเนินงาน 

๒๑. วันไหว๎คร ู   / นางภัสวรรณ  กันนา  
๒๒. ถวายเทียนพรรษา   / นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์  
๒๓. วันแมํแหํงชาติ    / นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
๒๔. อาเซียน    / นางภาวิณี   บัวพันธ์  
๒๕. ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   / นางภาวิณี   บัวพันธ์  
๒๖. สํงเสริมประชาธิปไตย   / นางภาวิณี   บัวพันธ์  
๒๗. คํายคุณธรรม   / นางภาวิณี   บัวพันธ์  
๒๘. พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระชัยมงคล ฯ รัชกาลท่ี ๑๐   / นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  
๒๙. สํงเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรโรงเรียน    / วําที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
๓๐. สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน   / นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
๓๑. TO BE NUMBER ONE   / วําที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
๓๒. โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ    / นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
๓๓. ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายใน – ภายนอกสถานศึกษา   / นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  
๓๔. แขํงขันคิดเลขเร็ว   / นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  
๓๕. แขํงขันหมากฮอส   / นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  
๓๖. งานประเพณี “สักการะหลวงพํอเขียน เยี่ยมเยียนดงเจริญ”   / นายวัชระ  สุขเกษม  
๓๗. ทัศนศึกษานักเรียน   / นายวัชระ  สุขเกษม  
๓๘. ท าบุญสถานศึกษา   / นายวัชระ  สุขเกษม  
๓๙. ไหว๎ศาลเจ๎าพํอสมศักดิ์   / นายวัชระ  สุขเกษม  
๔๐. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   / นางปริศนา   พุํมพฤกษ์  

๒๔ 
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การจัดสรรงบประมาณตามโครงการงบเงินอุดหนุน (ตํอ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี มาตรฐาน/กิจกรรม 
ประเภทรายจ่าย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งบลงทุน งบบุคลากร งบด าเนินงาน 

๔๑. ประชุมผ๎ูปกครองนักเรียน    / วําที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
๔๒. พัฒนากลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน   / นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  
๔๓. พัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผล    / นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  
๔๔. พัฒนาระบบงานทะเบียน – วัดผลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรปู    / นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  
๔๕. รักษ์โรงเรียน   / นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  
๔๖. พัฒนาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู ๎   / นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  
๔๗. พัฒนางานกลํุมบริหารงานวิชาการ    / น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  
๔๘. งานสารบรรณ    / นายพีรพงศ์   บัวพันธ ์  
๔๙. พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา   / นายพีรพงศ์   บัวพันธ ์  
๕๐. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล    / นางภัสวรรณ  กันนา  
๕๑. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    / นายวัชระ  สุขเกษม  
๕๒ พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล๎อม    / นายวัชระ  สุขเกษม  
๕๓. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ๘ กลํุมสาระ    / นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  
๕๔. พัฒนางานพัสดุ    / นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  
๕๕. ซํอมครุภัณฑ์   / นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  
๕๖. พัฒนางานการเงินการบัญชี   / นางปริศนา   พุํมพฤกษ์  
๕๗. จัดวางระบบควบคุมภายใน   / นางปริศนา   พุํมพฤกษ์  
๕๘. คําสาธารณูปโภค   / นางปริศนา   พุํมพฤกษ์  
๕๙. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   / นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
๖๐. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน   / นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์  

๒๕ 



๒๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

การจัดสรรงบประมาณตามโครงการงบเงินอุดหนุน (ตํอ)  
 ท่ี มาตรฐาน/กิจกรรม 

ประเภทรายจ่าย 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

งบลงทุน งบบุคลากร งบด าเนินงาน 
๖๑. พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (Big 

Data)  
  / นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์  

๖๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) 

  / นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์  

๖๓. พัฒนางานบุคคล    / นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  
๖๔. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎    / น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  
๖๕. พัฒนาศักยภาพครูสํูครูมืออาชีพ แบบ PLC “ชุมชนการ

เรียนรู๎ทางวิชาชีพ”         
  / น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  

๖๖. นิเทศช้ันเรียน   - น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  
๖๗. พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ   / น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  
๖๘. พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ    / นางภัสวรรณ  กันนา  
๖๙. พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์   / นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  
๗๐. พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์   / นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  
๗๑. พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย   / นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  
๗๒. พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี   / นายวัชระ  สุขเกษม  
๗๓. พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
  / นางภาวิณี   บัวพันธ์  

๗๔. พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา    / วําที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
๗๕. จ๎างครูลูกจ๎างช่ัวคราว  /  นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  
๗๖. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   / น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  

๒๖ 



๒๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

การจัดสรรงบประมาณตามโครงการงบเงินอุดหนุน (ตํอ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ท่ี มาตรฐาน/กิจกรรม 
ประเภทรายจ่าย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งบลงทุน งบบุคลากร งบด าเนินงาน 

๗๗. ศึกษาดูงานของข๎าราชการครูฯ   / นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
๗๘. One day one Sentence Engiish for life   / น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  
๗๙. ยุวชนวังงิว้วิทยาคมอาสาพัฒนาชุมชน   / นายวัชระ  สุขเกษม  
๘๐. พัฒนางานนาฏศิลป์ไทย   / นางภัสวรรณ  กันนา  
๘๑. พัฒนาสืบสานกลองยาว   / นางภัสวรรณ  กันนา  
๘๒. เกม crosswords   / นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
๘๓. แอโรบิคเพื่อสุขภาพ   / วําที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
๘๔. คลินิกคณิต พิชิตภาษา   / นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  
๘๕. เฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนา มหาราชินี   / นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  
๘๖. วันภาษาไทย   / นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  
๘๗. วันสุนทรภูํ   / นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  
๘๘. สะเต็มศึกษา   / นางปริศนา   พุํมพฤกษ์  
๘๙. โรงเรียนปลอดขยะ   / นายวัชระ  สุขเกษม  
๙๐. ลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด   / นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  
๙๑. พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   / นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์  

๒๗ 



๒๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

การจัดสรรงบประมาณตามโครงการงบเงินอุดหนุน 

ประเภทงบประมาณ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทรายจ่าย 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ งบ
ลงทุน 

งบ
บุคลากร 

งบ
ด าเนินงาน 

1. เงินอุดหนุนทั่วไป        
- เงินอุดหนุนรายหัว     ๕๓๙,๗๐๐   
 1. อบรมสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ   / ๕๐๐ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
 ๒. เดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก   / ๕๐๐ วําที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
 ๓. รณรงค์ไข๎เลือกออก   / ๕๐๐ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
 ๔. สํงเสริมคํานิยม ๑๒ ประการ    - นางภาวิณี   บัวพันธ์  
 ๕. ค๎ุมครองผ๎ูบริโภค   / ๕๐๐ นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  
 ๖. พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา   / ๕๐๐ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  
 ๗. วันคล๎ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

แหํงชาติ 
  / ๕๐๐ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  

 ๘. พัฒนางานแนะแนว   / ๑,๐๐๐ นางจารุวรรณ   พิทักษ์รักษาเลิศ  
 ๙. การปฐมนิเทศนักเรียนใหมํ   / ๕๐๐ น.ส.ณัฐสิรี / วําท่ีร.ต.ทศพร    
 ๑๐. แขํงขันทักษะวิชาการ   / ๒๐,๐๐๐ น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  
 ๑๑. การวิจัยในช้ันเรียน    - น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  
 ๑๒. วันคริตส์มาส – วันขึ้นปีใหมํ   / ๑,๐๐๐ น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  
 ๑๓. ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน   / ๑,๐๐๐ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
 ๑๔. สัปดาห์วิทยาศาสตร์   / ๑,๐๐๐ นางปริศนา   พุํมพฤกษ์  
 ๑๕. เพาะเห็ดนางฟูา    / ๑,๐๐๐ นายกิตติวัฒน์/นางปริศนา /นางภัสวรรณ    
 ๑๖. วันไหว๎คร ู   / ๕๐๐ นางภัสวรรณ  กันนา  

๒๘ 



๒๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

ประเภทงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทรายจ่าย 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ งบ
ลงทุน 

งบ
บุคลากร 

งบ
ด าเนินงาน 

- เงินอุดหนุนรายหัว(ตํอ) ๑๗. ถวายเทียนพรรษา   / ๑,๐๐๐ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์  
 ๑๘. วันแมํแหํงชาติ    / ๕๐๐ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
 ๑๙. อาเซียน    / ๑,๐๐๐ นางภาวิณี   บัวพันธ์  
 ๒๐. สํงเสริมประชาธิปไตย   / ๑,๐๐๐ นางภาวิณี   บัวพันธ์  
 ๒๑. พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระ  

ชัยมงคล ฯ รัชกาลท่ี ๑๐ 
  / ๕๐๐ นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  

 ๒๒. สํงเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรโรงเรียน  

  / ๕๐๐ วําที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  

 ๒๓. TO BE NUMBER ONE   / ๑,๐๐๐ วําที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
 ๒๔. โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ    / ๑,๐๐๐ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
 ๒๕. แขํงขันคิดเลขเร็ว   / ๕๐๐ นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  
 ๒๖. แขํงขันหมากฮอส   / ๕๐๐ นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  
 ๒๗. งานประเพณี “สักการะหลวงพํอเขียน 

เย่ียมเยียนดงเจริญ” 
  / ๑,๐๐๐ นายวัชระ  สุขเกษม  

 ๒๘. ท าบุญสถานศึกษา   / ๒,๐๐๐ นายวัชระ  สุขเกษม  
 ๒๙. ไหว๎ศาลเจ๎าพํอสมศักดิ์   / ๒,๐๐๐ นายวัชระ  สุขเกษม  
 ๓๐. ประชุมผ๎ูปกครองนักเรียน    / ๓,๐๐๐ วําที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
 ๓๑. พัฒนากลํุมบริหารงานกิจการ

นักเรียน 
  / ๒,๕๐๐ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  

 ๓๒. พัฒนาระบบงานวัดผลและ
ประเมินผล 

  / ๑๐,๐๐๐ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  

๒๙ 



๒๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

ประเภทงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทรายจ่าย 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ งบ
ลงทุน 

งบ
บุคลากร 

งบ
ด าเนินงาน 

- เงินอุดหนุนรายหัว(ตํอ) ๓๓. รักษ์โรงเรียน   / ๓,๐๐๐ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  
 ๓๔. พัฒนาระบบงานทะเบียน – วัดผลด๎วย

โปรแกรมส าเรจ็รูป 
  / ๕๐๐ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  

 ๓๕. พัฒนางานกลํุมบริหารงานวิชาการ   / ๓,๐๐๐ น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  
 ๓๖. งานสารบรรณ    / ๒๗,๕๐๐ นายพีรพงศ์   บัวพันธ ์  
 ๓๗. พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อ

การศึกษา 
  / ๒,๐๐๐ นายพีรพงศ์   บัวพันธ ์  

 ๓๘. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน
ท่ีมีประสิทธิผล 

  / ๒,๐๐๐ นางภัสวรรณ  กันนา  

 ๓๙. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

  / ๓,๐๐๐ นายวัชระ  สุขเกษม  

 ๔๐. พัฒนาอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล๎อม 

  / ๒๕,๐๐๐ นายวัชระ  สุขเกษม  

 ๔๑. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ๘ กลํุมสาระ   / ๒,๐๐๐ นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  
 ๔๒. พัฒนางานพัสดุ    / ๒,๕๐๐ นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  
 ๔๓. ซํอมครุภัณฑ์   / ๒๐,๐๐๐ นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  
 ๔๔. พัฒนางานการเงินการบัญชี   / ๒,๕๐๐ นางปริศนา   พุํมพฤกษ์  
 ๔๕. จัดวางระบบควบคุมภายใน   / ๕๐๐ นางปริศนา   พุํมพฤกษ์  
 ๔๖. คําสาธารณูปโภค   / ๑๕๐,๐๐๐ นางปริศนา   พุํมพฤกษ์  
 ๔๗. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   / ๗๐,๐๐๐ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
 ๔๘. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน   / ๑,๐๐๐ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์  

๓๐ 



๒๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

ประเภทงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทรายจ่าย 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ งบ
ลงทุน 

งบ
บุคลากร 

งบ
ด าเนินงาน 

- เงินอุดหนุนรายหัว(ตํอ) ๔๙. พัฒนางานบุคคล    / ๒,๕๐๐ นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  
 ๕๐. พัฒนาศักยภาพครูสํูครูมืออาชีพ 

แบบ PLC “ชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ”         

  / ๑,๐๐๐ น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  

 ๕๑. นิเทศช้ันเรียน    - น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  
 ๕๒. พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎

ภาษาตํางประเทศ 
  / ๔,๐๐๐ น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  

 ๕๓. พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ   / ๒,๐๐๐ นางงภัสวรรณ  กันนา  
 ๕๔. พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎

คณิตศาสตร์ 
  / ๒,๐๐๐ นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  

 ๕๕. พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ 

  / ๑๐,๐๐๐ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  

 ๕๖. พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย 

  / ๒,๐๐๐ นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  

 ๕๗. พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

  / ๒,๐๐๐ นายวัชระ  สุขเกษม  

 ๕๘. พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

  / ๒,๐๐๐ นางภาวิณี   บัวพันธ์  

 ๕๙. พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎สุข
ศึกษาและพลศึกษา  

  / ๒,๐๐๐ วําที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  

 ๖๐. จ๎างครูลูกจ๎างช่ัวคราว  /  ๗๒,๐๐๐ นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  

๓๑ 
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ประเภทงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทรายจ่าย 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ งบ
ลงทุน 

งบ
บุคลากร 

งบ
ด าเนินงาน 

- เงินอุดหนุนรายหัว(ตํอ) ๖๑. ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  / ๑,๐๐๐ นางภาวิณี   บัวพันธ์  

 ๖๒. สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของนักเรียน 

  / ๒,๐๐๐ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  

 ๖๓. พัฒนาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎   / ๖,๐๐๐ นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  
 ๖๔. ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายใน – 

ภายนอกสถานศึกษา 
  / ๔,๐๐๐ นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  

 ๖๕. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6   / ๒,๐๐๐ นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ  
 ๖๖. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข  
  / ๕,๐๐๐ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์  

 ๖๗.One day one Sentence Engiish 
for life 

  / ๑,๐๐๐ น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  

 ๖๘. ยุวชนวังงิ้ววิทยาคมอาสาพัฒนา
ชุมชน 

  / ๕๐๐ นายวัชระ  สุขเกษม  

 ๖๙. พัฒนางานนาฏศิลป์ไทย   / ๑,๐๐๐ นางภัสวรรณ  กันนา  
 ๗๐. พัฒนาสืบสานกลองยาว   / ๒,๕๐๐ นางภัสวรรณ  กันนา  
 ๗๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วย

เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผําน
ดาวเทียม (DLTV) 

  / ๒,๐๐๐ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์  

 ๗๒. เกม crosswords   / ๑,๕๐๐ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
 ๗๓. แอโรบิคเพื่อสุขภาพ   / ๑,๒๐๐ วําที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  

๓๒ 
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ประเภทงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทรายจ่าย 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ งบ
ลงทุน 

งบ
บุคลากร 

งบ
ด าเนินงาน 

- เงินอุดหนุนรายหัว(ตํอ) ๗๔. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

  / ๑,๐๐๐ นส..ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  

 ๗๕. คลินิกคณิต พิชิตภาษา   / ๕๐๐ นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  
 ๗๖. เฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนา 

มหาราชินี 
  / ๕๐๐ นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  

 ๗๗. วันภาษาไทย   / ๑,๐๐๐ นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  
 ๗๘. วันสุนทรภูํ   / ๑,๐๐๐ นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  
 ๗๙. ติวเข๎ม – สอนซํอมเสริม    / ๖,๐๐๐ นส..ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  
 ๘๐. พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา (Big Data)  
  / ๑,๐๐๐ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์  

 ๘๑. สะเต็มศึกษา   / ๑,๐๐๐ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์  
 ๘๒. ศึกษาดูงานข๎าราชการครู ฯ   / ๑๐,๐๐๐ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  
 ๘๓. โรงเรียนปลอดขยะ   / ๕,๐๐๐ นายวัชระ  สุขเกษม  
 ๘๔. ลดเวลาเรียน เพิ่งเวลารู๎   / - นส..ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ณ อยุธยา  

รวม    ๕๓๙,๗๐๐   
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน 

    ๑๐๕,๘๗๐   

 ๑. คํายคุณธรรม   / ๑๒,๐๐๐ นางภาวิณี   บัวพันธ์  
 ๒. การอยํูคํายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี   / ๓๐,๐๐๐ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  
 ๓. ทัศนศึกษานักเรียน   / ๒๓,๕๘๐ นายวัชระ  สุขเกษม  
 ๔. พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   / ๑๘,๑๖๐ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์  

๓๓ 
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 ๕. ลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด   / ๗,๑๓๐ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์  
 ๖. กีฬาภายใน   / ๑๐,๐๐๐ วําที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
 ๗. กีฬาภายนอก   / ๕,๐๐๐ วําที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  

รวม    ๑๐๕,๘๗๐   
- คําหนังสือเรียน    / ๑๑๒,๗๑๓ นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ  
- คําอุปกรณ์การเรียน    / ๕๐,๗๒๐ ครูที่ปรึกษา  
- คําเครื่องแบบนักเรียน    / ๕๔,๕๕๐ ครูที่ปรึกษา  
- ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

       

๒. รายได้สถานศึกษา        
- เงินสนับสนุนจาก อบต.        
 
 
 
 
 

๓๔ 
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                                      โครงการที่  ๑ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 
โครงการ            พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 256๒ – เดือนกันยายน  256๓ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนต๎องมีความสามารถในการเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการส่ือสารและการคิดแก๎ปัญหาและ
ตัดสินใจได๎อยํางถูกต๎องบนพื้นฐานของข๎อมูลและเหตุผล การใช๎ทักษะชีวิตท่ีถูกต๎อง สามารถค๎นหาความรู๎ใหมํ 
ๆ ได๎ด๎วยเทคโนโลยีอยํางชาญฉลาด ด๎วยตนเองด๎วยเหตุนี้ จึงเป็นหน๎าท่ีครูและโรงเรียนท่ีต๎องจัดประสบการณ์
แกนํักเรียนอยํางชัดเจน เป็นรูปธรรมเรื่องการเรียนรู๎ สํงเสริมให๎นักเรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ์และสร๎างสรรค์
ผลงาน สามารถแขํงขันทัดเทียมกับนานาประเทศ เป็นเยาวชนรุํนใหมํท่ีคุณภาพ อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นในสังคมใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลโลก   และในการจัดกิจกรรมโรงเรียนมุํงเน๎นให๎นักเรียนเป็นผ๎ูปฏิบัติด๎วยตนเองอยําง
ครบวงจร ต้ังแตํศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างาน โดยเน๎นการ
ท างานรํวมกันเป็นกลํุม  

ครูและโรงเรียนจึงต๎องจัดเพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีได๎จัดให๎เรียนรู๎ตามกลํุมสาระการเรียนรู๎ท้ัง 8 กลํุม 
โดยเข๎ารํวมและปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางมีความสุขกับกิจกรรมท่ีตนเองเลือกตามความถนัด  และ 
ความสนใจอยํางแท๎จริง   ท้ังนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให๎เป็นองค์รวมของความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ให๎ครบทุกด๎าน   
สรรค์สร๎างเยาวชนของชาติให๎เป็นผ๎ูมีศีลธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  มีคุณภาพ สามารถปลูกฝังและสร๎าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคมได๎อีกทางหนึ่ง  
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎นักเรียนมีความสามารถในการอําน และเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได๎
เหมาะสมตามระดับช้ัน 

2. เพื่อให๎นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น แก๎ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ อยํางเหมาะสม 

3. เพื่อให๎นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดอยํางเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อใหน๎ักเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิมในแตํละปีในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะตํางๆ ตาม
หลักสูตร อยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง 

5. เพื่อให๎คําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม
เปูาหมาย 

6. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชํวงวัย 
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7. เพื่อให๎นักเรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

8. เพื่อให๎นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได๎อยํางเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  

9. เพื่อให๎นักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผ๎ูอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
10. เพื่อให๎นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองสม่ าเสมอ  

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ร๎อยละ 95 ของนักเรียนมีความสามารถในการอําน และเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ได๎เหมาะสมตามระดับช้ัน  
2. ร๎อยละ 95 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น แก๎ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ อยํางเหมาะสม 
3. ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดอยําง

เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
  4. ร๎อยละ 95 ของนักเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิมในแตํละปีในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะ
ตํางๆ ตามหลักสูตร อยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง 

5. ร๎อยละ 50 ของคําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเปูาหมาย 

6. ร๎อยละ 98 ของนักเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชํวงวัย 

7. ร๎อยละ 98 ของนักเรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

8. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได๎อยํางเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  

9. ร๎อยละ 98 ของนักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผ๎ูอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
10. ร๎อยละ 98 ของนักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองสม่ าเสมอ  
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความสามารถในการอําน และเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ได๎

เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดีเย่ียม 
2. นัก เรี ยนมี ความสามารถในการ คิดวิ เคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลก เป ล่ียน  

ความคิดเห็น แก๎ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ อยํางเหมาะสม ในระดับดีเย่ียม 
3. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดอยํางเหมาะสมปลอดภัย 

มีประสิทธิภาพ ในระดับดีเย่ียม 
  4. นักเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิมในแตํละปีในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะตํางๆ ตาม
หลักสูตร อยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง ในระดับดีเย่ียม 

5. คําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเปูาหมาย 
ในระดับพอใช๎ 
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6. นักเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับชํวงวัย ในระดับดีเย่ียม 

7. นักเรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดีเย่ียม 

8. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได๎อยํางเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ในระดับดีเย่ียม 

9. นักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผ๎ูอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ในระดับดีเย่ียม 
10. นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองสม่ าเสมอ ในระดับดีเย่ียม  

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
-  จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
-  ก าหนดระยะเวลา 
-  ก าหนดงบประมาณ 
-  ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การด าเนินงานตามแผน (D) 
- กิจกรรมสุขบัญญัติ 10 ประการ (5๐0.-) 
- กิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ (50๐.-) 
- กิจกรรมอบรมค๎ุมครองผ๎ูบริโภค (5๐0.-) 
- กิจกรรมจราจร (5๐0.-) 
- กิจกรรมรณรงค์ไข๎เลือดออก (5๐0.-) 
- กิจกรรมคํานิยม 12 ประการ (-) 
- กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ (500.-) 
- กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล      
ร. 10 (500.-) 
- กิจกรรมวันไหว๎ครู (500.-) 
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (1,000.-) 
- กิจกรรมท าบุญสถานศึกษา (2,000.-) 
- กิจกรรมวันอาเซียน (1,000.-) 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส – วันขึ้นปีใหมํ (1,000.-) 
- กิจกรรมศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (1,000.-) 
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (1,000.-) 
- กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย (1,000.-) 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ (500.-) 

เดือน ตุลาคม 256๒ 

 – 

 เดือน กันยายน 256๓ 

ครูทุกคน 
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- กิจกรรมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน (1,000.-) 
- กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพอนามัยฯ (2,000.-) 

  - กิจกรรมศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายใน-ภายนอกฯ (๔,000.-) 
- กิจกรรม To Be Number One (1,000.-) 
- กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟูา (1,000.-) 
- กิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ (1,000.-) 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (2,000.-) 
- กิจกรรมแขํงขันทักษะวิชาการ (20,000.-) 
- กิจกรรมไหว๎ศาลเจ๎าพํอสมศักด์ิ (2,000.-) 
- กิจกรรมงานแนะแนว (1,000.-) 
- กิจกรรมงานสักการะหลวงพํอเขียน ฯ (1,000.-) 
- กิจกรรมถวายราชสดุดีฯ (500.-) 
- กิจกรรมวันคล๎ายสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ (500.-) 
- กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน (-) 
- กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ฯ (๕,000.-) 
- กิจกรรมคํายคุณธรรม (10,000.-) 
- กิจกรรมการอยูํคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
(30,000.-) 
- กิจกรรมทัศนศึกษา (2๓,๕๘0.-) 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน (๑๐,000.-) 
- กิจกรรมกีฬาสีภายนอก (5,000.-) 
- กิจกรรมติวเข๎ม – ซํอมเสริม (6,000.-) 
- กิจกรรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด (๗,๑๓0.-) 
- กิจกรรมแขํงขันคิดเลขเร็ว (๕00.-) 
- กิจกรรมแขํงขันหมากฮอส (๕00.-) 
- กิจกรรม One day one Sentence Engiish for life 
(๑,000.-) 
- กิจกรรมยุวชนวังงิ้ววิทยาคมอาสาพัฒนาชุมชน (๕00.-) 
- กิจกรรมพัฒนางานนาฏศิลป์ไทย (๑,000.-) 
- กิจกรรมพัฒนาสืบสานกลองยาว (๒,๕00.-) 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (๒,000.-) 
- กิจกรรมเกม crosswords (๑,๕00.-) 
- กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ (๑,๒00.-) 
- กิจกรรมคลินิกคณิต พิชิตภาษา (๕00.-) 
- กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนา มหาราชินี    
(๕00.-) 
- กิจกรรมวันภาษาไทย (๑,000.-) 
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- กิจกรรมวันสุนทรภูํ (๑,000.-) 
- กิจกรรมสะเต็มศึกษา (๑,000.-) 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ (-) 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข๎อมูล 
- วิเคราะห์ข๎อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะตํอไป 
-  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
– 

 เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอําน และเขียน การ
ส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได๎เหมาะสม
ตามระดับช้ัน ในระดับดีเย่ียม 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น แก๎ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช๎ใน
สถานการณ์ตําง ๆ อยํางเหมาะสม ในระดับดีเย่ียม 
3. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ไดอยํางเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ในระดับดีเย่ียม 
 4. นักเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิมในแตํละปี
ในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะตํางๆ ตามหลักสูตร 
อยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง ในระดับดีเย่ียม 
5. คําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเปูาหมาย 
ในระดับพอใช๎ 
6. นักเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร๎อมท่ีจะ
ศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ

1. ร๎อยละ 95 ของนักเรียนมีความสามารถในการ
อําน และเขียน การส่ือสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได๎เหมาะสมตามระดับช้ัน  
2. ร๎อยละ 95 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น แก๎ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช๎ใน
สถานการณ์ตําง ๆ อยํางเหมาะสม 
3. ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดอยําง
เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
 4. ร๎อยละ 95 ของนักเรียนมีความก๎าวหน๎าจาก
พื้นฐานเดิมในแตํละปีในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและ
ทักษะตํางๆ ตามหลักสูตร อยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง 
5. ร๎อยละ 50 ของคําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ
ของนักเรียนมีพฒันาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไป
ตามเปูาหมาย 
6. ร๎อยละ 98 ของนักเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจต
คติท่ีดี พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมี
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เหมาะสมกับชํวงวัย ในระดับดีเย่ียม 
7. นักเรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไมํขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดีเย่ียม 
8. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นในความเป็น
ไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได๎อยํางเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ในระดับ
ดีเย่ียม 
9. นักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผ๎ูอื่น และ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ในระดับดีเย่ียม 
10. นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง
สม่ าเสมอ ในระดับดีเย่ียม  

วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชํวงวัย 
7. ร๎อยละ 98 ของนักเรียนมีความประพฤติด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไมํขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
8. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท๎องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได๎อยํางเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน  
9. ร๎อยละ 98 ของนักเรียนยอมรับเหตุผลความ
คิดเห็นของผ๎ูอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
10. ร๎อยละ 98 ของนักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพ
ของตนเองสม่ าเสมอ  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอําน และ
เขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได๎เหมาะสมตามระดับช้ัน ใน
ระดับดีเย่ียม 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น แก๎ปัญหาและน าไป
ประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ อยําง
เหมาะสม ในระดับดีเย่ียม 
3. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได
อยํางเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ใน
ระดับดีเย่ียม 
 4. นักเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิม
ในแตํละปีในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะ
ตํางๆ ตามหลักสูตร อยํางเป็นรูปธรรมและ
ตํอเนื่อง ในระดับดีเย่ียม 
5. คําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของ
นักเรียนมีพฒันาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเปูาหมาย ในระดับพอใช๎ 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอําน 
และเขียน การส่ือสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได๎เหมาะสมตามระดับช้ัน 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก๎ปัญหาและ
น าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ 
อยํางเหมาะสม 
3. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได
อยํางเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
 4. นักเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิม
ในแตํละปีในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและ
ทักษะตํางๆ ตามหลักสูตร อยํางเป็นรูปธรรม
และตํอเนื่อง 
5. คําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของ
นักเรียนมีพฒันาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเปูาหมาย 
6. นักเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ี
ดี พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชํวง
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6. นักเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดี 
พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือ
มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชํวงวัย ใน
ระดับดีเย่ียม 
7. นักเรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดย
ไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม ในระดับดีเย่ียม 
8. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นใน
ความเป็นไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได๎อยํางเหมาะสม
ในชีวิตประจ าวัน ในระดับดีเย่ียม 
9. นักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของ
ผ๎ูอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ในระดับดีเย่ียม 
10. นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของ
ตนเองสม่ าเสมอ ในระดับดีเย่ียม  

วัย 
7. นักเรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน
โดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
8. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นใน
ความเป็นไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได๎อยําง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
9. นักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็น
ของผ๎ูอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
10. นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของ
ตนเองสม่ าเสมอ 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1 คําตอบแทน - - 
7.2 คําใช๎สอย - - 
7.3 คําวัสดุในการจัดกิจกรรม 
    

1๖๒,๙๑0.- บาท 
 

- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม 
 รวมเป็นเงิน 1๖๒,๙๑0.- บาท 

7.4 อื่นๆ   
รวมทั้งสิ้น 1๖๒,๙๑0.- บาท 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอําน และเขียน การ
ส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได๎เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
แก๎ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ 

- แบบประเมินคุณภาพ 
- แบบสังเกต 
- การตรวจสอบเอกสาร 
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อยํางเหมาะสม 
3. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ไดอยํางเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
 4. นักเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิมในแตํละปี
ในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะตํางๆ ตามหลักสูตร 
อยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง 
5. คําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเปูาหมาย 
6. นักเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร๎อมท่ีจะ
ศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับชํวงวัย 
7. นักเรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไมํขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
8. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นในความเป็น
ไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได๎อยํางเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
9. นักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผ๎ูอื่น และ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
10. นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง
สม่ าเสมอ 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ร๎อยละ 95 ของนักเรียนมีความสามารถในการอําน และเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได๎เหมาะสมตามระดับช้ัน  

9.2 ร๎อยละ 95 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น แก๎ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ อยํางเหมาะสม 

9.3 ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดอยําง
เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
  9.4 ร๎อยละ 95 ของนักเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิมในแตํละปีในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและ
ทักษะตํางๆ ตามหลักสูตร อยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง 

9.5 ร๎อยละ 50 ของคําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเปูาหมาย 

9.6 ร๎อยละ 98 ของนักเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชํวงวัย 
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9.7 ร๎อยละ 98 ของนักเรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

9.8 ร๎อยละ 100 ของนักเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได๎อยํางเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  

9.9 ร๎อยละ 98 ของนักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผ๎ูอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
9.10 ร๎อยละ 98 ของนักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองสม่ าเสมอ  

 
 
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์)            (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 
        ต าแหนํง ครู                     ต าแหนํง ครู  

 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

             ต าแหนํง ครู  (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                อบรมสุขบัญญัติ 10 ประการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี     1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี    1 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓ 
 
1.  หลักการและเหตุผล  

             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํชาติพุทธศักราช  2542 หมวด 4 มุํงเน๎นให๎จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานความรู๎ตํางๆ อยํางได๎สัดสํวนสมดุล ท้ังปลูกฝังคุณธรรม คํานิยมท่ีดีงาม ซึ่งจะ
สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสอดคลองกับเกณฑ์มาตรฐานและเป็น
คนเกํงของสังคมสามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางมีความสุข 
             เพื่อให๎นักเรียนเกิดความตระหนักในความส าคัญของการรักษาสุขภาพ และน าองค์ความรู๎ไปสํู
ชุมชนในการด ารงชีวิตประจ าวัน จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบวํารัฐใช๎งบประมาณในการจัดซื้อ
ยาให๎โรงพยาบาล สารธารณสุขตํางๆ เป็นจ านวนเงินสูง โรงพยาบาลตํางๆ มีผ๎ูปุวยเพิ่มปริมาณขึ้นทุกปี
กระท่ังสํงผลเสียหายตํอโรงพยาบาลท่ีไมํสามารถรักษาคนไข๎ได๎เพราะงบประมาณจ ากัด ซึ่งวิธีการหนึ่งท่ี
คณะแพทย์ได๎สรุปให๎คณะรัฐบาลทราบแนวทางการแก๎ไขเบื้องต๎น คือ การดูแลสุขภาพเบื้องต๎นโดยการ
ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการจะเป็นคนมีสุขภาพดี ท้ังรํางกาย จิตใจ และสังคม สุขบัญญัติ 10 
ประการ ยังชํวยให๎มีภูมิต๎านทานโรค ไมํเจ็บปุวยงํายๆด๎วย โดยสุขบัญญัติ 10 ประการ หรือ สุขบัญญัติ
แหํงชาตินี้ รัฐบาลได๎ประกาศให๎ด าเนินการและเผยแพรํในวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ดังนั้นจึงได๎
ก าหนดในทุกวันท่ี 28 พฤษภาคม เป็น “วันสุขบัญญัติแหํงชาติ” อีกด๎วย 
              จากเหตุการณ์ดังกลําวกลํุมโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษา
สุขภาพเห็นวําการน าสุขบัญญัติ 10 ประการ มาสํูการปฏิบัติเพื่อสร๎างนิสัยแกํนักเรียน ชํวยประเทศลด
คําใช๎จํายในเรื่องยาและการรักษาพยาบาล อีกท้ังโรงเรียนลดปัญหาการขาดเรียนจากการเจ็บปุวยของครู
และนักเรียน จึงจัดท าโครงการสํงเสริมการปฏิบัติตน ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ เพื่ออบรมให๎ความรู๎แกํ
กลํุมตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม เพื่อน าความรู๎ขยายผลตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่ออบรมให๎นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
          2.  เพื่อให๎นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

3.  เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ร๎อยละ 85 ของนักเรียน ได๎รับความรู๎ เรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการ 
ร๎อยละ 85 ของนักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 

ประการ                                                               

P 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 

ประการ ในระดับดีเย่ียม 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียม/วางแผน (Plan) 

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
- แงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

พฤศจิกายน 256๒ คณะครู 

2 การด าเนินงานตามแผน (Do) 
-กิจกรรมอบรมสุขบัญญัติ 10 ประการ  

พฤศจิกายน 256๒      
–  

กันยายน 256๓ 

นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ
คณะครู 

3 การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๓ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

4 การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 256๓ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
1.อบรมให๎นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของ
ชีวิตตนเอง 
2.เพื่อให๎นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษา
สุขภาพและปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

1.นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
 
2.นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.นักเรียนอบรมให๎นักเรียนรักและ
เห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
2.เพื่อให๎นักเรียนเห็นความส าคัญ
ของการรักษาสุขภาพและปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

1.นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของ
ชีวิตตนเอง 
2.นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
รักษาสุขภาพและปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ 

ร๎อยละ 85 
 

ร๎อยละ 85 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 คําตอบแทนวิทยากร 5๐0 - - เงินอุดหนุนรายหัว 50๐ 
2 วัสดุส านักงาน - - - - - 

รวม - - - 5๐0 บาท 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
2.นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบบันทึกปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพมีสุขภาพดีตามหลักปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ 
 
10.ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
    (นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ)                (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์) 

 ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย                ต าแหนํง ครู   
     
                ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  

         ( นางภัสวรรณ  กันนา ) 
                                                ต าแหนํง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
       ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                เดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี     1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี     ๒ 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ๒๙  พฤษภาคม 256๓ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํชาติพุทธศักราช  2542 หมวด 4 มุํงเน๎นให๎จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานความรู๎ตํางๆ อยํางได๎สัดสํวนสมดุล ท้ังปลูกฝังคุณธรรม คํานิยมท่ีดีงาม ซึ่งจะ
สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสอดคลองกับเกณฑ์มาตรฐานและเป็น
คนเกํงของสังคมสามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางมีความสุข 
             เพื่อใหน๎ักเรียนเกิดความตระหนักในความส าคัญของการรักษาสุขภาพ และน าองค์ความรู๎ไปสํู
ชุมชนในการด ารงชีวิตประจ าวัน จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบวํารัฐใช๎งบประมาณในการจัดซื้อ
ยาให๎โรงพยาบาล สารธารณสุขตํางๆ เป็นจ านวนเงินสูง โรงพยาบาลตํางๆ มีผ๎ูปุวยเพิ่มปริมาณขึ้นทุกปี
กระท่ังสํงผลเสียหายตํอโรงพยาบาลท่ีไมํสามารถรักษาคนไข๎ได๎เพราะงบประมาณจ ากัด ซึ่งวิธีการหนึ่งท่ี
คณะแพทย์ได๎สรุปให๎คณะรัฐบาลทราบแนวทางการแก๎ไขเบื้องต๎น คือ การดูแลสุขภาพเบื้องต๎น 
              จากเหตุการณ์ดังกลําวกลํุมโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษา
สุขภาพเห็นวําการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก  มาสํูการปฏิบัติเพื่อสร๎างนิสัยแกํนักเรียน ชํวยประเทศลด
คําใช๎จํายในเรื่องยาและการรักษาพยาบาล อีกท้ังโรงเรียนลดปัญหาการขาดเรียนจากการเจ็บปุวยของครู
และนักเรียน จึงจัดท าโครงการสํงเสริมการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่  เพื่ออบรมให๎ความรู๎แกํกลํุมตัวแทนครู
และนักเรียนโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม เพื่อน าความรู๎ขยายผลตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่ออบรมใหน๎ักเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
          2.  เพื่อใหน๎ักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่  

3.  เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ร๎อยละ 85 ของนักเรียน ได๎รับความรู๎ รวมถึงโทษและพิษภัยในการสูบบุหรี่   
ร๎อยละ 85 ของนักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพ หํางไกลจากยาเสพติด                                       

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ใน

ระดับดีเย่ียม 
 
 

P 



๔๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียม/วางแผน (Plan) 

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
- แงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

พฤษภาคม 256๓ คณะครู 

2 การด าเนินงานตามแผน (Do) 
-กิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก  

พฤษภาคม 256๓ 
 

วําที ร.ต. ทศพร จันทวง์สิงห์ 
 

3 การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 กันยายน 256๓ วําที ร.ต. ทศพร จันทวง์สิงห์ 
 

4 การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 256๓ วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 

1.อบรมให๎นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของ
ชีวิตตนเอง 
2.เพื่อให๎นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษา
สุขภาพและรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 

1.นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเองรวมถึง
พิษภัยของโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ 
2.นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและ
รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.อบรมให๎นักเรียนรักและเห็น
ความส าคัญของชีวิตตนเอง 
2.เพื่อใหน๎ักเรียนเห็นความส าคัญ
ของการรักษาสุขภาพและรณรงค์   
งดสูบบุหรี่โลก 

1.นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของ
ชีวิตตนเอง 
2.นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
รักษาสุขภาพและรณรงค์งดสูบบุหรี่
โลก 

ร๎อยละ 85 
 

ร๎อยละ 85 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 คําตอบแทนวิทยากร 50๐ - - เงินอุดหนุนรายหัว 50๐ 
2 วัสดุส านักงาน - - - - - 

รวม - - - 50๐ บาท 
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8. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
2.นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและ
รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 

-  แบบสอบถาม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
             นักเรียนเห็นความส าคัญของการเดิน รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 
 
10.ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
      (วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)         (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 

     ต าแหนํง ครู                    ต าแหนํง ครู   
     
                ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  

         ( นางภัสวรรณ  กันนา ) 
                                                ต าแหนํง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                     ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
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กิจกรรม                รณรงค์ไข๎เลือดออก 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี     1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี     ๒ 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓ 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล  
 ในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับโรคไข๎เลือดออกซึ่งก าลังแผํระบาดอยํางหนัก และได๎ครําชีวิต

ผ๎ูคนไปเป็นจ านวนมาก ซึ่งน าความสูญเสียแกํหลายครอบครัว รวมท้ังประเทศชาติท่ีต๎องสูญเสียบุคลากรท่ีสํวน
ใหญํเป็นเยาวชน อันเป็นอนาคตของประเทศตํอไป จึงจ าเป็นต๎องชํวยกันรณรงค์ให๎ประชาชนได๎มีความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับโรคนี้โดยดํวน และให๎ทราบถึงวิธีปูองกันตัวเองไมํให๎เป็นโรคไข๎เลือดออกอีกด๎วย 

โรคไข๎เลือดออก เป็นโรคท่ีพบในประเทศเขตร๎อน และเขตอบอุํนโดยเฉพาะในแถบ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎ ลาตินอเมริกา หมูํเกาะแคริบเบียน และหมูํเกาะแปซิฟิก ส าหรับ ประเทศไทย โรคนี้สํวนใหญํ พบ
ในชํวงฤดูฝนต้ังแตํเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี การระบาดครั้งแรกเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2501 มี
รายงานผ๎ูปุวย 2,158 ราย คิดเป็นอัตราผ๎ูปุวยเทํากับ 8.8 ตํอประชากรแสนคน มีอัตราปุวยตายร๎อยละ 
13.90 โดยมีรายงานผ๎ูปุวยสูงสุดในปี พ.ศ.2530 คือ 174,285 ราย และมีอัตราปุวยตายร๎อยละ 0.5 ในปี 
พ.ศ.2541 มีรายงานผ๎ูปุวย121,189 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 209.14 ตํอประชากรแสนคน และมีอัตราปุวย
ตายร๎อยละ 0.34 จะเห็นวําจ านวนผ๎ูปุวยมีแนวโน๎มท่ีสูงมากขึ้นมาตลอด แตํอัตราปุวยตายลดน๎อยลงอยําง
ชัดเจน เนื่องจากความก๎าวหน๎าทางการแพทย์ เนื่องจากเยาวชนทุกคนเป็นสํวนประกอบท่ีส าคัญของสังคมและ
ประเทศชาติ จึงควรมีการรณรงค์ให๎เยาวชน มีจิตส านึกในการชํวยเหลือสังคม เยาวชนจึงควรมีความรู๎เกี่ยวกับ
โรคไข๎เลือด-ออก อาการของโรค วิธีการรักษาพยาบาลแกํผ๎ูปุวยในเบ้ืองต๎น วิธีการควบคุมและก าจัดยุงลายท่ีถูก
วิธี และสามารถเผยแพรํความรู๎ท่ีได๎ตํอผ๎ูอื่นได๎ 

ดังนั้นทางโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมได๎เล็งเห็นถึงอันตรายของโรคไข๎เลือดออก และผลกระทบท่ีจะเกิด
ตามมา จึงได๎จัดท ากิจกรรม “ รู๎เอาไว๎เรื่องไข๎เลือดออก “ ขึ้น เพื่อให๎กลํุมเปูาหมายได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจถึง
สาเหตุของการเกิดโรค วิธีการปูองกันตนเองให๎ปลอดภัยจากโรคไข๎เลือดออก อีกท้ังยังสามารถเผยแพรํความรู๎
ใหแ๎กํบุคคลอื่นๆได๎ 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการปูองกันการแพรํระบาดของโรคไข๎เลือดออกในโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
2. เพื่อเป็นการท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายท่ีเป็นสาเหตุของการโรคไข๎เลือดออกในโรงเรียน  

วังงิ้ววิทยาคม 
 3. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎และความเข๎าใจในการปูองกันโรคไข๎เลือดออก 
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3.  เป้าหมาย  

3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. ร๎อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมปลอดภัยจากการเป็นโรคไข๎เลือดออก 
2. ร๎อยละ 90 ของแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายท าลาย 

          3. ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมีความรู๎และความเข๎าใจในการปูองกันโรคไข๎เลือดออก 

3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
คณะคุณครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนมสุีขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรงท้ังทาง

รํางกายและจิตใจ และปลอกภัยจากโรคไข๎เลือดออก ในระดับดีเย่ียม 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (Plan)   
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน   
- แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ   

พฤศจิกายน 256๒ คณะครู 

2.การด าเนินงานตามแผน (Do)   
- กิจกรรมรณรงค์ไข๎เลือดออก 

พฤศจิกายน 256๒ 
- 

กันยายน  286๓ 

คณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน  286๓ นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน  286๓ นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 

- นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก
ก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ  
- นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจากโรค
ไข๎เลือดออก และหลีกเล่ียงตนเอง จากสภาวะท่ี
เส่ียงตํอ โรคไข๎เลือดออก 

-  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ   
-  มีความปรอดภัยจากจากโรคไข๎เลือดออก 
 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

-นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ 
-นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจาก
ไข๎เลือดออกและหลีกเล่ียงตนเอง  
จากสภาวะการเกิดโรคติดตํอ  

- นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ  
- นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจาก
โรคไข๎เลือดออก  และหลีกเล่ียงการ
เส่ียงตํอการเกิดโรคติดตํอ 

ร๎อยละ 85 
 

ร๎อยละ 85 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
          

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 คําตอบแทนวิทยากร - - - เงินอุดหนุนรายหัว 50๐ 
2 วัสดุส านักงาน - - 50๐ - - 

รวม - - - 50๐ บาท 

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.นักเรียนร๎อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ                 
สุขนิสัย และออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ 
2. -นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจากไข๎เลือดออก  และ
หลีกเล่ียงตนเอง  จากสภาวะท่ีเส่ียงตํอการเกิดโรคติดตํอ  

แบบสังเกต 
 
แบบบันทึก 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

นักเรียนโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม ได๎รับการพัฒนาให๎มีสุขภาพอนามัยท่ีดีและมีความปลอดภัย  จากโรค
ไข๎เลือดออก 
 
10.ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ)         (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 

  ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย                    ต าแหนํง ครู   
     
                ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                   ( นางภัสวรรณ  กันนา ) 
                                                ต าแหนํง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                     ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
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กิจกรรม    สํงเสริมคํานิยม ๑๒ ประการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ ์
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒  -  กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๗ กลําวถึง ความมุํงหมายและหลักการจัด
การศึกษาวํา  ในกระบวนการเรียนรู๎ ต๎องมุํงปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต๎องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู๎จักรักษาและสํงเสริมสิทธิ หน๎าท่ี เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจความเป็นไทย รู๎จักรักษาผลประโยชน์
สํวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสํงเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และความรู๎อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ รู๎จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ใฝุรู๎ และเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง   

นอกจากนี้การปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให๎มีลักษณะอันพึงประสงค์ตามความมุํงหมายและหลักการ
จัดการศึกษา เป็นกิจกรรมส าคัญในการสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎บทบาทหน๎าท่ีความเป็นพลเมืองและ
วิถีประชาธิปไตย อันได๎แกํ คารวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมท้ังหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและ
พัฒนาตนเองได๎อยํางเต็มศักยภาพ  มุํงเน๎นให๎นักเรียน คิดเป็น  ท าเป็น  แก๎ปัญหาเป็น เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคมตามบทบาทและหน๎าท่ีของตน 
 รัฐบาลปัจจุบันจึงก าหนดนโยบายท่ีสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติข๎างต๎นเพื่อสร๎างสรรค์ประเทศไทยให๎
เข๎มแข็ง โดยมุํงสร๎างคนในชาติให๎มีคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ได๎แก ํ

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อสํวนรวม 
๓. กตัญญูตํอพํอแมํ ผ๎ูปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔. ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษาเลําเรียนท้ังทางตรงและทางอ๎อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตํอผ๎ูอื่น เผ่ือแผํ แบํงปัน 
๗. เข๎าใจเรียนรู๎การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต๎อง 
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผ๎ูน๎อยรู๎จักเคารพผ๎ูใหญํ 
๙. มีสติรู๎ตัว รู๎คิด รู๎ท า รู๎ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
๑๐.  รู๎จักด ารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑.  มีความเข๎มแข็งท้ังรํางกาย และจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส  

มีความละอายเกรงกลัวตํอบาปตามหลักของศาสนา 
๑๒.  ค านึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวม และของชาติมากกวําผลประโยชน์ของตนเอง 

         โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จึงมีแนวคิดในการสํงเสริมเพื่อพัฒนาคํานิยม หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
ระดับสถานศึกษา  โดยจัดท ากิจกรรมสํงเสริมคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ในระดับสถานศึกษา เพื่อ
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เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อการพัฒนา สํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณลักษณะตามคํานิยมหลักของคนไทยท้ัง 
๑๒ ประการ 
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อจัดกิจกรรมสํงเสริมสํงเสริมคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการให๎กับนักเรียน 
๒. เพื่อบูรณาการการสํงเสริมคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการกับการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
 

๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   ๑. นักเรียนร๎อยละ ๙๐ ได๎รับการพัฒนา สํงเสริมคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
   ๒. จัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ไมํน๎อยกวํา ๕ กิจกรรม 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะตามคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  ในระดับดีเย่ียม 
๒. กิจกรรมในการพัฒนา สํงเสริม คํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ประสบความส าเร็จ  

ในระดับดีเย่ียม 
 
๔. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผน การปฏิบัติงาน                       
-  ก าหนดแนวทาง การด าเนินงาน                     
-  แต่งต้ังกรรมการ ท่ีรับผิดชอบ 

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การด าเนินงานตามแผน(D) 
   กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 
       ๑. กิจกรรมหน้าเสาธง 
       ๒. กิจกรรมไหว้ครู 
       ๓. กิจกรรมวันถวายเทียน 
       ๔. กิจกรรมวันแม่ 
       ๕. กิจกรรมวันพ่อ 
       ๖. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศวันส าคัญ 
       ๗. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
       ๘.  กิจกรรมกีฬาสี 
       ๙. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
       ๑๐. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ 
๑) ภาษาไทย : การเขียนเรียงความ 

 
 
๑. ทุกวันท าการ 
๒. เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๓. เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๔. เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๕. เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๖. ตลอดปี 
๗. เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๘. เดือน กันยายน ๒๕๖๓ 
๙. ตลอดปี 
๑๐. เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
ครูเวรประจ าวัน 
นางภัสวรรณ  กันนา 
นางภาวิณี  บัวพันธ์ 
นางภาวิณี  บัวพันธ์ 
นางภาวิณี  บัวพันธ์ 
นางภาวิณี  บัวพันธ์ 
นางปริศนา  อุ่ยอู่ทิพย์ 
ว่าท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงศ์สิงห ์
นางจารุวรรณ พิทักษ์รักษาเลิศ 
นางภาวิณี  บัวพันธ์ 
 
 

ครูผู้สอนประจ าวิชา 
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๒) สังคมฯ : มารยาทไทย/หลักธรรมของศาสนา/
ระบอบการปกครองของไทย 
๓) สุขศึกษา : ความสัมพันธ์ในครอบครัว/สุขนิสัย/
กีฬาหมากรุกไทย 
๔)งานอาชีพฯ : การจัดพานไหว้ครู/อาชีพสุจริต/
เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง    
๕) ศิลปะ : วาดภาพวันส าคัญ/การร าไทย/เพลงพระ
ราชนิพนธ ์
๖) ลูกเสือ : ค าปฏิญาณและกฎ 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
- เก็บข้อมูล 

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

เดือน กันยายน ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ ์

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. นักเรียนได๎รับการพฒันา สํงเสริมคํานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ 
๒. จัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ ไมํน๎อยกวํา ๕ กิจกรรม 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะตามคํานิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ  ในระดับดีเย่ียม 
๒. กิจกรรมในการพัฒนา สํงเสริม คํานิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ ประสบความส าเร็จ ในระดับดี
เย่ียม 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. นักเรียนได๎รับการพฒันา สํงเสริม
คํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 
๒. จัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ ไมํน๎อยกวํา ๕ 
กิจกรรม 

๑.ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการ
พัฒนา สํงเสริมคํานิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ 
๒.ร๎อยละของนักเรียนมี
กิจกรรมสํงเสริมคํานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ 

๑. ๙๐ % 
 
 
๒. ๙๐ % 
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๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ - - 
๗.๔ อื่นๆ - - 

รวมท้ังส้ิน - - 
 
๘.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการพฒันา สํงเสริมคํานิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
๒.ร๎อยละของนักเรียนมีกิจกรรมสํงเสริมคํานิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ 

- แบบบันทึกการรํวมกิจกรรม 
- รายงานผลรายกิจกรรม 
- แบบประเมินคํานิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

๙.๑ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๙.๒ ครูสามารถเช่ือมโยงการขับเคล่ือนคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ กับการพัฒนานกัเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นางภาวิณี   บัวพันธ์)             (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
             ต าแหนํง ครู                           ต าแหนํง ครู 

 
ลงช่ือ..............................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

                                               ( นางภัสวรรณ   กันนา )  
         ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 

๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ................................................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 



๕๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

P 

กิจกรรม      ค๎ุมครองผ๎ูบริโภค 
สนองมาตรฐานการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 2 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                     โครงการใหมํ  P   โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม  256๒ – กันยายน 256๓ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การค๎ุมครองผ๎ูบริโภคให๎ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารในโรงเรียนและชุมชน
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทุกคนจะต๎องชํวยกันสอดสํองดูแลท้ังเพื่อตนเอง และเพื่อคนอื่น  

การปลูกฝังให๎นักเรียนเป็นผ๎ูมีจิตอาสาท่ีจะให๎ความรู๎  ชํวยเหลือดูแลด๎านสุขภาพของนักเรียน ครู 
ครอบครัว และชุมชน จากกการปฏิบัติจริง โดยใช๎หลักการในการตรวจสอบข๎อมูลท่ีเผยแพรํ อยํางมีเหตุมีผล 
เหมาะสมตามความรู๎ความสามารถของนักเรียนเพื่อให๎เกิดภูมิค๎ุมกันในด๎านสุขภาพให๎กับตนเองและคนรอบข๎าง  

นักเรียนจึงได๎รํวมกันจัดต้ัง "ชมรมค๎ุมครองผ๎ูบริโภค (อย.น๎อย)" โดยมีครูท่ีปรึกษาและหนํวยงานด๎าน
สาธารณสุขเป็นพี่เล้ียงให๎ความรู๎ในด๎านตําง ๆ 

 
2.  วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ในการชํวยเหลือเพื่อน ๆ ครอบครัว และ
ชุมชน เป็นผ๎ูมีจิตอาสา จิตสาธารณะตํอผ๎ูอื่นด๎วยการให๎ความรู๎การบริโภคอยํางเหมาะสม ปลอดภัย 
           2. เพื่อให๎นักเรียนได๎บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีสุขภาพท่ีดีเป็นผ๎ูบริโภคท่ีเข็มแข็ง โดยยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            3. เพื่อให๎ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง ผ๎ูประกอบการ เกิดความตระหนักและมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง
ของ การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีปลอดภัย 
           4. เพื่อเฝูาระวังความปลอดภัยด๎านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน  

 
3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนร๎อยละ  80.๕  ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องของ การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ปลอดภัย 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 

อยูํในระดับดีมาก 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม  256๒ คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(Do) 
1. จัดกิจกรรมค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  

  พฤศจิกายน 256๒ 
– 

กันยายน 256๓ 

นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

กันยายน 256๓ นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 256๓ นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ จริงการเลือกซื้ออาหาร
และผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ปลอดภัย 

ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ จริงการเลือกซื้อ
อาหารและผลิตภัณฑ์ สุขภาพท่ีปลอดภัย 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ จริงการเลือกซื้ออาหารและ
ผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ปลอดภัย 

-ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จาก
การปฏิบัติ จริงการเลือกซื้อ
อาหารและผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพที่ปลอดภัยในระดับ
ดีเลิศ 

ร๎อยละ  80.50 
 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

-ค่าวัสดุ 50๐ วัสดุจัดบอร์ดให๎ความรู๎ 

รวมทั้งสิ้น 50๐   บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
(ขอถัวจํายรายการ) 
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด เคร่ืองมือ 

1.นักเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงการเลือกซื้ออาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 

การสังเกต,แบบสอบถาม 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)                    (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์)  
             ต าแหนํง ครู                            ต าแหนํง ครู  
 
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                           (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                        ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม      
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กิจกรรม    การอยูํคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อท่ี   2 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์  256๓ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ก าหนดให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎กิจกรรมพัฒนานักเรียนไว๎ 3
กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ   

กิจกรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลํุมกิจกรรมเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมและตาม  
ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได๎เขียนไว๎ ใน 
ข๎อ 273 วํา การเดินทางไกลและแรมคืน ให๎ผ๎ูก ากับกลํุมหรือผ๎ูก ากับลูกเสือ น าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและ
แรมคืนในปีหนึ่งไมํน๎อยกวํา 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให๎พักแรมอยํางน๎อยหนึ่งคืน การเดินทางไกลและแรมคืน มี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกให๎ลูกเสือมีความอดทน อยูํในระเบียบวินัย รู๎จักชํวยตัวเอง รู๎จักอยูํและท างานรํวมกับผ๎ูอื่น 
ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของ สมศ.ตัวบํงช้ีพื้นฐานท่ี 2.3 กลําวถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว๎ด๎วย ซึ่งแสดงให๎
เห็นวํากิจกรรมลูกเสือมีความส าคัญตํอนักเรียนมาก  

งานลูกเสือ-เนตรนารี ฝุายกิจกรรมพัฒนานักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได๎เห็นความส าคัญ จึงมีความ
จ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องจัดให๎มีกิจกรรมนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อให๎ลูกเสือ-เนตรนารีได๎ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู๎จักชํวยตัวเอง รู๎จักอยูํและท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่น 

2.2. เพื่อให๎ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี  รู๎จักชํวยเหลือสังคมด๎วยความเต็มใจ 
2.3. เพื่อให๎ลูกเสือเนตรนารีได๎พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู๎เพิ่มเติม 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1๓ คน 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม จ านวน 8๓ คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม ร๎อยละ 95 มีความรู๎และ
ทักษะในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม ร๎อยละ 95  มีความเสียสละใน
การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม 
3. นักเรียนน าความรู๎ทักษะและทัศนคติท่ีดีไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
-  จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
-  ก าหนดระยะเวลา 
-  ก าหนดงบประมาณ 
-  ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ 

เดือนมกราคม 256๓ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- สํงเสริมสนับสนุน 
-  จัดส่ิงอ านวยความสะดวกสนับสนุน
ทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให๎การนิเทศ 

เดือนมกราคม 256๓ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข๎อมูล 
- วิเคราะห์ข๎อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือนกุมภาพันธ์ 256๓ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงาน
ประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะตํอไป 
-  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 

 เดือนกุมภาพันธ์ 256๓ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ว
วิทยาคม ร๎อยละ 95 มีความรู๎และทักษะในกิจกรรม
ลูกเสือ- เนตรนาร ีตามหลักสูตรที่ก าหนด 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ว
วิทยาคม ร๎อยละ 95  มีความเสียสละในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสํวนรวม 
3. นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู๎ทักษะและ
ทัศนคติท่ีดีไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 13 คน 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ว
วิทยาคม จ านวน 83 คน 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ 
ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ร๎อยละ 98 
มีความรู๎และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ-
 เนตรนารี ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ 
ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ร๎อยละ 98  
มีความเสียสละในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสํวนรวม 
3. นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู๎
ทักษะและทัศนคติท่ีดีไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

1. เพื่อให๎ลูกเสือ-เนตรนารีได๎ฝึก
ความอดทนความมีระเบียบวินัย 
รู๎จักชํวยตัวเอง รู๎จักอยูํและท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่น 
2. เพื่อให๎ลูกเสือ-เนตรนารีเป็น
พลเมืองดี  รู๎จักชํวยเหลือสังคมด๎วย
ความเต็มใจ 
3. เพื่อให๎ลูกเสือเนตรนารีได๎พัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพจาก
ประสบการณ์ตรงและเรียนรู๎
เพิ่มเติม 

98 % 
 
 
 

98 % 
 
 

100 % 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน - - 
7.2 คําใช๎สอย - - 
7.3 คําวัสดุ , คําอาหาร , คําเหมา
รถบัสรับจ๎าง 
    
 

30,000.- บาท 
(งบกิจกรรมพัฒนานักเรียน) 

- คําวัสดุในการอยูํคําย 
- คําอาหาร 
- คําเหมารถบัสรับจ๎าง 
 รวมเป็นเงิน 30,000.- บาท 

รวมทั้งสิ้น 30,000.- บาท 
(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. เพื่อให๎ลูกเสือ-เนตรนารีได๎ฝึกความอดทนความมี
ระเบียบวินัย รู๎จักชํวยตัวเอง รู๎จักอยูํและท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่น 
2. เพื่อให๎ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี  รู๎จัก
ชํวยเหลือสังคมด๎วยความเต็มใจ 
3. เพื่อให๎ลูกเสือเนตรนารีได๎พัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู๎เพิ่มเติม 

- แบบประเมินคุณภาพ 
- แบบสังเกต 
- ตรวจสอบเอกสาร 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได๎ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู๎จักชํวยตัวเอง รู๎จักอยูํและท างานรํวมกับผ๎ูอื่น 
9.2 นักเรียนได๎บ าเพ็ญประโยชน์ชํวยเหลือสังคมด๎วยความเต็มใจ 
9.3 นักเรียนได๎พฒันาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู๎เพิ่มเติม 
 

10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์)            (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 
       ต าแหนํง ครู                    ต าแหนํง ครู  

 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

              ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม    พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา   
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี   1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อท่ี  2 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  25  พฤศจิกายน  256๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

วันท่ี 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล๎ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
ลูกเสือท่ัวประเทศจะจัดพิธีวางพวงมาลาตามสถานท่ีตําง ๆ ท่ีมีพระรูปของพระองค์ประดิษฐานอยูํ คณะลูกเสือ
แหํงชาติก็ได๎จัดพิธีในสํวนกลางท่ีลานอนุสาวรีย์ หน๎าสวนลุมพินี  โรงเรียนตําง ๆ ก็จัดพิธีวางพวงมาลาใน
โรงเรียน  

งานลูกเสือ-เนตรนารี ฝุายกิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ได๎เห็นความส าคัญใน
กิจกรรมนี้ จึงเห็นควรให๎จัดพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา เพื่อถวายความจงรักภักดี เชิดชูเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อถวายความจงรักภักดีตํอพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
2.2. เพื่อให๎เกิดความสามัคคีระหวํางพี่น๎องลูกเสือ และผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 
2.3. เพื่อสืบเนื่องประเพณีนี้ ให๎อยูํในกิจการลูกเสือตํอไป 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมทุกคน มีความรู๎ความเข๎าใจและ
ทราบถึงความส าคัญของวันคล๎ายวันสวรรคต ร.6 

  2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมทุกคน มีความเสียสละในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของพระองค์ท่ีทรงจัดต้ังกองลูกเสือปุาและพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
  2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เป็นผ๎ูมีระเบียบวินัยและมี
ความเสียสละในการบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
-  จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
-  ก าหนดระยะเวลา 
-  ก าหนดงบประมาณ 
-  ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ 

10 พฤศจิกายน 25๖๒ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- สํงเสริมสนับสนุน 
-  จัดส่ิงอ านวยความสะดวกสนับสนุน
ทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให๎การนิเทศ 

25 พฤศจิกายน 256๒ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข๎อมูล 
- วิเคราะห์ข๎อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

2๖ พฤศจิกายน 256๒ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงาน
ประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะตํอไป 
-  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 

28 พฤศจิกายน 256๒ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ว
วิทยาคม ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระองค์ท่ีทรงจัดต้ังกองลูกเสือปุาและพระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย  
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ว
วิทยาคม เป็นผ๎ูมีระเบียบวินัยและมีความเสียสละในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ว
วิทยาคมทุกคน มีความรู๎ความเข๎าใจและทราบถึง
ความส าคัญของวันคล๎ายวันสวรรคต ร.6 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ว
วิทยาคมทุกคน มีความเสียสละในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสํวนรวม 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ 
ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระองค์ท่ีทรงจัดต้ังกองลูกเสือปุา
และพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ 
ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เป็นผ๎ูมี
ระเบียบวินัยและมีความเสียสละใน
การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม 

1. เพื่อถวายความจงรักภักดีตํอ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว 
2. เพื่อให๎เกิดความสามัคคีระหวําง
พี่น๎องลูกเสือ และผ๎ูเข๎ารํวม
กิจกรรม 
3. เพื่อสืบเนื่องประเพณีนี้ ให๎อยูํใน
กิจการลูกเสือตํอไป 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน - - 
7.2 คําใช๎สอย - - 

7.3 คําวัสดุ 
   -  วัสดุจัดท าพวงมาลา 

500.- บาท 
1)  คําวัสดุจัดท าพวงมาลา 
เป็นเงิน 500.- บาท 

 
7.4 อื่นๆ   

รวมทั้งสิ้น 500.- บาท 
(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 



๖๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. เพื่อถวายความจงรักภักดีตํอพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
2. เพื่อให๎เกิดความสามัคคีระหวํางพี่น๎องลูกเสือ และ
ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 
3. เพื่อสืบเนื่องประเพณีนี้ ให๎อยูํในกิจการลูกเสือ
ตํอไป 

-แบบประเมินคุณภาพ 
-แบบสังเกต 
 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. นักเรียนได๎รวํมพิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา ตํอองค์พระประมุขลูกเสือแหํงชาติ   
9.2. นักเรียนได๎นอ๎มระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงจัดต้ังกองลูกเสือปุา และพระราชทานก าเนิด

ลูกเสือไทย 
9.3. นักเรียนได๎นกัเรียนมีความเสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์ตํอผ๎ูอื่น 
 

10. ผู้ทีเ่ก่ียวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์)            (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 
        ต าแหนํง ครู                    ต าแหนํง ครู  

 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

              ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม    วันคล๎ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี   1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อท่ี   2 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  กรกฎาคม  256๓ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในวันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล๎ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎มีแนวคิดเพื่อให๎เยาวชนมีความเป็นระเบียบวินัย ทุกๆ ปี คณะลูกเสือแหํงชาติ ได๎จัดให๎
มีการสวนสนามและปฏิญาณตนให๎กับลูกเสือ-เนตรนารี  

งานลูกเสือ-เนตรนารี ฝุายกิจกรรมพัฒนานักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได๎เห็นความส าคัญ เนื่องจาก
เป็นการเผยแผํเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  ผ๎ูสถาปนากิจการลูกเสือไทย จึงจัดให๎
ลูกเสือ-เนตรนารีในโรงเรียนได๎มีการถวายราชสดุดีและทบทวนค าปฏิญาณขึ้น 

  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อถวายความจงรักภักดีแดํพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
           2.2. เพื่อให๎เกิดความสามัคคีระหวํางพี่น๎องลูกเสือ-เนตรนาร ีและผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 
     2.3. เพื่อสืบเนื่องประเพณีท่ีดีนี้ให๎ด ารงอยูํในกิจการลูกเสือ-เนตรนารีตํอไป 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมทุกคน  มีความรู๎ความเข๎าใจ

และทราบถึงความส าคัญของวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย  
  2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมทุกคน  มีความเสียสละในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของพระองค์ท่ีทรงจัดต้ังกองลูกเสือปุาและพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
  2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เป็นผ๎ูมีระเบียบวินัยและมี
ความเสียสละในการบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
-  จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
-  ก าหนดระยะเวลา 
-  ก าหนดงบประมาณ 
-  ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ 

25 มิถุนายน 256๓ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- สํงเสริมสนับสนุน 
-  จัดส่ิงอ านวยความสะดวกสนับสนุน
ทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให๎การนิเทศ 

1 กรกฎาคม 256๓ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข๎อมูล 
- วิเคราะห์ข๎อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

3 กรกฎาคม 256๓ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงาน
ประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะตํอไป 
-  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 

5 กรกฎาคม 256๓ นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ว
วิทยาคม ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระองค์ท่ีทรงจัดต้ังกองลูกเสือปุาและ
พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ว
วิทยาคม เป็นผ๎ูมีระเบียบวินัยและมีความเสียสละใน
การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ว
วิทยาคม ร๎อยละ 100  มีความรู๎ความเข๎าใจและทราบ
ถึงความส าคัญของวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย  
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ว
วิทยาคม ร๎อยละ 100  มีความเสียสละในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสํวนรวม 
 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของ
โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
ของพระองค์ท่ีทรงจัดต้ังกองลูกเสือปุา
และพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ 
ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เป็นผ๎ูมี
ระเบียบวินัยและมีความเสียสละใน
การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม 

1. เพื่อถวายความจงรักภักดีแดํ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว 
 2. เพื่อให๎เกิดความสามัคคี
ระหวํางพีน่๎องลูกเสือ-เนตรนารี 
และผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 
3. เพื่อสืบเนื่องประเพณีท่ีดีนี้ให๎
ด ารงอยูํในกิจการลูกเสือ-เนตรนารี
ตํอไป 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน - - 
7.2 คําใช๎สอย - - 

7.3 คําวัสดุ 500.- บาท 
1)  คําวัสดุอุปกรณ์               
เป็นเงิน 500.- บาท 

7.4 อื่นๆ   
รวมทั้งสิ้น 500.- บาท 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. เพื่อถวายความจงรักภักดีแดํพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
2. เพื่อให๎เกิดความสามัคคีระหวํางพี่น๎องลูกเสือ-เนตร
นารี และผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 
3. เพื่อสืบเนื่องประเพณีท่ีดีนี้ให๎ด ารงอยูํในกิจการ
ลูกเสือ-เนตรนารีตํอไป 

-แบบประเมินคุณภาพ 
-แบบสังเกต 
 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได๎รํวมเดินสวนสนามและกลําวค าปฏิญาณตํอองค์พระประมุขลูกเสือแหํงชาติ   
9.2  นักเรียนได๎น๎อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงจัดต้ังกองลูกเสือปุา และพระราชทานก าเนิด

ลูกเสือไทย 
9.3 นักเรียนได๎นกัเรียนมีความเสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์ตํอผ๎ูอื่น 
 

10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์)            (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 
       ต าแหนํง ครู                     ต าแหนํง ครู  

 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

              ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                กีฬาภายใน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี    1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี    ๒ 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     สิงหาคม 256๓ – กันยายน 256๓ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กีฬาสี...คือกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให๎นักเรียนเข๎ารํวมการเลํนกีฬาพัฒนารํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
ท าให๎สมาชิกในสีปรึกษาหารือรํวมกันตัดสินใจเลือกท ากิจกรรม ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ถึงการเป็นผ๎ูน าและผ๎ูตามท่ี
ดี รู๎จักการท างานเป็นทีม รู๎จักถึงบทบาทหน๎าท่ีของตนเองในสีเพราะคณะสีจะขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไมํได๎นักกีฬา 
กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ดรัมเมเยอร์ ทุกคนมีความส าคัญเทํากัน นักเรียนรู๎จักการมุํงมั่นในการท างานเสียสละ 
รํวมแรงรํวมใจกัน รู๎จักเคารพกฎกติการะเบียบและปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว๎อยํางมีความสุขผลของการแขํงขันมี
ท้ังชนะหรือแพ๎ส่ิงนี้สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์ ให๎รู๎จักอดทน อดกล้ัน เสียสละ ฝึกฝนสภาพจิตใจให๎เป็น
บุคคลท่ีสามารถทนตํอสถานการณ์ท่ีบีบค้ัน ผิดหวังได๎.....กิจกรรมกีฬาเปรียบได๎กับการจ าลองสถานการณ์ใน
การด าเนินชีวิตจริง ตัวอยํางข๎างต๎นเป็นประโยชนบ์างสํวนท่ีสามารถพัฒนานักเรียนให๎เป็นคนดีมีคุณธรรมติดตัว
ไปสํูสังคมในอนาคต 

2.  วัตถุประสงค์ 
                       1.  เพื่อใหน๎ักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายในและท าให๎รํางกายแข็งแรงคลาย
ความเครียดจากการเรียน 

2.  เพื่อใหน๎ักเรียนได๎รับประสบการณ์เกี่ยวกับการแขํงขันกีฬา 

3.  เป้าหมาย  

3.3 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.3.1 ร๎อยละ 100 นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายใน 
3.3.2 ร๎อยละ 80 นักเรียนรู๎ได๎รับประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬา 

3.4 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.4.1 นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายใน   ในระดับดีเย่ียม 
3.4.2 นักเรียนได๎รับประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬา ในระดับดีเย่ียม 

 
 
 
 
 
 

P 



๗๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน (Plan) 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
- แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

สิงหาคม 256๓ คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
2. กิจกรรมน านักเรียนไปแขํงในระดับ

เขต  

สิงหาคม 256๓ คณะครู 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

สิงหาคม 256๓ วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 256๓ วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 

1.นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายใน 
2.นักเรียนได๎รับประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬา 
 

1. นักเรียน เกิดความรู๎ ความตระหนัก ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับ 
กีฬาแตํละประเภท และ การรู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา
ภายใน 
2.นักเรียนได๎รับประสบการณ์
เกี่ยวกับกีฬา 

1.นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา
ภายใน ในระดับดีเย่ียม 
2.นักเรียนได๎รับประสบการณ์เกี่ยวกับ
กีฬา ในระดับดีเย่ียม 

ร๎อยละ 100 
 

ร๎อยละ 80 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

1 คําสนับสนุนสีตํางๆ 1,000 - - - เงินอุดหนุนรายหัว ๒,000 
2 คําของรางวัลฯ - - - ๔,000 - ๔,000 
3 แตํงหน๎าถือปูาย - ๔,000 - - - ๔,000 
4 ปูายไวนิล - - - - - - 
5  - - - - - - 

รวม - - - - ๑๐,000 บาท 
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายใน ในระดับดีเย่ียม 
2.นักเรียนได๎รับประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬา ในระดับดี
เย่ียม 

-  แบบสอบถาม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนเกิดความรู๎ ความตระหนักและปฏิบัติตามกติกาอยํางถูกต๎อง 
9.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน เพื่อให๎นักเรียนออกก าลังกาย 
9.3  นักเรียนเลํนกีฬาและรู๎จักกติกาการเลํนเพิ่มขึ้น 
9.4 นักเรียนหันมาสนใจกีฬามากขึ้น 

 
10.ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)                 (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์) 

     ต าแหนํง ครู                           ต าแหนํง ครู   
     
                ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  

         ( นางภัสวรรณ  กันนา ) 
                                                ต าแหนํง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                      ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
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กิจกรรม                กีฬาภายนอก 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี    ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี  2 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤศจิกายน 256๒ – กันยายน 256๓ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การสํงเสริมและพัฒนาการกีฬาของชาติและสํงเสริมให๎ใช๎กีฬาเป็นส่ือในการแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหาด๎านสังคม  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับมาตรฐานให๎สูงขึ้น โดยคณะรัฐมน
ตรมอบหมายให๎กระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬาเป็นเจ๎าของเรื่องประสานและรํวมมือกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง
รณรงค์สํงเสริมให๎มีการจัดกิจกรรมด๎านกีฬาและออกก าลังกายท่ัวประเทศให๎มีความยั่งยืนตํอเนื่องและมีผลเป็น
รูปธรรมนอกจากนี้ยังมีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับท่ี 5(พ.ศ.2555-2559)    ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให๎ความส าคัญแกํการพัฒนาองค์ความรู๎ด๎าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาในทุกสาขา และการน าความรู๎ไปพัฒนาศักยภาพนักกีฬา การแขํงขันกีฬา  ตลอดจน
สํงเสริมให๎เยาวชน และประชาชนได๎เลํนกีฬาและออกก าลังกายท่ีถูกต๎องตามหลักวิชาการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานให๎ความส าคัญแกํการพัฒนาสํงเสริมศักยภาพทักษะการเลํนกีฬาและการออกก าลัง
กายข้ันพื้นฐานให๎แกํเด็กและเยาวชน 

2.  วัตถุประสงค์ 
              1. เพื่อให๎เด็กเยาวชนในสถานศึกษาได๎มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช๎
เพื่อสุขภาพ หรือกีฬาเป็นเลิศ 

    2.  เพื่อพัฒนาและขยายเครือขํายด๎านวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษา 

3.  เป้าหมาย  

3.5 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ร๎อยละ 80 นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายนอก  
2. ร๎อยละ 80 นักเรียนมีประสบการณ์ในการแขํงขันกีฬา 

3.6 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายนอก   ในระดับดีเย่ียม 
๒.  นักเรียนมีประสบการณ์ในการแขํงขันกีฬา ในระดับดีเย่ียม 
 
 
 
 
 

P 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน (Plan) 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
- แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

พฤศจิกายน 256๒ คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
3. กิจกรรมกีฬาภายนอก 

ธันวาคม  ๒๕6๒ 
 

คณะครู 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๓ วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 256๓ วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต(Output) ของโครงการ ผลลัพธ์(Outcome) ของโครงการ 

๑.นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายนอก  
๒.นักเรียนมีประสบการณ์ในการแขํงขันกีฬา ใน
ระดับดีเย่ียม 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสํูความเป็นเลิศอยําง
ตํอเนื่องเป็นระบบ 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต(Output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑.นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา
ภายนอก  
๒.นักเรียนมีประสบการณ์ในการ
แขํงขันกีฬา ในระดับดีเย่ียม 

๑.นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา
ภายนอก   ในระดับดีเย่ียม 
๒.นักเรียนมีประสบการณ์ในการ
แขํงขันกีฬา ในระดับดีเย่ียม ในระดับดี
เย่ียม 

ร๎อยละ 80 
 

ร๎อยละ 80 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

1 คําเบ้ียเล้ียงนักกีฬา ๒,000 - - - เงินอุดหนุนรายหัว ๒,000 
2 คําน้ ามันเช้ือเพลิง - - - 1,000 - 1,000 
3 อุปกรณ์กีฬา - 1,000 - - - 1,000 
4 คําแตํงหน๎าถือบ๎าน 1,000 - - - - 1,000 

รวม - - - - ๕,000 บาท 

 



๗๘ 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายนอก ในระดับดี
เย่ียม 
๒.นักเรียนมีประสบการณ์ในการแขํงขันกีฬา ในระดับดี
เย่ียม 

-  แบบสอบถาม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักกีฬาได๎รับการพัฒนาศักยภาพไปสํูความเป็นเลิศมากยิ่งขึ้น 

 9.2  นักกีฬาได๎รับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ  มากขึ้น 
 9.3  บุคลากรกีฬาได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถเพิ่มขึ้น 
 9.4  มีการบริหารจัดการกีฬาอยํางเป็นระบบและมีการบูรณการรํวมกัน 

 
10.ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)                   (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์) 

     ต าแหนํง ครู                    ต าแหนํง ครู    
     
                ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                   ( นางภัสวรรณ  กันนา ) 
                                                ต าแหนํง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม   ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ปีท่ี ๖  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข๎อท่ี   ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ      โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ   P    โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม ๒๕๖๓   
______________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความสุข 
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ 
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความสามารถในคิด 
การส่ือสาร การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีความรักชาติ 
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย ท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม 
อย่างมีความสุข รวมท้ังมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ   

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และในทุก ๆ ปีการศึกษา จะมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ซึ่งจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป  

ดังนั้นเพื่อแสดงความยินดี และสร้างขวัญก าลังใจ  ความรักความผูกพัน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู
และลูกศิษย์ รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีต่อสถานศึกษาของตนเอง  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม  จึงได้จัดกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีจบการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   
โดยมีผู้บริหาร และคณะครู ร่วมสร้างขวัญและก าลังใจอย่างพร้อมเพรียง 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อจัดพิธีปัจฉิมให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๒.  เพื่อแสดงความยินดีและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 

 
๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  เปา้หมายเชิงปริมาณ 
            ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีจบการศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
  
     ๓.๒  เปา้หมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษามีขวัญและก าลังใจ เกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง เกิดความรัก
ความผูกพัน มีเจตคติท่ีดีต่อสถานศึกษาตนเอง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
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๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. การเตรียม/วางแผน (Plan) 
   -  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
   -  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
   -  แต่งต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
๒. การด าเนินงานตามแผน(Do) 
   - ขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
   - จัดกิจกรรมปัจฉิม ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๓. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ม.ค. ๒๕๖๓ 
 
 
 

ก.พ. – มี.ค. 
 
 

มี.ค. 

นางจารุวรรณ พิทักษ์รักษาเลิศและ
คณะครูโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต(output) ของโครงการ ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 
ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ 
มัธยมศึกษาปี  ท่ี ๖ ท่ีจบการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

 

 ๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต(output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ มัธยมศึกษาปี  ท่ี 
๖ ท่ีจบการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๓ และปีท่ี ๖  ท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม 

๙๕% 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ 

๒,๐๐๐ บาท จัดเตรียมสถานท่ีตกแตํงเวที 
(ปูาย,ดอกไม๎แห๎ง,บายศรี) 

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร๎อยละ ๙๕  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
และปีท่ี ๖ ท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม 
 

- แบบสอบถาม   
- แบบบันทึกการทะเบียน 
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๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   ๙.๑  นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อสถานศึกษาตนเอง 
   ๙.๒  นักเรียนเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  
   ๙.๓  นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษามีขวัญและก าลังใจ และเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ    

 
๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ         ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ)                                   (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์)   
             ต าแหนํง ครู                  ต าแหนํง ครู  
  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม   พัฒนางานแนะแนว  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี   ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข๎อท่ี   ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ      โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ 
ลักษณะกิจกรรม                  โครงการใหมํ      P    โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  256๒ – กันยายน  ๒๕๖๓   
______________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหลํงชาติ ปี พ.ศ .2542 หมวดท่ี  4 วําด๎วยแนวการศึกษา มาตรา   24  )2 (
ก าหนดให๎จัดการศึกษาโดยการ ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู๎มาใช๎เพื่อการปูองกันและแก๎ไขปัญหา  และ    )4  ( จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู๎ด๎าน
ตํางๆ อยํางได๎สัดสํวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม คํานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ไว๎ในทุก
รายวิชา นั่นคือการก าหนดคุณสมบัติของผ๎ูผลิตทางการศึกษาให๎เห็นได๎ชัดเจนวํา  นักเรียนท่ีได๎รับการศึกษาตาม
ลักษณะดังกลําว จะต๎องเป็นผ๎ูมีคุณภาพดี ท้ังทางสติปัญญา   รํางกาย  และจิตใจ รํวมท้ัง  ตระหนักและน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน          

การแนะแนวเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพให๎เจริญถึงท่ีสุดในปัจจุบันงานแนวมีความ
จ าเป็นและมีบทบาทส าคัญยิ่งตํอการชํวยเหลือสํงเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชนในทุกรูปแบบเริ่มต้ังแตํการ
ชํวยเหลือให๎นักเรียนได๎รู๎จักตัวเองเข๎าใจความถนัดความสามารถของตนเองรู๎จั กคิดรู๎จักเลือกตัดสินใจรู๎จัก
วางแผนเปูาหมายและวางแผนชีวิตเพื่อให๎นักเรียนและเยาวชนสามารถตัดสินใจด าเนินชีวิตอยูํ 
             ในสังคมได๎อยํางมีความหมายเป็นไปอยํางถูกต๎องมากยิ่งขึ้นงานแนะแนวเป็นกิจกรรมทางการศึกษา
ท่ีส าคัญซึ่งประกอบด๎วยบริการทั้ง 5 อยํางได๎แกํการบริการส ารวจและศึกษาเด็กบริการสนเทศบริการจัดวางตัว
บุคคลบริการให๎ค าปรึกษาแบบส ารวจกิจกรรมกลวิธีและขบวนการตํางๆมากมายต๎องทํุมเทความสามารถ
ความรู๎ความสนใจและมีการประสานงานทุกฝุายจึงสามารถบรรลุตามหลักการและจุดมุํงหมายของการแนะแนว 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     

     ๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ  ๕  ด้าน 
     ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนและวิถีการด าเดินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
3.  เป้าหมาย 
    3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑.  ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนในโรงเรียนได้รับบริการงานแนะแนวครบ ๕ ด้าน 
          ๒.  ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีคุณภาพชีวิต วิถีการด าเดินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 



๘๓ 
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   3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          สามารถจัดบริการหลักท้ัง ๕ บริการ ให้ผู้เรียนได้รับบริการด้านแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. การเตรียม/วางแผน (Plan) 
    -  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
    -  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
    -  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. การด าเนินงานตามแผน(Do) 
    ๒.๑ รวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลและจัดเตรียมท าระเบียนสะสม 
    ๒.๒ งานบริการสนเทศแนะแนว 
จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อ
และอาชีพและข่าวสารจากสถาบันต่างๆ 
จัดแนะแนวการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษา ป.๖ ,  ม.๓ โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการ 

๒.๓ งานบริการให้ค าปรึกษา 
ให้ค าปรึกษาท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 
บันทึกให้ค าปรึกษาลงในแบบฟอร์ม 
     ๒.๔ งานบริการจัดวางตัวบุคคล
ทุนการศึกษา  รับสมัครนักเรียนขอรับทุน  
สัมภาษณ์  เย่ียมบ้าน  ประกาศรายช่ือและ
เตรียมเอกสาร และมอบทุน 

๒.๕ งานบริการติดตามผล 
ส ารวจและติดตามการศึกษาต่อของ
นักเรียน ม. ๓ ม.๖  
จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการ
บริการงานแนะแนว 
 ๓. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

ครูจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ 
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๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต(output) ของโครงการ ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ   ๕  
ด้าน 
๒. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนและวิถีการด าเดิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.  ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนในโรงเรียนได้รับ
บริการงานแนะแนวครบ ๕ ด้าน 
๒.  ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีคุณภาพชีวิต วิถีการ
ด าเดินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

 
 ๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต(output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
     ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้
ครบ   ๕  ด้าน 
 
     ๒. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนและวิถี
การด าเดินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     ๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดบริการแนะแนวให้ครบ   
๕  ด้าน 
     ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียนและวิถีการ
ด าเดินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๘๕% 
 
 

๘๕% 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ 

๑,๐๐๐ บาท กระดาษA4 , กระดาษปกสีชมพู 
ลวดแย็บกระดาษ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
     ๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะ
แนวให้ครบ  ๕  ด้าน 
     ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนและ
วิถีการด าเดินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการบริการ                
งานแนะแนว 
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๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๙.๑  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการให้บริการแนะแนว 
          ๙.๒  การให้บริการงานแนะแนวสามารถให้บริการได้ครบทุกด้าน 
          ๙.๓  งานแนะแนวได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ         ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ)                                   (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)   
             ต าแหนํง ครู                          ต าแหนํง ครู  
  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                                 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม    การปฐมนิเทศนักเรียนใหมํ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา,วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
ลักษณะกิจกรรม                       โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักวํา 
นักเรียนทุกคนมีความรู๎ความสามารถเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองได๎ นักเรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกตําง
ระหวําง บุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู๎ มาใช๎ใน
การแก๎ปัญหา และเรียนรู๎จากประสบการณ์จริงประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็ว  ของสังคมและ
เทคโนโลยี กํอให๎เกิดท้ังผลดี และผลเสียตํอการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน จ าเป็นต๎องปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินชีวิต
ให๎สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีคุณคํา มีศักดิ์ศรี และมีความสุข 

การปฐมนิเทศ คือ การแนะน าให๎นักเรียนใหมํได๎ทราบถึงกฎระเบียบข๎อบังคับวินัยของโรงเรียน       
ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนท่ีต๎องเข๎ามาอยูํในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจ      
ในหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และการวัดประเมินการเรียนรู๎  การปฐมนิเทศนับวําเป็น
กิจกรรมท่ีมีความส าคัญยิ่ง ท่ีจะต๎องจัดขึ้น เพื่อให๎นักเรียนได๎ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
โครงสร๎างขององค์กร ผ๎ูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   ให๎นักเรียนรับท ราบถึงกฎระเบียบ 
ข๎อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน  ตลอดจนชํวยปลูกฝังทัศนคติของนักเรียน ให๎มีความรู๎สึกท่ีดีตํอ
โรงเรียน และเพื่อนนักเรียน 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  จึงจัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหมํ เพื่อเป็นการแนะน าแนวทางในการเรียน  
การปฏิบัติตนท่ีถูกต๎องเหมาะสม  และเพื่อให๎นักศึกษาได๎รับข๎อมูลพื้นฐานในการด าเนินชีวิตในโรงเรียน       
เป็นการชํวยให๎นักเรียนความพร๎อมอันเป็นรากฐานส าคัญท่ีจะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหมํ ๆ ท้ังในด๎าน
การเรียนและความเป็นอยูํ  และรํวมมือกันในการพัฒนานักเรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามและสามารถ
ปฏิบัติตนเองถูกต๎องตามกฎระเบียบของโรงเรียน สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพื่อให๎นักเรียนได๎ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม    
  ๒. เพื่อให๎นักเรียนทราบถึงขอบขํายของหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน การให๎บริการตําง ๆ เพื่อเป็น
ข๎อมูลพื้นฐานในด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน  

3. เพื่อให๎นักเรียนได๎ค๎ุนเคยและเกิดความรู๎สึกเป็นกันเอง เป็นการสร๎างสัมพันธภาพและให๎นักเรียนมี
ทัศนคติท่ีดีตํอผ๎ูบริหาร  คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อนนักเรียน 

 



๘๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๓. เป้าหมาย 
 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียน ร๎อยละ ๑๐๐ ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม    

   ๒.  นักเรียน  ร๎อยละ ๑๐๐ ทราบถึงขอบขํายของหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน             
การให๎บริการตําง ๆ เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน  

  ๓.  นักเรียน  ร๎อยละ ๑๐๐  ค๎ุนเคยและเกิดความรู๎สึกเป็นกันเอง เป็นการสร๎างสัมพันธภาพ
และให๎นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตํอผ๎ูบริหาร  คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อนนักเรียน 
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนเข๎าใจในนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมอยูํในระดับดีมาก    

   ๒.  นักเรียนเข๎าใจถึงขอบขํายของหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน การให๎บริการตําง ๆ เพื่อ
เป็นข๎อมูลพื้นฐานในด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน อยูํในระดับดีมาก  
    ๓.  นักเรียนค๎ุนเคยและเกิดความรู๎สึกเป็นกันเอง เป็นการสร๎างสัมพันธภาพและให๎นักเรียนมี
ทัศนคติท่ีดีตํอผ๎ูบริหาร  คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อนนักเรียน อยูํในระดับดีมาก 
 
๔.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนิน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดเตรียมข๎อมูลการปฐมนิเทศ
นักเรียนใหมํเรียน 
-ปฐมนิเทศนักเรียนใหมํ 

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๓ นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ ( outcome ) ของโครงการ 
 ๑.  นักเรียนเข๎าใจในนโยบายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

๑. นักเรียนเข๎าใจในนโยบายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมอยูํในระดับดีมาก 

๒. นักเรียนเข๎าใจถึงขอบขํายของหลักสูตร  วิธีการ
เรียนการสอน การให๎บริการตําง ๆ เพื่อเป็นข๎อมูล
พื้นฐานในด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน 

๒. นักเรียนเข๎าใจถึงขอบขํายของหลักสูตร  วิธีการ
เรียนการสอน การให๎บริการตําง ๆ เพื่อเป็นข๎อมูล
พื้นฐานในด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน อยูํในระดับดี
มาก 

๓. นักเรียนค๎ุนเคยและเกิดความรู๎สึกเป็นกันเอง เป็น
การสร๎างสัมพันธภาพและให๎นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตํอ
ผ๎ูบริหาร  คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
เพื่อนนักเรียน 

๓. นักเรียนค๎ุนเคยและเกิดความรู๎สึกเป็นกันเอง เป็น
การสร๎างสัมพันธภาพและให๎นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตํอ
ผ๎ูบริหาร  คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
เพื่อนนักเรียน อยูํในระดับดีมาก 

 
๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑.  นักเรียนเข๎าใจในนโยบายการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

๑ .  นั ก เ รี ย น ไ ด๎ ท ร า บ ถึ ง
นโยบายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

90% 

๒. นัก เรียนเข๎า ใจถึ งขอบขํายของ
หลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน การ
ให๎บริการตําง ๆ เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐาน
ในด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน 

๒.นักเรียนทราบถึงขอบขําย
ของหลักสูตร วิธีการเรียนการ
สอนการ ให๎บริ การ ตําง  ๆ   
เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในด๎าน
การเรียนให๎แกํนักเรียน 

90% 

๓. นักเรียนค๎ุนเคยและเกิดความรู๎สึก
เป็นกันเอง เป็นการสร๎างสัมพันธภาพ
และให๎นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตํอผ๎ูบริหาร  
คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และเพื่อนนักเรียน 

๓. นักเรียนได๎ค๎ุนเคยและเกิด
ความรู๎สึกเป็นกันเอง เป็นการ
สร๎ า ง สัมพันธภาพและ ให๎
นั ก เ รี ยน มี ทั ศนค ติ ท่ี ดี ตํ อ
ผ๎ูบริหาร  คณะครูครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ
เพื่อนนักเรียน 

90% 

 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๕๐๐  บาท -  วั ส ดุ ใ นก า ร จั ดท า เ อ ก ส า ร

ปฐมนิเทศ กระดาษ  
๗.๔ อื่น ๆ -  
รวมท้ังส้ิน ๕๐๐  บาท  
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนได๎ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

แบบสอบถาม  
  

๒.นักเรียนทราบถึงขอบขํายของหลักสูตร วิธีการเรียน
การสอนการให๎บริการตําง ๆ   เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐาน
ในด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน 

แบบสอบถาม 

๓. นักเรียนได๎ค๎ุนเคยและเกิดความรู๎สึกเป็นกันเอง 
เป็นการสร๎างสัมพันธภาพและให๎นักเรียนมีทัศนคติท่ีดี
ตํอผ๎ูบริหาร  คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และเพื่อนนักเรียน 

แบบสอบถาม 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.๑  นักเรียนเข๎าใจในนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  
 9.๒  นักเรียนเข๎าใจถึงขอบขํายของหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน การให๎บริการตําง ๆ เพื่อเป็นข๎อมูล
พื้นฐานในด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน  
   9.3 นักเรียนค๎ุนเคยและเกิดความรู๎สึกเป็นกันเอง เป็นการสร๎างสัมพันธภาพและให๎นักเรียนมีทัศนคติ
ท่ีดีตํอผ๎ูบริหาร  คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อนนักเรียน  
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 
 
ลงช่ือ................................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ   ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)                  (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์) 
               ต าแหนํง ครู                   ต าแหนํง ครู  
 
 
 
 



๙๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                         (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                      ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)   
                              
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                             ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                  ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    แขํงขันทักษะทางวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม                       โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถานท่ีให๎ความรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎  ในการเรียนรู๎จ าเป็นอยํางยิ่งท่ีต๎องมีการวัด
ประเมินความรู๎ท่ีได๎รับ ประเมินศักยภาพในด๎านวิชาการตํางๆ การแสดงออก การส่ือสาร  เพื่อให๎นักเรียนได๎มี
การแสดงออกถึงความรู๎ในด๎านวิชาการตํางๆ การแสดงออก การส่ือสาร  ให๎สอดคล๎องตามศตวรรษท่ี 21 
บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาท่ีเปล่ียนไป 

ในการพัฒนาการศึกษานั้นจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องจัดกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศด๎านวิชาการและมีศักยภาพในทุกด๎านและเป็นการเพิ่มพูนทักษะใน       
การด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข  นักเรียนต๎องได๎รับการสนับสนุนจัดการประกวดทักษะทางวิชาการ
และผลงานนักเรียนในด๎านศิลปหัตกรรม หรือความสามารถด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

กลํุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  เห็นความส าคัญของการแขํงขันทักษะทางวิชาการ
ของนักเรียน  เพื่อเป็นการสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงความสามารถของตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ   
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎แสดงออกซึ่งความสามารถในด๎านวิชาการทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
 2. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารํวมประกวดและแสดงศักยภาพภายในโรงเรียน  ระดับตํางโรงเรียน   
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค  และระดับประเทศ 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร๎อยละ  ๑๐๐ ได๎แสดงออกซึ่งความสามารถในด๎านวิชาการทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 

 2. นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ เข๎ารํวมประกวดและแสดงศักยภาพภายในโรงเรียน ระดับตํางโรงเรียน   
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 

 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได๎แสดงออกซึ่งความสามารถในด๎านวิชาการทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ อยูํในระดับดีมาก 
2. นักเรียนเข๎ารํวมประกวดและแสดงศักยภาพภายในโรงเรียน ระดับตํางโรงเรียน   ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ อยูํในระดับดีมาก 
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๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม ๒๕๖๒  
– 

กันยายน  ๒๕๖๓ 
คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดเตรียมข๎อมูลในการแขํงขัน 
-.ด าเนินการฝึกซ๎อม 

พฤษภาคม 256๓  
–  

กันยายน 256๓ 
คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

กันยายน 256๓ นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 256๓ นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
๑. นักเรียนได๎แสดงออกซึ่งความสามารถในด๎าน
วิชาการทุกกลํุมสาระการเรียนรู ๎

1. นักเรียนได๎แสดงออกซึ่งความสามารถในด๎าน
วิชาการทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ อยูํในระดับดีมาก 

2. นักเรียนเข๎ารํวมประกวดและแสดงศักยภาพภายใน
โรงเรียน ระดับตํางโรงเรียน   ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 

2. นักเรียนเข๎ารํวมประกวดและแสดงศักยภาพภายใน
โรงเรียน ระดับตํางโรงเรียน   ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ อยูํในระดับ
ดีมาก 

 
๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
๑. นักเรียนได๎แสดงออกซึ่ง
ความสามารถในด๎านวิชาการทุกกลํุม
สาระการเรียนรู ๎

1. นักเรียนได๎แสดงออกซึ่ง
ความสามารถในด๎านวิชาการทุกกลํุม
สาระการเรียนรู๎ อยูํในระดับดีมาก 

90% 

2. นักเรียนเข๎ารํวมประกวดและแสดง
ศักยภาพภายในโรงเรียน ระดับตําง
โรงเรียน   ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระดับภาค และระดับประเทศ 

2. นักเรียนเข๎ารํวมประกวดและ
แสดงศักยภาพภายในโรงเรียน ระดับ
ตํางโรงเรียน   ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับภาค และ
ระดับประเทศ อยูํในระดับดีมาก 

90% 
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๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๒๐,๐๐๐ บาท -คําวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ - -คําพาหนะ 

รวมท้ังส้ิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 

๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนได๎แสดงออกซึ่งความสามารถในด๎าน
วิชาการทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ อยูํในระดับดีมาก 

- แบบสอบถาม 
 

2. นักเรียนเข๎ารํวมประกวดและแสดงศักยภาพภายใน
โรงเรียน ระดับตํางโรงเรียน  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระดับภาค และระดับประเทศ อยูํในระดับดีมาก 

- แบบสอบถาม 
 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑.  นักเรียนได๎แสดงออกซึ่งความสามารถในด๎านวิชาการทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
๙.2 นักเรียนได๎เข๎ารํวมประกวดและแสดงศักยภาพภายในโรงเรียน ระดับตํางโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี

ระดับภาค  และระดับประเทศ 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ   ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)         (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 
                ต าแหนํง ครู                             ต าแหนํง ครู  
 
                                    ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                           (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                        ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 

๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                   ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม    ติวเข๎ม/สอนซํอมเสริม 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม                       โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานของนักเรียนแตํละโรงเรียน และเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตํละชํวงช้ัน  
นอกจากนี้ผลคะแนนสอบท่ีนักเรียนได๎รับ จะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งส าหรับนักเรียนเอง เพราะสามารถใช๎เป็น
หลักฐานส าคัญในการศึกษาตํอระดับสูงขึ้นไป สํวนผ๎ูปกครองก็จะได๎ใช๎เป็นแนวทางแก๎ไข และสนับสนุนบุตร
หลานให๎กระตือรือร๎นในการเรียนรู๎มากขึ้นเพื่อให๎เกิดการพัฒนาไปในแนวทางท่ีดี และทางโรงเรียนยังสามารถ
น าผล   การสอบของนักเรียนแตํละคนไปใช๎เป็นข๎อมูลในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตํางๆ ให๎
สอดคล๎องตํอความสนใจ ความต๎องการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาความรู๎ความสามารถของนักเรียนตํอไปในอนาคต 

ในปีการศึกษาท่ีผํานมาผลปรากฎวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉล่ียอยูํในเกณฑ์คํอนข๎าง
ต่ า  การติวเข๎มและการสอนซํอมเสริมเป็นการสอนท่ีชํวยแก๎ไขและสํงเสริมเด็กเป็นรายบุคคลหรือกลํุมให๎มี       
ผลการเรียนท่ีดีขึ้น  รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสํูมาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนานักเรียน  
สมรรถนะครูและบุคลากรอยํางเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรการศึกษา อยํางเต็มตาม
ศักยภาพ 

ดังนั้น กลํุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  พิจารณาเห็นความส าคัญของการทดสอบ
ระดับชาติและการสอบ  จึงได๎จัดกิจกรรมติวเข๎ม/สอนซํอมเสริม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น เป็นการเตรียมความพร๎อม  และสร๎างความมั่นใจให๎กับนักเรียน
ในการสอบ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 จากการทดสอบระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET)  จ านวน 5 กลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎สูงขึ้น 
๒. เพื่อเตรียมความพร๎อมของนักเรียนในการทดสอบท่ีเน๎นทักษะการวิเคราะห์ขั้นสูง  และสร๎าง

ความค๎ุนเคยในการทดสอบ   
๓. เพื่อใหน๎ักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ในการทดสอบ 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  และ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได๎รับการติวเข๎ม/สอนซํอมเสริม  ร๎อยละ  100 
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2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
ทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นร๎อยละ 2 

3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ในการทดสอบ ร๎อยละ 100 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  และ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได๎รับการติวเข๎ม/สอนซํอมเสริม อยูํในระดับดีมาก 
2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก

ทดสอบระดับชาติ อยูํในระดับดี 
3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ในการทดสอบ อยูํในระดับดีมาก 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-.จัดเตรียมเอกสารในการสอนซํอมเสริม 
-ด าเนินการสอนซํอมเสริม 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
 

๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 

1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได๎รับการติวเข๎ม/สอนซํอม
เสริม 

1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได๎รับการติวเข๎ม/สอน
ซํอมเสริม อยูํในระดับดีมาก 

2. นักเรียนได๎รับการเตรียมความพร๎อมของนักเรียนใน
การทดสอบท่ีเน๎นทักษะการวิเคราะห์ขั้นสูง  และสร๎าง
ความค๎ุนเคยในการทดสอบ   

2. นัก เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึนร๎อยละ 2 

3. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ใน
การทดสอบ 

3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตระหนักถึงความส าคัญ 



๙๖ 
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ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
 และประโยชน์ในการทดสอบ อยูํในระดับดีมาก 
 
๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได๎รับการติวเข๎ม/
สอนซํอมเสริม 

1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได๎รับการติวเข๎ม/สอน
ซํอมเสริม อยูํในระดับดีมาก 

80% 

2. นักเรียนได๎รับการเตรียมความพร๎อม
ของนักเรียนในการทดสอบท่ีเน๎นทักษะ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ขั้ น สู ง   แ ล ะ ส ร๎ า ง
ความค๎ุนเคยในการทดสอบ   

2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และระ ดับ ช้ันมั ธยม ศึกษาปี ท่ี  6  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มข้ึนร๎อยละ 2 

80% 

3. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ในการทดสอบ 

3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ัน
มั ธ ย ม ศึ กษ าปี ท่ี  5  และ ร ะ ดั บ ช้ั น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6  ตระหนักถึ ง
ความส าคัญและประโยชน์ในการทดสอบ 
อยูํในระดับดีมาก 

80% 

 

๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน -  
๗.๒ คําใช๎สอย -  
๗.๓ คําวัสดุ ๒,๐๐๐บาท คําวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ ๔,๐๐๐บาท คําพาหนะ 

รวมท้ังส้ิน ๖,๐๐๐บาท  
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
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๘.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได๎รับการ               
ติวเข๎ม/สอนซํอมเสริม อยูํในระดับดีมาก 

- แบบสอบถาม 

2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึนร๎อยละ 2 

- แบบทดสอบ 

3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตระหนักถึงความส าคัญ
และประโยชน์ในการทดสอบ อยูํในระดับดีมาก 

- แบบสังเกต 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได๎รับการติวเข๎ม/สอนซํอมเสริม 

๙.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึนร๎อยละ 2 

๙.๓  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ในการทดสอบ 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ................................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ................................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)         (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 
                ต าแหนํง ครู                   ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                              (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                   ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม  
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กิจกรรม    การวิจัยในช้ันเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี  3 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง            อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 24 และมาตรา 30 ได๎ให๎ความส าคัญกับ           
การน าวิจัยในช้ันเรียนไปใช๎ในกิจกรมการเรียนการสอน  โดยก าหนดให๎สถานศึกษาและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง
ด าเนินการสนับสนุนให๎ผ๎ูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล๎อม ส่ือการเรียน และส่ิงอ านวยความสะดวก  เพื่อให๎
นักเรียนเกิดการเรียนรู๎  และใช๎การวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎ ท้ังนี้ผ๎ูสอนและนักเรียนอาจเรียนรู๎
ไปพร๎อมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหลํงวิทยาการตํางๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนากระบวน      
การเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ  โดยสํงเสริมให๎ผ๎ูสอนสามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ท่ีเหมาะสมกับ
นักเรียนในแตํละระดับการศึกษา 

งานวิจัยท่ีครูท าขึ้นเป็นงานวิจัยเพื่อทดลองจัดกิจกรรม ทดลองสอนโดยใช๎ส่ือท่ีตนสร๎างขึ้น  แล๎วน าไป
ทดลองใช๎สอนกับนักเรียนในช้ันเรียนเพื่อเก็บข๎อมูลท่ีเป็นข๎อสรุปได๎วําส่ือท่ีตนสร๎างขึ้นใช๎ได๎ดีเพียงใดใน               
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ดังนั้นอาจกลําวได๎วําเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีครูต๎องมีบทบาทมากกวําเดิม คือวิจัย
ควบคํูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูํตลอดเวลา ครูจึงต๎องกลายเป็นครูนักวิจัยอยํางหลีกเล่ียงไมํได๎  
การวิจัยในช้ันเรียนเป็นกระบวนการแสวงหาความรู๎อันเป็นความจริงท่ีเช่ือถือได๎มีเปูาหมายส าคัญอยูํ ท่ี                   
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียนในบริบทของช้ันเรียนเป็นส าคัญ 

กลํุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  พิจารณาเห็นความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน            
ซึ่งจะท าให๎ครูผ๎ูสอนจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางสอดคล๎องกับสภาพความแตกตํางระหวํางบุคคลของนักเรียน
กํอให๎เกิดยังเกิดประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียนแล๎ว  ยังเป็นเครื่องมือท่ีแสดงถึงคุณภาพของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นวิชาชีพชั้นสูงด๎วย  

  
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสํงเสริมให๎ครูใช๎กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียน  
๒. เพื่อน าผลการวิจัยมาใช๎ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียน 

 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.  ครูร๎อยละ  ๑๐๐ ใช๎กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียน 

  ๒.  ครูร๎อยละ  ๑๐๐ น าผลการวิจัยมาใช๎ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
แกนํักเรียน 
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๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูใช๎กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียน อยูํในระดับดีมาก 
๒. ครูน าผลการวิจัยมาใช๎ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียน     

อยูํในระดับดีมาก 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม ๒๕๖๒  
– 

กันยายน  ๒๕๖๓ 
คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-.จัดเตรียมข๎อมูลในการวิจัยในช้ันเรียน 
-.ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียน 

พฤศจิกายน 256๒  
–  

มกราคม 256๓ 
คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

มกราคม 256๓  
–  

กุมภาพันธ์ 256๓ 
นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

มีนาคม 256๓ นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

 

๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
๑. ครู ใช๎กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู๎ของนักเรียน  

๑. ครูใช๎กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู๎ของนักเรียน อยูํในระดับดีมาก 

๒. ครู น าผลการวิจัยมาใช๎ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎
เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียน 

๒. ครูน าผลการวิจัยมาใช๎ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎
เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียน อยูํในระดับดี
มาก 

 

๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. ครู ใช๎กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียน  

๑. ครูใช๎กระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู๎ของนักเรียน อยูํใน
ระดับดีมาก 

90% 

๒. ครู น าผลการวิจัยมาใช๎ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
แกนํักเรียน 

๒. ครูน าผลการวิจัยมาใช๎
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎
เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํ
นักเรียน อยูํในระดับดีมาก 

90% 



๑๐๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ - - 
๗.๔ อื่น ๆ - - 

รวมท้ังส้ิน - - 
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 

๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. ครูใช๎กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู๎ของนักเรียน อยูํในระดับดีมาก 

- แบบสอบถาม 

๒. ครูน าผลการวิจัยมาใช๎ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎
เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียน อยูํในระดับดี
มาก 

- แบบสอบถาม 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ครูใช๎กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียนได๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
9.2 ครูน าผลการวิจัยมาใช๎ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียนมากขึ้น 

 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ................................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ................................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)        (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์) 
                ต าแหนํง ครู                           ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 

๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

                                     ลงช่ือ...........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม                                  



๑๐๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม              วันคริสต์มาส – วันขึ้นปีใหม ํ
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข๎อท่ี  1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวณัฐสิรี   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ํ  โครงการตํอเนื่อง    อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนธันวาคม 256๒ 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีถูกใช๎เป็นส่ือกลางในกิจกรรมแทบทุกด๎าน ได๎แกํ กิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมการส่ือสารไร๎พรมแดน กิจกรรมทางการค๎าขาย กิจกรรมทางวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษจึงเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับการด าเนินชีวิตในโลกปัจจุบันอยํางหลีกเล่ียงไมํได๎  กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดให๎ภาษาตํางประเทศ
เป็นสาระการเรียนรู๎อีกกลํุมหนึ่งใน 8 กลํุมท่ีนักเรียนทุกคนต๎องเรียนรู๎โดยก าหนดให๎มีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาตํางประเทศทุกช้ัน และเด็กไทยสํวนใหญํมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยูํในระดับ      
ท่ีต๎องปรับปรุง ท้ังนี้เป็นผลจากการไมํได๎รับการฝึกฝนการฟัง พูด อําน และเขียน  ท่ีมีคุณภาพมากเพียงพอ        
จึงไมํสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขึ้นน าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริงและยังท าให๎เด็กไมํเห็นคุณคํา    
ของการเรียนภาษาอังกฤษมากพอ  

วันคริสต์มาสเป็นวันส าคัญทางศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติของประเทศท่ีใช๎ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาในการส่ือสาร ในเทศกาลวันคริสต์มาสจะมีกิจกรรมส่ือถึงวัฒนธรรมตํางๆซึ่งนําสนใจมากจนพัฒนา
เป็นเทศกาลสากล นานาประเทศท่ัวโลก ซึ่งการจัดกิจกรรมประเพณีท่ีสํงเสริมนักเรียนให๎รู๎จักประเพณี 
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและของตํางประเทศ จะเป็นการบูรณาการเรียนรู๎ ซึ่งควรจะอนุรักษ์  ตลอดจน
นักเรียนยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ดังนั้นหากสามารถจัดหาวิธีการเสริมสร๎างองค์
ความรู๎ ดังกลําวให๎แกํเด็กและเยาวชน อีกท้ังการเรียนรู๎ ประเพณีท้ังของชาวไทยและชาวตะวันตกในเรื่อง
ประเพณีและวัฒนธรรมการเรียนรู๎ กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ จ าเป็นท่ีจะต๎องให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎
และแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีดังกลําวในการฝึกฝนด๎านการใช๎ภาษาทําทาง การพูดการส่ือสาร เพื่อให๎
เกิดความเข๎าใจและการสืบทอดการปฏิบัติตํอไป โดยมีการบูรณาการเข๎ากับวันขึ้นปีใหมํ ซึ่งแตํเดิมประเทศไทย
ได๎ถือเอา วันแรม ๑ ค่ าเดือนอ๎าย เป็นวันขึ้นปีใหมํ ตํอมาได๎เปล่ียนวันขึ้นปีใหมํเป็นวันขึ้น ๑ ค่ า เดือน ๕ ซึ่งตรง
กับวันสงกรานต์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวจึงให๎ถือเอาวันท่ี ๑ เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหมํของ
ไทยนับแตํนั้นมา เพื่อวันปีใหมํจะได๎ตรงกันทุกปี ดังนั้นจึงถือเอาเดือนเมษายน เป็นเดือนแรกของปี เมื่อถึงปี  
พ.ศ. ๒๔๘๓ ในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม คณะรัฐบาลในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงครามได๎ประกาศให๎ใช๎ วันท่ี ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นวันขึ้นปีใหมํตามสากลนิยมต้ังแตํนั้นมาจนถึงปัจจุบัน ท้ังนี้เพื่อให๎สอดคล๎องกับ
ประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก ซึ่งนิยมใช๎วันท่ี ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหมํท่ัวโลก 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  รํวมกับกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได๎พิจารณาจัด
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหมํ เพื่อมุํงสอดแทรกความรู๎ ความเข๎าใจท่ีถูกต๎องลงในกิจกรรมเฉลิมฉลอง
การสังสรรค์และกิจกรรมตํางๆ  โดยเน๎นกิจกรรมท่ีให๎นักเรียนได๎แสดงศักยภาพของตนเองโดยผํานกิจกรรม    
ท่ีสํงเสริมความเข๎าใจในวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ท าให๎เกิดความสามัคคีในการท างานและการวางแผน
รํวมกันอยํางสร๎างสรรค์       



๑๐๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง 
2. เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะให๎กับนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียน ร๎อยละ 90 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง 
นักเรียน ร๎อยละ 90 มีความสามัคคีในหมูํคณะ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตํางในระดับดีเย่ียม 

นักเรียนมีความสามัคคีในหมูํคณะในระดับดีเย่ียม 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

 
1 ธันวาคม 256๒ 

 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
- การประกวดการ์ดคริสต์มาส 
- การประกวดวาดภาพวันคริสต์มาส 
- การแขํงขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ 
Handwriting 

 
1 – 25 ธันวาคม 256๒  

 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการด าเนินงาน  

 
2๖ ธันวาคม 256๒  

 
คณะครู 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
2๗ ธันวาคม 256๒  

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
1. นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกตําง 

1. นักเรียนสามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงและ
ปฏิบัติตนได๎อยํางเหมาะสม   

2. นักเรียนมีความสามัคคีในหมูํคณะ 2. นักเรียนมีความสามัคคีในการท างานและ 
การวางแผนรํวมกันอยํางสร๎างสรรค์       

 
 
 



๑๐๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตําง 

นักเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตําง อยูํในระดับ
ดีเย่ียม 

90 % 
 

2. นักเรียนมีความสามัคคีในหมูํคณะ นักเรียนมีความสามัคคีในการ
ท างานและการวางแผนรํวมกัน
อยํางสร๎างสรรค์       

90 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน   
7.2 คําใช๎สอย   
7.3 คําวัสดุ 1.000.- ของรางวัล 
7.4 อื่นๆ   

รวมทั้งสิ้น 1,000 บาท 
 (ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง -  แบบสอบถาม 

-  แบบสังเกต 
2. นักเรียนมีความสามัคคีในหมูํคณะ -  แบบสอบถาม 

-  แบบสังเกต 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

9.1.นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง 
9.2. นักเรียนมีความสามัคคีกันในหมูํคณะ 

 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม         ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
(นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)        (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 
              ต าแหนํง ครู                           ต าแหนํง ครู 
 
                                              ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                     (นางภัสวรรณ     กันนา)  
                                                   ต าแหนํง ครู  (ฝุายแผนงาน) 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                              ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                          (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                             ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข๎อท่ี  ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ      โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ 
ลักษณะกิจกรรม                   โครงการใหมํ     P    โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓   
______________________________________________________________________________ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  ได๎ก าหนดความมุํงหมาย และหลักการ  
จัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎  และ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข  (มาตรา6) 
และแนวทางการจัดการศึกษาได๎ให๎ความส าคัญแกํนักเรียนทุกคน  โดยยึดหลักวําทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองได๎และถือวํานักเรียนมีความส าคัญท่ีสุด  ต๎องสํงเสริมให๎นักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ (มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาต๎องเน๎นความส าคัญท้ังความรู๎   คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู๎ 
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตํละระดับการศึกษา   
 การดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็นการสํงเสริม พัฒนา ปูองกันและแก๎ไขปัญหา เพื่อให๎นักเรียนได๎พฒันา
ตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ มีจิตใจท่ีเข๎มแข็งและ มีทักษะการด ารงชีวิต บทบาทหน๎าท่ีของการ
เป็นสมาชิกท่ีดีของเยาวชนในสถานศึกษา    คือการเช่ือฟังค าแนะน าของครู เมื่อได๎รับความรู๎และปฏิบัติตนตาม
หลักจริยธรรม  คํานิยมท่ีดีงาม   ในเรื่องท่ีเกี่ยวข๎องกับตนเองได๎ส าเร็จกลํุมสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกและ
ส่ิงแวดล๎อมใกล๎ตัวดีจะสํงผลให๎การอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข   
 ดังนั้นภาพความส าเร็จท่ีจะเกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียนให๎เป็นไปตามท่ีมุํงหวังนั้น จึงต๎องอาศัยความ
รํวมมือจากผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุายทุกคน  ไมํวําจะเป็นผ๎ูบริหาร  ผ๎ูปกครอง  ครูทุกคนในโรงเรียน  โดยเฉพาะใน
โรงเรียนจะมีครูท่ีปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการด าเดินการตําง ๆ เพื่อให๎การดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางใกล๎ชิด
ด๎วยความรักและเมตตาตํอศิษย์ และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีล๎วนส าคัญตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน 
ให๎เป็นบุคคลท่ีมีคุณคําของสังคมตํอไป  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑.  เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียน 
ทุกคน 
     2.๒   เพื่อให๎ครูเยี่ยมบ๎านนักเรียนทุกคนและน าข๎อมูลระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนไปใช๎ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒.3.  เพื่อให๎บุคลากรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
  
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            3.1.1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมกับนักเรียน
ในระดับดี 
           3.1.2. ครูร๎อยละ ๑๐๐ เย่ียมบ๎านนักเรียนทุกคนและน าข๎อมูลระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนไปใช๎ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            3.1.3. เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนวังงิว้วิทยาคมให๎มีความเข๎าใจในระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน                  
      3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              3.2.1. นักเรียนโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม ได๎รับการดูแลชํวยเหลือจากครูตามระบบกระบวนการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 
               3.2.2. ครู  ผ๎ูปกครองนักเรียน  ชุมชน  และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  มีความรู๎ความเข๎าใจ ในเรื่อง
การดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
                
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
   - ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีท่ีผํานมา 
   - เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
   - เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
   - ประชุมผ๎ูปกครองนักเรียน 
   - จัดท าเอกสารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
   - เย่ียมบ๎านนักเรียน 
   - คัดกรองนักเรียน 
   - โฮมรูม 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
   - เอกสารคัดกรองนักเรียน 
   - สรุปเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
   - บันทึกโฮมรูม 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ต.ค. 256๒ 
 

 
พ.ย. – ก.ย. 256๓ 

 
 
 
 
 
 

ก.ย. 256๓ 
 
 
 

ก.ย. 256๓ 

นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
และคณะครูโรงเรียนวังงิว้วิทยาคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

- นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎รับการชํวยเหลืออยําง
ท่ัวถึง และเหมาะสมตามความเป็นจริง 
- มีแบบฟอร์มในงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
แบบเดียวกันท้ังในโรงเรียนและงํายตํอการน าไปใช๎ 
- ครู ผ๎ูปกครอง เพื่อนนักเรียนและหนํวยงานอื่นๆให๎
ความรํวมมือในการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
จนสํงผลให๎นักเรียนมีคํานิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสามารถพัฒนา
ตนเองได๎ตามศักยภาพจนเป็นคนท่ีสมบูรณ์ 
ท้ังด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
- มีสัมพันธภาพตํอกันระหวํางครู ผ๎ูปกครอง เพื่อน
นักเรียนเป็นไปด๎วยดีและอบอุํน 

- นักเรียนทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ สํงเสริม 
ปูองกัน แก๎ปัญหาและพัฒนาตนเอง โดยมีวิธีการและ
เครื่องมือส าหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง 
เพื่อให๎นักเรียนมีศักยภาพ จนเป็นคนท่ีสมบูรณ์ ท้ัง
ด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 - นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎รับการ
ชํวยเหลืออยํางท่ัวถึง และเหมาะสมตาม
ความเป็นจริง 
- มีแบบฟอร์มในงานระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันท้ังใน
โรงเรียนและงํายตํอการน าไปใช๎ 
- ครู ผ๎ูปกครอง เพื่อนนักเรียนและ
หนํวยงานอื่นๆให๎ความรํวมมือในการ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
จนสํงผลให๎นักเรียนมีคํานิยมท่ีดีงาม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและ
สามารถพัฒนาตนเองได๎ตามศักยภาพ
จนเป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด๎านรํางกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
- มีสัมพันธภาพตํอกันระหวํางครู 
ผ๎ูปกครอง เพื่อนนักเรียนเป็นไปด๎วยดี
และอบอุํน 

- ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการดูแล
ชํวยเหลืออยํางเป็นระบบ 
- ครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข๎องได๎รับการพัฒนางานระบบ
ดูแลชํวยเหลือ 
- ข๎อมูลนักเรียนในการติดตาม ดูแล 
ไมํเป็นระบบขาดความตํอเนื่อง 
- นักเรียนต๎องได๎รับการชํวยเหลือ 
ดูแลในเรื่องพัฒนาการท้ังรํางกาย 
จิตใจ และสติปัญญา 
- ครูสามารถปฏิบัติตามระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน โดยมีรํองรอย มี
หลักฐานชัดเจนและเป็นระบบ               
- ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการ
สํงเสริมพัฒนา ปูองกัน แก๎ไข
ปัญหาท้ังด๎านการเรียนรู๎ 
ความสามารถพัฒนาทางอารมณ์
และพัฒนา 

๑๐๐% 
 
 

 
 



๑๐๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ 

๑,๐๐๐ บาท กระดาษการ์ดสี 
กระดาษ A4 

แลคซีนขนาด ๑.๕ นิ้ว 
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
- ร๎อยละ100ของนักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ
อยํางเป็นระบบ 
- ครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องได๎รับการพัฒนา
งานระบบดูแลชํวยเหลือ 
- ข๎อมูลนักเรียนในการติดตาม ดูแล ไมํเป็นระบบขาด
ความตํอเนื่อง 
- นักเรียนต๎องได๎รับการชํวยเหลือ ดูแลในเรื่อง
พัฒนาการท้ังรํางกาย จิตใจ และสติปัญญา 
- ครูสามารถปฏิบัติตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
โดยมีรํองรอย มีหลักฐานชัดเจนและเป็นระบบ               
- ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการสํงเสริมพัฒนา ปูองกัน 
แก๎ไขปัญหาท้ังด๎านการเรียนรู๎ ความสามารถพัฒนา
ทางอารมณ์และพัฒนา 

- เอกสารคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- สรุปการเยี่ยมบ๎าน 
- บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

 
๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

         ๙.1 การด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นไปอยํางมีระบบครบถ๎วนสมบูรณ์ นักเรียนทุก
คนได๎รับการชํวยเหลือและพัฒนาทางด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
         ๙.2 การด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นไปอยํางมีระบบครบถ๎วนสมบูรณ์ นักเรียนทุก
คนได๎รับการชํวยเหลือและพัฒนาทางด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม  
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๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ)                                       (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)   
         ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย                 ต าแหนํง ครู  
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๑๐ 
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กิจกรรม        สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข๎อท่ี ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางปริศนา พุํมพฤกษ์  
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหมํ         P  โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  256๒ – กันยายน  256๓ 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  มุํงพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎  

คุณธรรม  ทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพได๎โดยมุํงเน๎นให๎นักเรียนสามารถเรียนรู๎  
และพัฒนาตนเองได๎เต็มศักยภาพ   

สถานศึกษาต๎องจัดการศึกษาท่ีเน๎นให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง  กระต๎ุนให๎นักเรียนได๎ใช๎
กระบวนการคิด  โดยสร๎างแรงจูงใจใหน๎ักเรียนต๎องการเรียนรู๎  ฝึกให๎นักเรียนคิดวิเคราะห์  ลงมือปฏิบัติ และสรุป
เป็นความรู๎ความเข๎าใจท่ีคงทนซึ่งเป็นองค์ความรู๎ท่ีเกิดจากประสบการณ์ของตนเอง  แล๎วน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน   

การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มุํงหวังให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะท่ี
ส าคัญในการค๎นคว๎าหาความรู๎ รู๎จักคิด ใช๎เหตุผลในการแก๎ปัญหาตําง ๆ ตลอดจนสามารถท างานเป็นกลํุม และ
อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข ซึ่งนักเรียนได๎มโีอกาสเข๎ารํวมกิจกรรมในรูปแบบตําง ๆ ท้ังการทดลอง การ
ตอบค าถาม การศึกษาค๎นคว๎า และอื่น ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งนักเรียนได๎มีโอกาสท ากิจกรรมประจ าฐานการ
เรียนรู ๎

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อใหน๎ักเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน 
2.  เพื่อใหน๎ักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีฟัง อําน ดู และส่ือสารตามความคิดของตนเองได๎ 
3.  เพื่อใหน๎ักเรียนได๎น าเสนอวิธีคิดแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการของตนเองได๎ 
4.  เพื่อใหน๎ักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายท่ีจะท าให๎ส าเร็จ โดยการรวบรวมข๎อมูล จัดระบบข๎อมูล และ

วิเคราะห์ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหาได๎ 
        5. เพื่อใหน๎ักเรียนสามารถสร๎างสรรค์และพัฒนาผลงานด๎วยตนเองอยํางมีหลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหมํ
ท่ี เป็นแบบอยํางท่ีดี 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ร๎อยละ 100 นักเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวําง

กัน  
๒. ร๎อยละ 80 นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีฟัง อําน ดู และส่ือสารตามความคิดของ

ตนเองได๎ 
๓. ร๎อยละ 80 นักเรียนได๎น าเสนอวิธีคิดแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการของตนเองได๎ 
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๔. ร๎อยละ 80 นักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายท่ีจะท าให๎ส าเร็จ โดยการรวบรวมข๎อมูล จัดระบบ
ข๎อมูล และวิเคราะห์ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหาได๎ 

๕. ร๎อยละ 80  นักเรียนสามารถสร๎างสรรค์และพัฒนาผลงานด๎วยตนเองอยํางมีหลักเกณฑ์ มี
ผลงานแปลกใหมํท่ี เป็นแบบอยํางท่ีดี 
 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน ในระดับดี

เย่ียม 
๒. นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีฟัง อําน ดู และส่ือสารตามความคิดของตนเองในระดับ

ดีเย่ียม 
๓. นักเรียนได๎น าเสนอวิธีคิดแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการของตนเองได๎ ในระดับดีเย่ียม 
๔. นักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายท่ีจะท าให๎ส าเร็จ โดยการรวบรวมข๎อมูล จัดระบบข๎อมูล และ

วิเคราะห์ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหาได๎  ในระดับดีเย่ียม 
๕. นักเรียนสามารถสร๎างสรรค์และพัฒนาผลงานด๎วยตนเองอยํางมีหลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหมํ         

ท่ีเป็นแบบอยํางท่ีดี ในระดับดีเย่ียม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม 256๒ นางปริศนา พุํมพฤกษ์ 
 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. จัดกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  

 สิงหาคม 256๓ นางปริศนา พุํมพฤกษ์ 
และคณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๓ นางปริศนา พุํมพฤกษ์ 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 256๓ นางปริศนา พุํมพฤกษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. นักเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน 
๒. นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีฟัง อําน 

ดู และส่ือสารตามความคิดของตนเอง        
๓. นักเรียนได๎น าเสนอวิธีคิดแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการ

ของตนเองได๎  
๔. นักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายท่ีจะท าให๎

ส าเร็จ โดยการรวบรวมข๎อมูล จัดระบบข๎อมูล 
และวิเคราะห์ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหาได๎   

๕. นักเรียนสามารถสร๎างสรรค์และพัฒนาผลงาน
ด๎วยตนเองอยํางมีหลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหมํ
ท่ีเป็นแบบอยํางท่ีดี  

i. นักเรียนมีความรู๎ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ มี
ทักษะท่ีส าคัญในการค๎นคว๎าหาความรู๎ รู๎จักคิด ใช๎
เหตุผลในการแก๎ปัญหาตําง ๆ ตลอดจนสามารถ
ท างานเป็นกลํุม และอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมี
ความสุข 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. นักเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู๎ระหวํางกัน 

๒. นักเรียนสามารถสรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีฟัง อําน ดู และส่ือสารตาม
ความคิดของตนเอง        

๓. นักเรียนได๎น าเสนอวิธีคิดแก๎ปัญหา
ด๎วยวิธีการของตนเองได๎  

๔. นักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายท่ี
จะท าให๎ส าเร็จ โดยการรวบรวม
ข๎อมูล จัดระบบข๎อมูล และ
วิเคราะห์ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหา
ได๎   

๕. นักเรียนสามารถสร๎างสรรค์และ
พัฒนาผลงานด๎วยตนเองอยํางมี
หลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหมํท่ี
เป็นแบบอยํางท่ีดี  

๑. นักเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู๎ระหวํางกัน           

๒. นักเรียนสามารถสรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีฟัง อําน ดู และส่ือสารตาม
ความคิดของตนเอง       

๓. นักเรียนได๎น าเสนอวิธีคิดแก๎ปัญหา
ด๎วยวิธีการของตนเองได๎  

๔. นักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายท่ีจะ
ท าให๎ส าเร็จ โดยการรวบรวมข๎อมูล 
จัดระบบข๎อมูล และวิเคราะห์ข๎อมูลท่ี
เกี่ยวข๎องกับปัญหาได๎  
  

๕. นักเรียนสามารถสร๎างสรรค์และพัฒนา
ผลงานด๎วยตนเองอยํางมีหลักเกณฑ์ มี
ผลงานแปลกใหมํท่ี เป็นแบบอยํางท่ีดี  

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 
 
 
 

100 % 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย -  
7.3 คําวัสดุ ๑,๐00 1. อุปกรณ์ทดลอง                 ๑,๐00 บาท 

 
7.4 อื่น ๆ -  

รวมทั้งสิ้น ๑,๐00 บาท  (หนึ่งพนับาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน           
๒. นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีฟัง อําน ดู 

และส่ือสารตามความคิดของตนเอง       
๓. นักเรียนได๎น าเสนอวิธีคิดแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการของ

ตนเองได๎  
๔. นักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายท่ีจะท าให๎ส าเร็จ โดย

การรวบรวมข๎อมูล จัดระบบข๎อมูล และวิเคราะห์ข๎อมูล
ท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหาได๎   

๕. นกัเรียนสามารถสร๎างสรรค์และพัฒนาผลงานด๎วย
ตนเองอยํางมีหลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหมํท่ี เป็น
แบบอยํางท่ีดี  

แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

9.1  นักเรียนมีความรู๎ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะท่ีส าคัญในการค๎นคว๎าหาความรู๎ รู๎จักคิด 
ใช๎เหตุผลในการแก๎ปัญหาตําง ๆได๎ 

9.2  นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมในรูปแบบตําง ๆ ท้ังการทดลอง การตอบค าถาม การศึกษาค๎นคว๎า 
และอื่น ๆ 

9.3  นักเรียนสามารถท างานเป็นกลํุม และอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
9.4  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอวิทยาศาสตร์ 
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10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นางปริศนา พุํมพฤกษ์)                    (นายกิตติวัฒน์ พุํมพฤกษ์) 
      ต าแหนํง ครู               ต าแหนํง ครู   

 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

            ต าแหนํง ครู  (ฝุายแผนงาน) 
 
                             
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                             ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                    (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                         ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม        เพาะเห็ดนางฟูา 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อท่ี ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางปริศนา พุํมพฤกษ์, นางภัสวรรณ  กันนา ,นายกิตติวัฒน์ พุํมพฤกษ์  
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหมํ      P  โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  256๒ – กันยายน  256๓ 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการ

ด าเนินชีวิตแกํพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวํา ๒๕ ปี ต้ังแตํกํอนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได๎ทรงเน๎นย้ าแนวทางการแก๎ไขเพื่อให๎รอดพ๎น และสามารถด ารงอยูํได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืนภายใต๎
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงตําง ๆ 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน ในการผลิตสินค๎าและบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียง
สังคมนั้น ๆ   ได๎โดยไมํต๎องพึง่พาปัจจัยตํางๆ ท่ีเราไมํได๎เป็นเจ๎าของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ 
ความสามารถในการด ารงชีวิตได๎อยํางไมํเดือดร๎อน มีความเป็นอยูํอยํางประมาณตน ตามฐานะ ตาม
อัตภาพ   และท่ีส าคัญไมํหลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไมํพันธนาการอยูํกับส่ิงใด  
หากกลําวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเส๎นทางสายกลาง ในการด ารงชีวิต     

โรงเรียนเป็นสถานท่ีในการผลิตพลเมืองท่ีมีคุณภาพของชาติ เป็นแหลํงการเรียนรู๎   พัฒนาทางด๎าน
สติปัญญา  ทางด๎านรํางกาย  ทางด๎านอารมณ์ และทางด๎านสังคม  ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและพัฒนา
ทางด๎านเทคโนโลยีมากมาย   การพัฒนาด๎านจิตใจ  คุณธรรมและจริยธรรมยังมีน๎อย ดังนัน้ โรงเรียนจึงได๎
จัดท ากิจกรรมเพาะเห็ดนางฟูา เพื่อเป็นสํวนหนึ่งของโครงการ ตามรอยเท๎าพํอหลวง สํงเสริมเศรษฐกิจพอพียง 
เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให๎เกิดกับนักเรียนสามารถเรียนรู๎ในโรงเรียนได๎อยํางมีความสุข เมื่อ
นักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล๎ว จะท าให๎ผลการเรียนดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุํงหมายของ
หลักสูตรการศึกษาแหํงชาติท่ีวํานักเรียนเป็นผ๎ูท่ี   ดี   เกํง   มีสุข  และด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
เป็นพลเมอืงท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนานักเรียน 
2.  เพื่อสํงเสริมนักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  เพื่อสนับสนุนนักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.  เป้าหมาย 
3.3  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. ร๎อยละ 100 มีกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการ
พัฒนานักเรียน  

๒. ร๎อยละ 90 นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ร๎อยละ 90 นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.4  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. มีกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนา

นักเรียน ในระดับดีเย่ียม 
๒. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดีเย่ียม 
๓. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดีเย่ียม 

 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม 256๒ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 
นางภัสวรรณ  กันนา 
นายกิตติวัฒน์ พุํมพฤกษ ์

 
การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. จัดกิจกรรมอบรม และเพาะ
เห็ดนางฟูา 

ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 
นางภัสวรรณ  กันนา 
นายกิตติวัฒน์ พุํมพฤกษ ์

 
การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๓ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 
นางภัสวรรณ  กันนา 
นายกิตติวัฒน์ พุํมพฤกษ ์

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 256๓ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 
 

 
5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. มีกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนานักเรยีน 

๒. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

๓. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ii. นักเรียนมีความสามารถในการด ารงชีวิตได๎อยํางไมํ
เดือดร๎อน มีความเป็นอยูํอยํางประมาณตน ตาม
ฐานะ ตามอัตภาพ  และไมํหลงใหลไปตามกระแส
ของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไมํพันธนาการ
อยูํกับส่ิงใด หันกลับมายึดเส๎นทางสายกลาง ในการ
ด ารงชีวิต     
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. มีกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบาย 
จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อการพัฒนานักเรียน 
๒. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. มีกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
การพัฒนานักเรียน  

2. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

3. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย -  
7.3 คําวัสดุ ๑,๐00   ก๎อนเช้ือเห็ด              ๑,๐00  บาท 
7.4 อื่น ๆ -  

รวมทั้งสิ้น ๑,๐00 บาท (หนึ่งพนับาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. มีกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนานักเรียน  

2. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

3. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีความเป็นอยูํอยํางพอเพียง 
    9.2 นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 

ลงช่ือ.............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
        (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  

     ต าแหนํง ครู  
 
 

 



๑๑๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
             ต าแหนํง ครู  

 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                  (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                        ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)    
                             
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                       ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                   (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                       ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    วันไหว๎ครู   
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ท่ี ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภัสวรรณ  กันนา 
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๓  -  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ครูคือปูชนียบุคคลท่ีไมํมีค าวําเกษียณอยูํในหัวใจของศิษย์ การศึกษาเลําเรียนวิชาใดสาขาใดก็ตาม  
จะประสบความส าเร็จได๎ต๎องมี “ครู” เป็นผ๎ูให๎การอบรม แนะน าส่ังสอนเป็นผ๎ูให๎ในส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับผ๎ูเป็น        
“ศิษย”์ ดังนั้น ครูจึงเป็นผ๎ูมีพระคุณรองลงมาจากบิดามารดาเป็นผ๎ูซึ้งขจัดอวิชา การตอบแทนพระคุณครู 
นอกจากการแสดงความเคารพนบนอบ ด๎วยการกราบไหว๎ และปฏิบัติตามค าส่ังสอนแล๎ว ส่ิงหนึ่งท่ีจะชํวย ให๎
ศิษย์ได๎แสดงความระลึกถึงพระคุณครูได๎อีกทางส่ิงหนึ่ง คือ การจัดพิธีไหว๎ครูพิธีไหว๎ครู เป็นประเพณี ท่ีคนไทย
ได๎สืบทอดกันมาช๎านานนับวําเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามท่ีควรอนุรักษ์และเสริมสร๎าง
ความตระหนักให๎นักเรียนได๎ร าลึกถึงครู อาจารย์ ท่ีได๎ให๎การอบรม ส่ังสอนอีกท้ังสํงผลให๎เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตํอการจัดการศึกษา พิธีไหว๎ครู ถือเป็น ประเพณี และวัฒนธรรมประจ าชาติ ท่ีแสดงออกเป็น
รูปธรรมแสดงถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคนในชาติวํา เป็นผ๎ูท่ีมีสัมมาคารวะ อํอนน๎อมถํอมตน รู๎จักกตัญญู
กตเวทิตาตํอผ๎ูมีพระคุณ เป็นกิจกรรมอันดีงามท่ีประพฤติ ปฏิบัติ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผ๎ูประ
สิทธิประสาทวิชาความรู๎ ท้ังท่ีมีชีวิตอยูํและผ๎ูท่ีลํวงลับ ไปแล๎ว  

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญในกิจกรรมวันไหว๎ครู  เพื่อการแสดงออกถึงความ 
กตัญญูตํอครูอาจารย์ผ๎ูประสาทวิชาในแขนงตํางๆท่ีผ๎ูเป็นศิษย์ต๎องเคารพครู  เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ 
ระหวํางครูกับนักเรียน  โดยเน๎นกิจกรรมท่ีให๎นักเรียนได๎แสดงความเคารพครูขอพรจากครู ซึ่งกิจกรรม ท่ีจัดขึ้น
เป็นการสํงเสริมการแสดงออกในด๎านศักยภาพของนักเรียน โดยผํานกิจกรรมการ ท าพานไหว๎ครู ท าให๎เกิด
ความสามัคคีในการท างานและการวางแผนรํวมกันอยํางสร๎างสรรค์       
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑.. เพื่อใหน๎ักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีตํอครูผ๎ูมีพระคุณ                                 
๒. เพื่อสํงเสริมความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ มีน้ าใจ และชํวยเหลือผ๎ูอื่น 

 
๓. เปา้หมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      ๑.  นักเรียนร๎อยละ  ๙๕  แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีตํอครูผ๎ูมีพระคุณ 
      ๒.  นักเรียนร๎อยละ  ๙๕  มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ  มีน้ าใจ และชํวยเหลือผ๎ูอื่น 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      ๑.  นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีตํอครูผ๎ูมีพระคุณ  อยูํในระดับดีเย่ียม 
      ๒.  นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ  มีน้ าใจ และชํวยเหลือผ๎ูอื่น อยูํในระดับดีเย่ียม 
 



๑๒๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผน การปฏิบัติงาน                       
-  ก าหนดแนวทาง การด าเนินงาน                     
-  แตํงต้ังกรรมการ ท่ีรับผิดชอบ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางภัสวรรณ  กันนา 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดพิธีไหว๎ครู  

มิถุนายน ๒๕๖๓ นางภัสวรรณ  กันนาและ
คณะคร ู

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
- เก็บข๎อมูล 

มิถุนายน ๒๕๖๓ นางภัสวรรณ  กันนา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ นางภัสวรรณ  กันนา 

 

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

๑.. เพื่อใหน๎ักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญู
กตเวทีตํอครูผ๎ูมีพระคุณ                                 
๒. เพื่อสํงเสริมความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ มีน้ าใจ และ
ชํวยเหลือผ๎ูอื่น 

๑. นักเรียนสามารถแสดงความเคารพ ความกตัญญู
กตเวทีตํอครูผ๎ูมีพระคุณได๎อยํางถูกต๎อง                                 
๒. นักเรียนได๎แสดงออกถึงการสํงเสริมความเอื้อเฟื้อ 
เผ่ือแผํ มีน้ าใจ และชํวยเหลือผ๎ูอื่น 

 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑.. เพื่อใหน๎ักเรียนแสดงความเคารพ 
ความกตัญญูกตเวทีตํอครูผ๎ูมีพระคุณ                                 
๒. เพื่อสํงเสริมความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ 
มีน้ าใจ และชํวยเหลือผ๎ูอื่น 

1.  นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที 
ตํอครูผ๎ูมีพระคุณ  อยูํในระดับดีเย่ียม 
2.  นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ  มีน้ าใจ และ
ชํวยเหลือผ๎ูอื่น อยูํในระดับดีเย่ียม 

๙๕ % 
 

๙๕ % 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๕๐๐ - ของรางวัลนักเรียน เป็นเงิน  

๕๐๐  บาท 
๗.๔ อื่นๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ - 
๘.  การประเมินผล 



๑๒๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีตํอครูผ๎ูมี
พระคุณ   
๒. นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ มีน้ าใจ และชํวยเหลือผ๎ูอื่น 

- แบบบันทึก 
 
-แบบบันทึกจิตอาสา 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑  นักเรียนมีความสุภาพ นอบน๎อม และโอบอ๎อมอารีตํอผ๎ูอื่น 

 ๙.๒  นักเรียนให๎ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ  มีน้ าใจ และชํวยเหลือผ๎ูอื่น 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นางภัสวรรณ   กันนา)             (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
              ต าแหนํง ครู                              ต าแหนํง ครู 

 
      ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

                                              ( นางภัสวรรณ   กันนา )  
                 ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

     ลงช่ือ......................................................ผ๎ูอนมุัติโครงการ 
                                               ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                   ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    ถวายเทียนพรรษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ท่ี ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ   มิถุนายน ๒๕๖๓  -  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
   ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติไทย และเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยมาช๎านาน  อีกท้ังหลักทาง
พระพุทธศาสนาเป็นแบบแหํงจารีตประเพณีท่ีคนไทยยึดถือปฏิบัติจนปัจจุบัน ผ๎ูท่ีนับถือ ศาสนาพุทธ มักจะ
ชอบการท าบุญ  ท าทาน  มีจิตใจเมตากรุณา  โอบอ๎อมอารี อํอนน๎อมถํอมตน  และมักจะ มพีิธีกรรมทาง
ศาสนาตําง ๆ ท่ีถือปฏิบัติกันมา จนเป็นประเพณีท่ีส าคัญของชาวพุทธ 

การถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข๎าพรรษา ก็เป็นกิจกรรมของชาวพุทธอีกอยํางหนึ่ง ท่ีมีมาแตํใน
อดีต   สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม   สืบทอดและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  ท้ังนี้เพื่อให๎พระภิกษุ ได๎จ าพรรษา
อยูํท่ีวัด ในชํวงฤดูฝน   เพื่อปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนา   และเพื่อเป็นการสนับสนุนให๎มีการ 
ปฏิบัติธรรม ศาสนิกชนชาวพุทธได๎มีการท าบุญ ถวายเทียนพรรษา  ผ๎าอาบน้ าฝน   และของท่ีจ าเป็นส าหรับ 
พระภิกษุในการปฏิบัติธรรม   นับได๎วําเป็นประเพณีท่ีดีงามท่ีสืบทอดกันมาของชาวพุทธ  
  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม จึงได๎จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาข้ึน เพื่อสํงเสริมให๎ ครู และนักเรียนได๎รวํม
กิจกรรมส าคัญทางศาสนา และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางท่ีดี  เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี   สืบทอด
ประเพณีท่ีดีงาม เพื่อให๎เกิดความเป็นมงคล ความสุขกายสุขใจในชีวิตตํอไป 
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑.   เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให๎มีความมั่นคงสืบตํอไป 
๒.   เพื่อให๎บุคลากรมีความสมัครสมานสามัคคีในหมูํคณะ  
  

๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ร๎อยละ ๙๐ ของครูและนักเรียน เข๎ารํวมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
  2. ร๎อยละ ๙๐ ของครูและนักเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการถวายเทียนพรรษา รํวม

อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธ มีความสมัครสมานสามัคคีในหมูํคณะ 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      ครูและนักเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการถวายเทียนพรรษา รํวมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาวพุทธ มีความสมัครสมานสามัคคีในหมูํคณะ ในระดับดีเย่ียม 

 
 
 
 



๑๒๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผน การปฏิบัติงาน                       
-  ก าหนดแนวทาง การด าเนินงาน                     
-  แตํงต้ังกรรมการ ท่ีรับผิดชอบ 

มิถุนายน  ๒๕๖๓ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดท าพิธีถวายเทียนพรรษา  

กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 
และคณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ  - เก็บข๎อมูล 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

 

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. ครูและนักเรียน เข๎ารํวมกิจกรรมถวายเทียน
พรรษา 

๑. ครูและนักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของ 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

2. ครูและนักเรียน  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
ถวายเทียนพรรษา รํวมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาวพุทธ มีความสมัครสมานสามัคคีใน
หมูํคณะ  

1. ครูและนักเรียน  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
ถวายเทียนพรรษา รํวมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาวพุทธ มีความสมัครสมานสามัคคีใน
หมูํคณะ  

 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. ครูและนักเรียน เข๎ารํวมกิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา 

๑. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในระดับดีเย่ียม 

๙๐ % 
 

2. ครูและนักเรียน  มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการถวายเทียนพรรษา รํวม
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาว
พุทธ มีความสมัครสมานสามัคคีในหมูํ
คณะ 

1. ครูและนักเรียน  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
การถวายเทียนพรรษา รํวมอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีของชาวพุทธ มีความสมัครสมาน
สามัคคีในหมูํคณะ ในระดับดีเย่ียม 

๙๐ % 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 



๑๒๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๓ คําวัสดุ ๑,๐๐๐ - คําเทียน และเครื่องไทยธรรม    

- คําตกแตํงรถ,จ๎างแตํงหน๎า 

๗.๔ อื่นๆ - - 
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ - 

 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. ครูและนักเรียน เข๎ารํวมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา - แบบประเมิน 
2. ครูและนักเรียน  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการถวายเทียน
พรรษา รํวมอนุรักษว์ัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธ มีความ
สมัครสมานสามัคคีในหมูํคณะ 

- แบบประเมิน 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ ครูและนักเรียน  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการถวายเทียนพรรษา รํวมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาวพุทธ มีความสมัครสมานสามัคคีในหมูํคณะ 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์)             (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
           ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย                    ต าแหนํง ครู 

 
        ลงช่ือ..............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

                                               ( นางภัสวรรณ   กันนา )  
                  ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

       ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูอนมุัติโครงการ 
                                                ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

      ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 

 
 



๑๒๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    วันแมํแหํงชาติ   
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ท่ี ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม ๒๕๖๓  -  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
 ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมส าคัญในระบบจริยธรรมของสังคมไทยท่ีมีพระพุทธศาสนาเป็นพื้น 
ฐานวันแมํแหํงชาติเป็นวันท่ีคนไทยทุกคนมีโอกาสได๎แสดงความกตัญญูกตเวทีตํอแมํของตนและ/หรือผ๎ูท่ีเป็น 
เสมือนแมํบังเกิดเกล๎าการที่วันส าคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินี 
นาถนั้นนับเป็นวโรกาสมหามงคลอยํางยิ่งพระราชกรณียกิจตํางๆ ของพระองค์สร๎างท้ังความผาสุขให๎แกํคนไทย 
โดยท่ัวถึงและความเจริญรุํงเรืองให๎แกํประเทศชาติตลอดมาพระองค์จึงทรงเป็นเสมือนมารดาของผืนแผํนดิน 
ไทยท่ีเกื้อกูล เล้ียงดูคนไทยอยูํทุกเวลา 
 วันท่ี ๑๒ สิงหาคมเป็นวันแมํแหํงชาติพสกนิกรปวงชนชาวไทยท้ังภาครัฐและเอกชนได๎จัดงาน เฉลิม
ฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนารถหนํวยงานภาครัฐและเอกชนจึงรํวมกัน แสดง
ความจงรักภักดีและความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีตํอพสกนิกรชาวโดยการจัดกิจกรรมตําง เชํน การ
จุดเทียนชัยถวายพระพร การท าบุญตักบาตร  และการท ากิจสาธารณประโยชน์ตํางๆ เป็นต๎น 
 โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมจึงได๎จัดกิจกรรมเพื่อให๎นักเรียนได๎ตระหนกัในพระราชกรณียกิจและระลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถท่ีทรงปกครองบ๎านเมืองด๎วยการดูแล 
เอาใจใสํอยํางใกล๎ชิดตลอดเวลา ท าให๎ประชาชนตํางช่ืนชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล๎นพ๎น ได๎เป็นแมํของ
ทุกคนท้ังประเทศท่ีคอยให๎ความรักและความอบอุํนลูกอยํางตํอเนื่องทางโรงเรียนจึงได๎จัด กิจกรรมขึ้นเพื่อ
นักเรียนได๎แสดงความรัก เคารพตํอมารดาผ๎ูมีพระคุณเพื่อให๎เกิดความผูกพันธ์ระหวํางแมํ กับลูก จึงได๎จัด
กิจกรรมงานวนัแมํแหํงชาติขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์  
๑. การแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระนางเจ๎า

พระบรมราชินีนาถ 
๒. นักเรียนแสดงออกถึงการเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ (หมายรวมถึง ผ๎ูปกครองและผ๎ูมีพระคุณ) 
 

๓. เปา้หมาย 
  ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ร๎อยละ 9๔  นักเรียนแสดงออกถึงการเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ(หมายรวมถึงผ๎ูปกครองและผ๎ูมีพระคุณ)   
และการแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ 
 
 



๑๒๖ 
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๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ                                                                               
นักเรียนเกิดความรัก และแสดงออกถึงความเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ (หมายรวมถึง ผ๎ูปกครอง และผ๎ูมี 

พระคุณ)รวมถึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ๎าพระ บรมราชินีนาถ  ในระดับดี
เย่ียม                                                                       
 
๔. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผ๎ูรับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผน การปฏิบัติงาน                       
-  ก าหนดแนวทาง การด าเนินงาน                     
-  แตํงต้ังกรรมการ ท่ีรับผิดชอบ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดพิธีวันแมํแหํงชาติ  

สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ           
และคณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
- เก็บข๎อมูล 

สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

 

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

๑. การแสดงความจงรักภักดี และระลึก ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ 
๒. นักเรียนแสดงออกถึงการเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ 

๑. นักเรียนสามารถแสดงความจงรักภักดี และระลึก 
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระนาง
เจ๎าพระบรมราชินีนาถ 
๒. นักเรียนสามารถแสดงออกถึงการ เป็นลูกท่ีดีของ
พํอแม ํ

 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. การแสดงความจง รักภักดี และ
ระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ 
๒. นักเรียนแสดงออกถึงการ เป็นลูก
ท่ีดี ของพํอแมํ 

นักเรียนเกิดความรัก และแสดงออกถึงความเป็น
ลูกท่ีดี ของพํอแมํ (หมายรวมถึง ผ๎ูปกครองและผ๎ูมี
พระคุณ) รวมถึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ พระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ  
ในระดับดีเย่ียม 
  

๙๔ % 
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                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๕๐๐ - คําดอกไม๎ประดับ พร๎อม 

อุปกรณ์ เป็นเงิน  ๕๐๐ บาท 
๗.๔ อื่นๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ - 
 

๘.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนเกิดความรัก และเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ (หมายรวมถึง 
ผ๎ูปกครองและผ๎ูมีพระคุณ) รวมถึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ 

- แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ นักเรียนเกิดความรัก และเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ (หมายรวมถึง ผ๎ูปกครองและผ๎ูมีพระคุณ) 

 ๙.๒  นักเรียนแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ)             (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
          ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย                    ต าแหนํง ครู 

 
   ลงช่ือ...................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

                                             ( นางภัสวรรณ   กันนา )  
                ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

   ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
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กิจกรรม    อาเซียน (สัปดาห์อาเซียน) 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ ์
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  -  เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได๎  
ก าหนดให๎การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู๎ มีการสร๎างองค์ความรู๎อันเกิดจากสภาพแวดล๎อมทางสังคมแหํง
การเรียนรู๎และเป็นปัจจัยท่ีเกื้อหนุนให๎บุคคลเกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษา ใน
ปัจจุบันไมํใชํหน๎าท่ีของโรงเรียนเทํานั้น ทุกคนในสังคมควรมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา และท่ีส าคัญ โรงเรียน
ต๎องจัดการเรียนรู๎ให๎ทันกับสังคมโลกาภิวัฒน์และพร๎อมเข๎าสํูประชาคมอาเซียน พร๎อมความ  รํวมมือทาง
การศึกษาระหวํางประเทศในกลํุมประชาคมอาเซียนได๎เรียนรู๎ภาษาและวัฒนธรรมอยําง หลากหลาย ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของกลํุมประเทศสมาชิกอาเซียนให๎เป็น ชุมชนท่ีมีความ
แข็งแกรํง สามารถสร๎างโอกาสและรับมือสํงท๎าท๎าย ท้ังด๎านการเมืองความมั่นคง  เศรษฐกิจ และภัยคุกคาม
รูปแบบใหมํ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยูํท่ีดี สามารถประกอบ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจได๎อยําง
สะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิก ในชุมชนมีความรู๎สึกเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน และได๎เข๎ารํวมประชาคมอาเซียน
อยํางเป็นทางการเมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ในปีนั้นเองจะมีการเปิดกว๎างให๎ประชาชน
ในแตํละประเทศสามารถเข๎าไปท างานในประเทศ อื่น ๆ  ในประชาคมอาเซียนได๎อยํางเสรี เสมือนดังเป็น
ประเทศเดียวกันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นกลํุมสาระการ
เรียนรู๎หนึ่งท่ีรับผิดชอบด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับอาเซียนศึกษา โดย น าหลักสูตร
อาเซียน (Asean Curriculum Sourcebook) จัดกิจกรรมวันอาเซียน ตอบปัญหาอาเซียน และกิจกรรมอื่น ๆ 
และปรับตัวเข๎ากับความเป็นจริงและแสวงหาโอกาสทํามกลางความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาและ
วัฒนธรรม รวมท้ังเพื่อให๎บรรลุถึงส่ิงท่ีอาเซียนจะต๎องด าเนินการ และค านึงถึงโลกของการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 
21  ทางกลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงจัดให๎มีโครงการเรียนรู๎สํูประชาคมอาเซียน 
โดยใหน๎ักเรียนเข๎าใจและเห็นความส าคัญของการจัดต้ังอาเซียน มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน และ 
ตระหนักถึงการเตรียมความพร๎อมของการเข๎าสํูประชาคมอาเซียนตํอไป 
 
๒. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อใหน๎ักเรียนเข๎าใจและเห็นความส าคัญของการจัดต้ังอาเซียน  
2.2 เพื่อใหน๎ักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมวนัอาเซียน สร๎างประสบการณ์เรียนรู๎ให๎กับนักเรียน

เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน  
๒.๓ เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง 
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๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    ๑) นักเรียนร๎อยละ ๙๐ เข๎าใจและเห็นความส าคัญของการจัดต้ังอาเซียน  

๒) นักเรียนร๎อยละ ๙๐ มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร๎างประสบการณ์เรียนรู๎ให๎กับ
นักเรียนเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 

๓) นักเรียนร๎อยละ ๙๐ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑) นักเรียน เข๎าใจและเห็นความส าคัญของการจัดต้ังอาเซียน ในระดับดีเย่ียม  
๒) นักเรียน มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมวันอาเซยีน สร๎างประสบการณ์เรียนรู๎ให๎กับนักเรียนเกี่ยวกบั

ประเทศในอาเซียน ในระดับดีเย่ียม 
๓) นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง ในระดับดีเย่ียม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผน การปฏิบัติงาน                       
-  ก าหนดแนวทาง การด าเนินงาน                     
-  แตํงต้ังกรรมการ ท่ีรับผิดชอบ 

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน  

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
- เก็บข๎อมูล 

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ ์

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
1. เพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจและเห็นความส าคัญของ
การจัดต้ังอาเซียน  
2. เพื่อใหน๎ักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมวัน
อาเซียน สร๎างประสบการณ์เรียนรู๎ให๎กับนักเรียน
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 
๓. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตําง 

๑.นักเรียนเข๎าใจและเห็นความส าคัญของการจัดต้ัง
อาเซียน ในระดับดีเย่ียม  
๒.นักเรียนมีสํวนรวํมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน 
สร๎างประสบการณ์เรียนรู๎ให๎กับนักเรียนเกี่ยวกับ
ประเทศในอาเซียน ในระดับดีเย่ียม 
๓.นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง 
ในระดับดีเย่ียม 
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๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
1. เพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจและเห็น
ความส าคัญของการจัดต้ังอาเซียน  
 
2. เพื่อใหน๎ักเรียนมีสํวนรํวมในการ
จัดกิจกรรมวันอาเซียน สร๎าง
ประสบการณ์เรียนรู๎ให๎กับนักเรียน
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 
๓. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง 

๑.ร๎อยละของนักเรียน เข๎าใจและเห็นความส าคัญของ
การจัดต้ังอาเซียน  
 
๒.ร๎อยละของนักเรียน มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมวัน
อาเซียน สร๎างประสบการณ์เรียนรู๎ให๎กับนักเรียน
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 
๓.ร๎อยละของนักเรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ท่ีแตกตําง 
  

๑. ๙๐ % 
 
 
๒. ๙๐ % 
 
 
๓. ๙๐ % 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๑,๐๐๐ - คําของรางวัลและอุปกรณ์จัดท า

เอกสาร เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 
๗.๔ อื่นๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ - 
 
๘.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.ร๎อยละของนักเรียน เข๎าใจและเห็นความส าคัญของการจัดต้ัง
อาเซียน  
๒.ร๎อยละของนักเรียน มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน 
สร๎างประสบการณ์เรียนรู๎ให๎กับนักเรียนเกี่ยวกับประเทศใน
อาเซียน 
๓.ร๎อยละของนักเรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ นักเรียนเข๎าใจและเห็นความส าคัญของการจัดต้ังอาเซียน  

๙.๒ นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมวันอาเซยีน สร๎างประสบการณ์เรียนรู๎ให๎กับนักเรียน 
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 

๙.๓ นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง 
 



๑๓๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นางภาวิณี   บัวพันธ์)             (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
             ต าแหนํง ครู                                      ต าแหนํง ครู  

 
 
        ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

         ( นางภัสวรรณ   กันนา )  
            ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
 
๑๑. ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
 

        ลงช่ือ.......................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                  ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

      ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ ์
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม ๒๕๖๒  -  เดือนกันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแกํพสกนิกรชาวไทย
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาท่ีต้ังอยูํบนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไมํประมาท โดยค านึงการรู๎จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช๎ ความมี
เหตุผล การสร๎างภูมิค๎ุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช๎ความรู๎ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน
ตัดสินใจและกระท าในส่ิงท่ีควรจะเป็น เพื่อให๎สามารถด ารงชีวิตอยํางยั่งยืนภายใต๎กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปล่ียนแปลงตําง ๆ การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอยําง
ยิ่งท่ีจะต๎องปลูกฝังให๎เกิดข้ึนกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอยํางยิ่งเด็กเยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็น
ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบท่ี 2 
(พ.ศ.2552 – 2561) ซึ่งมุํงเน๎นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง เป็นผ๎ูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็น
แหลํงเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผ๎ูปกครอง ชุมชน และหนํวยงานอื่น  

จากหลักการดังกลําว ทางกลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได๎จัดท า “ศูนย์การเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น  
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง 
๒. เพื่อให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง 

          ๓. เพื่อให๎นักเรียนเป็นผ๎ูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
          ๔.  เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับนักเรียน  
๓. เปา้หมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑) นักเรียนร๎อยละ ๙๐ มีความรู๎ ความเข๎าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง 
๒) นักเรียนร๎อยละ ๙๐ สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง 
๓) นักเรียนร๎อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูํอยํางพอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 
๔) นักเรียนร๎อยละ ๙๐ ใช๎ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหลํงเรียนรู๎ 
 
 



๑๓๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑) นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง ในระดับดีเย่ียม 
๒) นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง ในระดับดีเย่ียม 
๓) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูํอยํางพอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 
๔) นักเรียนใช๎ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหลํงเรียนรู๎และมีความพึง
พอใจในระดับดีเย่ียม  
 

๔. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผน การปฏิบัติงาน                       
-  ก าหนดแนวทาง การด าเนินงาน                     
-  แตํงต้ังกรรมการ ท่ีรับผิดชอบ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-การจัดท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
ของแต่ละระดับช้ันเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
-การจัดแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง ๘ กลุ่มสาระ 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ -
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางภาวิณี บัวพันธ ์

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
- เก็บข๎อมูล 

เดือน กันยายน ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

เดือน กันยายน ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ ์

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง 
๒. เพื่อให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง 
๓. เพื่อให๎นักเรียนเป็นผ๎ูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔.  เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให๎กับนักเรียน 

๑. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง ในระดับดีเย่ียม 
๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง ในระดับดีเย่ียม 
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูํอยําง
พอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 
๔. นักเรียนใช๎ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหลํงเรียนรู๎และมีความพึง
พอใจในระดับดีเย่ียม 



๑๓๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได๎อยํางถูกต๎อง 
๒. เพื่อให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยําง
ถูกต๎อง 
๓. เพื่อให๎นักเรียนเป็นผ๎ูมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
๔.  เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให๎กับนักเรียน 

๑. ร๎อยละของนักเรียน มีความรู๎ ความ
เข๎าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎
อยํางถูกต๎อง 
๒. ร๎อยละของนักเรียน สามารถปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยําง
ถูกต๎อง 
๓. ร๎อยละของนักเรียน มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ “อยูํอยํางพอเพียง” ในระดับดีขึ้น
ไป 
๔. ร๎อยละของนักเรียน ใช๎ศูนย์การเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แหลํงเรียนรู๎ 

๑. ๙๐ % 
 
 
๒. ๙๐ % 
 
 
๓. ๙๐ % 
 
 
๔. ๙๐ % 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน -   - 
๗.๒ คําใช๎สอย -   - 
๗.๓ คําวัสดุ ๑,๐๐๐ - ค่าอุปกรณ์ในการจัดท าแหล่งเรียนรู้  

เป็นเงิน  ๘๐๐  บาท 
- ค่าอุปกรณ์จัดท าเอกสาร เป็นเงิน  
๒๐๐  บาท 
รวม  ๑,๐๐๐  บาท 

๗.๔ อื่นๆ - - 
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ - 

 

๘.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. ร๎อยละของนักเรียน มีความรู๎ ความเข๎าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง 
๒. ร๎อยละของนักเรียน สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง 
๓. ร๎อยละของนักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูํอยําง
พอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร๎อยละของนักเรียน ใช๎ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหลํงเรียนรู๎ 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบประเมิน 
 
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ “อยูํอยํางพอเพียง” 
๔. แบบบันทึกการใช๎แหลํงเรียนรู๎ 
    แบบสอบถามความพึงพอใจ 



๑๓๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

๙.๑  นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง 
๙.๒ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง 
๙.๓ นักเรียนเป็นผ๎ูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูํอยํางพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ- 

พอเพียง 
๙.3 นักเรียนใช๎ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหลํงเรียนรู๎ 
 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
         (นางภาวิณี   บัวพันธ์)             (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
             ต าแหนํง ครู                              ต าแหนํง ครู 
 
 

         ลงช่ือ................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
       ( นางภัสวรรณ   กันนา )  

          ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
๑๑. ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
 

          ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนมุัติโครงการ 
        ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

      ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
กิจกรรม    สํงเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งประธานสภานักเรียน) 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ ์
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  -  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
    การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองท่ีประชาชนเป็นเจ๎าของอ านาจสูงสุด ประชาชน
ทุกคนมีสํวนรํวม ดังค ากลําวที่วํา“เป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน”ซึ่งโรงเรียนเป็น
สํวนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร๎อมให๎นักเรียนเป็นผ๎ูใหญํท่ีดีในสังคม การสร๎าง
ลักษณะนิสัยให๎นักเรียนรู๎จักระเบียบ   ข๎อบังคับ   กฎเกณฑ์  กติกา ตลอดจนรู๎จักรับผิดชอบหน๎าท่ีท่ีตนพึงมีตํอ
หมูํ คณะ ชุมชน และสังคมได๎อยํางเหมาะสม 
    กลํุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงความส าคัญการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จึงจัดกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย (สภานักเรียน) ขึ้น เพื่อ ฝึกให๎นักเรียนมีภาวะการเป็น
ผ๎ูน า  มีความรักสามัคคี  เข๎าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกท้ังเพื่อในอนาคต
ตํอไปจะได๎ปฏิบัติตัวได๎ถูกต๎อง เป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ๎านเมือง และเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและ
สังคมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข   
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑.  เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และฝึกตนเองเกี่ยวกบัการใช๎สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน๎าท่ีตาม
ระบบประชาธิปไตย 

๒.  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบรํวมกันในการรักษาไวซ๎ึ่งประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน 
๓.  เพื่อให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

 
๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑)  นักเรียนร๎อยละ ๙๐ ได๎เรียนรู๎และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช๎สิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย  

๒) นักเรียนร๎อยละ ๙๐ มีความรับผิดชอบรํวมกันในการรักษาไว๎ซึง่ประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน 
๓) นักเรียนร๎อยละ ๙๐ เกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑)  นักเรียนได๎เรียนรู๎และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช๎สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย  

ในระดับดีเย่ียม  
๒) นักเรียนมีความรับผิดชอบรํวมกันในการรักษาไว๎ซึ่งประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน  ในระดับดีเย่ียม  
๓) นักเรียนเกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง  ในระดับดีเย่ียม  



๑๓๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผน การปฏิบัติงาน                       
-  ก าหนดแนวทาง การด าเนินงาน                     
-  แตํงต้ังกรรมการ ท่ีรับผิดชอบ 

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย 
(เลือกตั้งประธานสภานักเรียน)   

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ์              
และคณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ   - เก็บข๎อมูล 

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ ์

 

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

๑.  เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และฝึกตนเองเกี่ยวกบั
การใช๎สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน๎าท่ีตาม
ระบบประชาธิปไตย 
๒.  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบรํวมกัน
ในการรักษาไว๎ซึง่ประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน 
๓.  เพื่อให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

๑.  นักเรียนได๎เรียนรู๎และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการ
ใช๎สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย  
ในระดับดีเย่ียม  
๒. นักเรียนมีความรับผิดชอบรํวมกันในการรักษาไว๎
ซึ่งประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน  ในระดับดีเย่ียม  
๓. นักเรียนเกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดย
การปฏิบัติจริง  ในระดับดีเย่ียม  

 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
๑.  เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และฝึก
ตนเองเกี่ยวกับการใช๎สิทธิเสรีภาพ  
ความเสมอภาคและหน๎าท่ีตามระบบ
ประชาธิปไตย 
๒.  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
รับผิดชอบรํวมกันในการรักษาไว๎ซึ่ง
ประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน 
๓.  เพื่อให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎
เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติ
จริง 

๑. ร๎อยละของนักเรียน ได๎เรียนรู๎และฝึกฝนตนเอง
เกี่ยวกับการใช๎สิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย  
 
๒. ร๎อยละของนักเรียน มีความรับผิดชอบรํวมกันใน
การรักษาไว๎ซึง่ประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน 
 
๓. ร๎อยละของนักเรียน เกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
 

๑. ๙๐ % 
 
 
 
๒. ๙๐ % 
 
 
๓. ๙๐ % 
 



๑๓๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๑,๐๐๐ - คําวัสดุ เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 
๗.๔ อื่นๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ - 
 

๘.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑.  ร๎อยละของนักเรียน ได๎เรียนรู๎และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช๎
สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย  
๒. ร๎อยละของนักเรียน มีความรับผิดชอบรํวมกันในการรักษาไว๎ซึง่
ประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน 
๓. ร๎อยละของนักเรียน เกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดย
การปฏิบัติจริง 

- แบบสังเกต   
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ นักเรียนได๎เรียนรู๎และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช๎สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย 
          ๙.๒ นักเรียนมีความรับผิดชอบรํวมกันในการรักษาไว๎ซึง่ประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน 
            ๙.๓ นักเรียนเกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นางภาวิณี   บัวพันธ์)             (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
            ต าแหนํง ครู                            ต าแหนํง ครู  
 

ลงช่ือ...........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
        ( นางภัสวรรณ   กันนา )  

          ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

๑๑. ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ...........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
       ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

                          ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 



๑๓๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    คํายคุณธรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ ์
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๓  -  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยีซึ่งกํอให๎เกิดความเปล่ียนแปลงสํูยุค 
วัตถุนิยม  และเกิดความเส่ือมถอยด๎านจิตใจจนนําวิตก  สังเกตได๎จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม ขําวอาชญากรรม
ไมํเว๎นแตํละวัน  ปัญหาตําง ๆ เหลํานี้เกิดจากหลายสาเหตุ หลายปัจจัย แตํหากถ๎าทุกคนมีสติ คิดกํอนท่ีจะท า 
คิดถึงผลกระทบท่ีจะตามมากํอนท่ีจะตัดสินใจท าอะไรลงไป ปัญหาตําง ๆ ก็คงจะไมํเกิดขึ้น 
 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ให๎กับเยาวชนจึงมีความส าคัญเป็นอยํางยิ่ง ซึ่ง
ควรท่ีจะเริ่มกันต้ังแตํวัยเยาว์ ถือเป็นการปูรากฐานทางจิตใจให๎เข๎มแข็ง รู๎จักแก๎ไขปัญหาด๎วยเหตุผล ด๎วย
สติปัญญา กิจกรรมสํงเสริม  ผลจากการจัดกิจกรรมท่ีผํานมา ก็มีสํวนชํวยให๎เยาวชนได๎ส านึกและตระหนัก ถึง
ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถท าให๎สังคมอยูํอยํางสงบสุขมากขึ้นยาวชนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม 
สามารถเติบโตเป็นผ๎ูใหญํท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ถือได๎วําบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรมได๎เป็นอยํางดี กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรมจึงควรจัดอยํางตํอเนื่อง เพื่อความสงบสุขของคนในสังคม 

กลํุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ได๎เล็งเห็นความส าคัญจึงได๎จัดกิจกรรมสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมขึ้น เพื่อปลูกจิตส านึกในด๎านคุณธรรม จริยธรรม  สํงเสริมด๎านความคิด ความรู๎สึกและ
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีไมํดีในสังคม และได๎สร๎างสรรค์ด๎วยการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน รู๎
รักษ์ส่ิงแวดล๎อม มีส านึกและสร๎างสรรค์กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตํอสังคม  ฝึกพัฒนาจิตใจให๎เข๎มแข็ง  มีสมาธิ
และสติรู๎ตัวอยูํตลอดเวลา ให๎รู๎จักการ ลด ละ เลิก ส่ิงช่ัวร๎าย น าความสุขมาสํูชีวิต พร๎อมท้ังสรรสร๎างส่ิงท่ีดีงาม
ความสงบสุขแกํสังคมตํอไป 
 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจหลักธรรมของศาสนา  สร๎างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็น

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
๒.๒ เพื่อให๎นักเรียนน าหลักธรรมมาใช๎เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได๎ 
๒.๓ เพื่อให๎นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางสงบสุข และเป็นแบบอยํางท่ีดีแกํผ๎ูอื่น ใน

ด๎านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู๎วินัย หํางไกลอบายมุข 
 

๓. เปา้หมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๑. นักเรียนร๎อยละ ๙๐ มีความรู๎ความเข๎าใจหลักธรรมของศาสนา  สร๎างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนา

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
   ๒. นักเรียนร๎อยละ ๙๐ น าหลักธรรมมาใช๎เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได๎ 



๑๔๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

   ๓. นักเรียนร๎อยละ ๙๐ สามารถด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางสงบสุข และเป็นแบบอยํางท่ีดีแกํ
ผ๎ูอื่น ในด๎านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู๎วินัย หํางไกลอบายมุข 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
    ๑. นักเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจหลักธรรมของศาสนา  สร๎างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่อง

ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในระดับดีเย่ียม 
   ๒. นักเรียนน าหลักธรรมมาใช๎เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได๎ ในระดับดีเย่ียม 
   ๓. นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางสงบสุข และเป็นแบบอยํางท่ีดีแกํผ๎ูอื่น ในด๎าน

ความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู๎วินัย หํางไกลอบายมุข ในระดับดีเย่ียม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผน การปฏิบัติงาน                       
-  ก าหนดแนวทาง การด าเนินงาน                     
-  แตํงต้ังกรรมการ ท่ีรับผิดชอบ 

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดคํายคุณธรรม  

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ ์
และคณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
- เก็บข๎อมูล 

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ ์

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจหลักธรรมของ
ศาสนา  สร๎างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
๒. เพื่อให๎นักเรียนน าหลักธรรมมาใช๎เป็นแนวปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันได๎ 
๓. เพื่อให๎นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎
อยํางสงบสุข และเป็นแบบอยํางท่ีดีแกํผ๎ูอื่น ในด๎าน
ความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู๎วินัย 
หํางไกลอบายมุข 

๑. นักเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจหลักธรรมของ
ศาสนา  สร๎างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในระดับดีเย่ียม 
๒. นักเรียนน าหลักธรรมมาใช๎เป็นแนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได๎ ในระดับดีเย่ียม 
๓. นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยําง
สงบสุข และเป็นแบบอยํางท่ีดีแกํผ๎ูอื่น ในด๎านความ
อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู๎วินัย 
หํางไกลอบายมุข ในระดับดีเย่ียม 

 
 



๑๔๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ
หลักธรรมของศาสนา  สร๎างจิตส านึกท่ี
ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ 
๒. เพื่อให๎นักเรียนน าหลักธรรมมาใช๎
เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได๎ 
๓. เพื่อให๎นักเรียนสามารถด าเนินชีวิต
อยูํในสังคมได๎อยํางสงบสุข และเป็น
แบบอยํางท่ีดีแกํผ๎ูอื่น ในด๎านความ
อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู 
รู๎วินัย หํางไกลอบายมุข 

๑. ร๎อยละของนักเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจ
หลักธรรมของศาสนา  สร๎างจิตส านึกท่ีดีงาม มี
ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 
๒. ร๎อยละของนักเรียน น าหลักธรรมมาใช๎เป็น
แนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
๓. ร๎อยละของนักเรียน สามารถด าเนินชีวิตอยูํใน
สังคมได๎อยํางสงบสุข และเป็นแบบอยํางท่ีดีแกํ
ผ๎ูอื่น ในด๎านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ 
กตัญญู รู๎วินัย หํางไกลอบายมุข 

๑. ๙๐ % 
 
 
 
๒. ๙๐ % 
 
 
๓. ๙๐ % 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน ๒,๐๐๐   - คําตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน  

๒,๐๐๐  บาท 
๗.๒ คําใช๎สอย ๗,๕๐๐   - คําอาหารเป็นเงิน๗,๕๐๐  บาท 
๗.๓ คําวัสดุ ๒,๕๐๐ - คําอุปกรณ์จัดท าเอกสาร เป็น

เงิน  ๒,๕๐๐  บาท 
๗.๔ อื่นๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ - 
 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. ร๎อยละของนักเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจหลักธรรมของศาสนา  
สร๎างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
๒. ร๎อยละของนักเรียน น าหลักธรรมมาใช๎เป็นแนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
๓. ร๎อยละของนักเรียน สามารถด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางสงบ
สุข และเป็นแบบอยํางท่ีดีแกํผ๎ูอื่น ในด๎านความอดทน ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู๎วินัย หํางไกลอบายมุข 

- แบบประเมินพฤติกรรม 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
 
 



๑๔๒ 
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๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
๙.๑ นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจหลักธรรมของศาสนา  สร๎างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจ 
๙.๒ นักเรียนน าหลักธรรมมาใช๎เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได๎ 
๙.๓ นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางสงบสุข และเป็นแบบอยํางท่ีดีแกํผ๎ูอื่น ในด๎าน

ความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู๎วินัย หํางไกลอบายมุข 
 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นางภาวิณี   บัวพันธ์)             (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
            ต าแหนํง ครู                            ต าแหนํง ครู  
 

ลงช่ือ...........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
        ( นางภัสวรรณ   กันนา )  

          ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ...........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
       ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

                          ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม                     พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
                                 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว    
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวสุกัญญา   จ านงพรม 
ลักษณะกิจกรรม                   โครงการใหมํ        โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน ๒๕๖๓  -  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
 
 สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ทรงปฏิบัติภารกิจน๎อยใหญํนานัปการ ซึ่ง
เปรียบเป็นท่ีพึ่งของปวงชนชาวไทย  พระราชกรณียกิจในด๎านตํางๆ ของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพวรางกูร ล๎วนแตํยังประโยชน์แกํชาวไทยโดยถ๎วนหน๎า ทรงชํวยแบํงเบาพระราชภารกิจในการ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแกํอานาประชาราษฏร์ โดยเสด็จพระราชด าเนินเป็นการสํวนพระองค์เอง ไปทรงเยี่ ยม
ราษฎรในชนบทท่ัวทุกภูมิภาค ท้ังยังทรงเป็นแบบอยํางในการด าเนินชีวิตทํามกลางสังคมปัจจุบันท่ีเต็มไปด๎วย
ปัญหามากมาย ท้ังทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพวรางกูร มีกว๎างขวางครอบคลุมหลายสาขา ท้ังด๎านการทหาร การบิน การศึกษา การ
ศาสนา การแพทย์และสาธารณสุข การเกษตร การตํางประเทศ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม รวมท้ังทรงพระมหา
กรุณาธิคุณตํอประชาชนชาวไทยตลอดมา พระองค์ทรงมีพระราชด าริในการจัดต้ังโครงการตํางๆ อีกมากมาย
โดยค านึงถึงความสุขสงบให๎เกิดแกํชาวไทยเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงได๎แสดงความจงรักภักดีและความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร โดยให๎นักเรียนแสดงออกถึงจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒.  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนรํวมกันถวายพระพรชัยมงคลแดํพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 

3. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีวิถี ชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
   

                                                                                     
๓. เปา้หมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ผ๎ูเรียนร๎อยละ  ๙2  แสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  



๑๔๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๒.  ผ๎ูเรียนร๎อยละ  ๙2 รํวมกันถวายพระพรชัยมงคลแดํพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 

3.  ผ๎ูเรียนร๎อยละ  ๙2  มีวิถี ชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
  

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑. ผ๎ูเรียนแสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามหลักของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับยอดเย่ียม 
๒.  ผ๎ูเรียนรํวมกันถวายพระพรชัยมงคลแดํพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัวในระดับยอดเย่ียม 
      

๔. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผน การปฏิบัติงาน                       
-  ก าหนดแนวทาง การด าเนินงาน                     
-  แตํงต้ังกรรมการ ท่ีรับผิดชอบ 

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวสุกัญญา   จ านงพรม 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวสุกัญญา   จ านงพรม 
และคณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
- เก็บข๎อมูล 

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวสุกัญญา   จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวสุกัญญา   จ านงพรม 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถี
ชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒.  เพื่อให๎คณะครูและนักเรียนรํวมกันถวายพระพร
ชัยมงคลแดํพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
3. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีวิถี ชีวิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ผ๎ูเรียนได๎แสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒.  ผ๎ูเรียนรํวมกันถวายพระพรชัยมงคลแดํ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
3. ผ๎ูเรียนมีวิถี ชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



๑๔๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี 
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒.  เพื่อให๎คณะครูและนักเรียน
รํวมกันถวายพระพรชัยมงคลแดํ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
3. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีวิถี ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ร๎อยละของผ๎ูเรียนแสดงความจงรักภักดี ยึดมั่น
ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 
๒.  ร๎อยละของผ๎ูเรียนรํวมกันถวายพระพรชัยมงคล
แดํพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
 
 
3. ผ๎ูเรียนมีวิถี ชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร๎อยละ 92 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๕๐๐ - คําดอกไม๎ประดับ พร๎อมอุปกรณ์ 

เป็นเงิน  ๕๐๐  บาท 
๗.๔ อื่นๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ 
 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. ร๎อยละของผ๎ูเรียนแสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามหลักของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  ร๎อยละของผ๎ูเรียนรํวมกันถวายพระพรชัยมงคลแดํ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 

- แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
 
 
- สมุดลงนามถวายพระพร 
 

 
 
 
 



๑๔๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ ผ๎ูเรียนแสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามหลักของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๙.๒ ผ๎ูเรียนรํวมกันถวายพระพรชัยมงคลแดํพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
                   
        
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
    (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)            (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
            ต าแหนํง ครู                              ต าแหนํง ครู 

 
   ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
          ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
        ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 

 
  ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม                สํงเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรในโรงเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี    1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี      ๒ 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 256๒ – กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
1.หลักการและเหตุผล 

อุบัติเหตุจราจร  จัดเป็นปัญหาส าคัญอันดันต๎นๆของประเทศ  ในแตํละปีมีผ๎ูบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็น
จ านวนมาก  แม๎รัฐบาลจะก าหนดนโยบายออกมาเพื่อปูองกันควบคุมอุบัติเหตุแล๎วก็ตาม  แตํจ านวนผ๎ูบาดเจ็บ
และเสียชีวิตกลับทวีเพิ่มจ านวนสูงขึ้นเรื่อยๆ    สํวนใหญํเกิดจากผ๎ูใช๎รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ  
          จากปัญหาดังกลําวมีผลมาจากปัจจัยทางด๎านพฤติกรรมของบุคคล  ซึ่งได๎แกํ  การไมํสวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่  การขาดความระมัดระวังในการขับขี่  การไมํมีมารยาทในการ   ขับข่ีและการไมํปฏิบัติตามกฎจราจร  
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลํุมเยาวชนอายุต่ ากวํา 18 ปี มีอัตราการไมํสวมหมวกนิรภัยในผ๎ูขับขี่และโดยสาร
รถจักรยานยนต์สูง  

จากผลการดังกลําวข๎างต๎น  โรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมได๎เห็นความส าคัญของปัญหาดังกลําว จึงจัดท า
กิจกรรมสํงเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรในโรงเรียนขึน้  เพื่อสร๎างความรู๎  ความตระหนักและปลูก
จิตส านึกให๎แกํนักเรียนในเรื่องของกฎหมายจราจร  การรักษาวินัยในการขับขี่ การรู๎จักปูองกันตัวเองขณะขับขี่
ยานพาหนะและสร๎างเครือขํายแกนน านักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎กับนักเรียนหรือเยาวชนคนอื่นๆ
ในเรื่องของ การปูองกันอุบัติเหตุจราจรตํอไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อใหน๎ักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมอบรมจราจร 
2.  เพื่อใหน๎ักเรียนรู๎วิธีปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุจราจรได๎ 
 

3.  เป้าหมาย  
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1.  ร๎อยละ 100 นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมอบรมจราจร  
3.1.2.  ร๎อยละ 8๕ นักเรียนรู๎วิธีปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุจราจร 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมอบรมจราจร   ในระดับดีเย่ียม 
3.2.2 นักเรียนรู๎วธิีปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุจราจร ในระดับดีเย่ียม 

 
 
 
 
 

P 



๑๔๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

พฤศจิกายน 256๒ คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(Do) จัดกิจกรรม
เดินรณรงค์การปฏิบัติตามกฎจราจร และ
จัดอบรม 

พฤศจิกายน  256๒ – 
กันยายน  ๒๕๖๓ 

วําที ร.ต. ทศพร จันทวง์สิงห์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
- เก็บข๎อมูล 

กันยายน  ๒๕๖๓ วําที ร.ต. ทศพร จันทวง์สิงห์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน  256๓ วําที ร.ต. ทศพร จันทวง์สิงห์ 
 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 

 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
1.อบรมให๎นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของกฎ
จราจรและการใช๎รถใช๎ถนน 
2.เพื่อให๎นักเรียนเห็นความส าคัญของการขับขี่
รถจักรยานยนต์อยํางปลอดภัย 

1.นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเองรวมถึง
กฎจราจรและการใช๎รถใช๎ถนน 
2.นักเรียนเห็นความส าคัญของการขับขี่รถจักรยานยนต์
อยํางปลอดภัย 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.อบรมให๎นักเรียนรักและเห็น
ความส าคัญของกฎจราจรและการใช๎
รถใช๎ถนน 
2.เพื่อให๎นักเรียนเห็นความส าคัญของ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อยําง
ปลอดภัย 

1.นักเรียนรักและเห็นความส าคัญ
ของชีวิตตนเอง 
 
2.นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์อยํางปลอดภัย 

ร๎อยละ ๑๐๐ 
 
 

ร๎อยละ 8๕ 

 

 



๑๔๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 คําตอบแทนวิทยากร ๕๐๐ - - เงินอุดหนุนรายหัว ๕๐๐ 
2 วัสดุส านักงาน - - - - - 

รวม - - - ๕๐๐ บาท 

8. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมอบรมจราจร  

  2.นักเรียนรู๎วิธีปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุจราจร 
-  แบบสอบถาม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

9.1 นักเรียนเกิดความรู๎ ความตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอยํางถูกต๎อง 
9.2 โรงเรียนจัดเขตสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัย 
9.3 มีอัตราการสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัยเพิ่มขึ้น 

  9.4 มีจ านวนอุบัติเหตุลดลง 
 
10.ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)                  (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 

     ต าแหนํง ครู                             ต าแหนํง ครู    
     
                ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                 (  นางภัสวรรณ  กันนา  ) 
                                               ต าแหนํง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
      ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 

 
 



๑๕๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม                 สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี     1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี     ๒ 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  256๒ – กันยายน 256๓ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

งานอนามัยโรงเรียน หมายถึง การด าเนินกิจกรรมท่ีกํอให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ปูองกัน รกัษา การ
สํงเสริมสุขภาพของบุคคลากรทุกคนท่ีอาศัยอยูํในโรงเรียนเพื่อให๎กลํุมคน เหลํานี้มีสุขภาพดี โดยการมีสํวนรํวม
ของโรงเรียน บ๎านและชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมด๎านการจัดส่ิงแวดล๎อม การบริการสุขภาพและการสอนสุข
ศึกษา 

เรื่องของสุขภาพ อนามัยในโรงเรียนเป็นส่ิงส าคัญอยํางยิ่งท่ีต๎องสํงเสริมให๎กับบุคลากรในโรงเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งอยูํในวัยที่ก าลังเจริญเติบโต ถ๎าสุขภาพดีอนามัยดีทุกส่ิงทุกอยํางก็จะดีตามไปด๎วย  

ดังนั้นงานอนามัยโรงเรียนเป็นหนํวยงานท่ีให๎บริการการปฐมพยาบาลอาการเจ็บปุวยเบ้ืองต๎นให๎กับ
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน พร๎อมท้ังสํงเสริมความรู๎ และการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันตนเองจากโรค ส่ิงเสพ
ติด ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ โรงเรียนจึงตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ท่ีจะได๎รับจึงได๎จัดให๎มี
โครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อให๎นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนได๎รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต๎นและสํงตํออยํางถูกต๎อง 

 
3.  เป้าหมาย  
 

       3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ร๎อยละ  9๕  ของนักเรียนได๎รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต๎นและสํงตํออยํางถูกต๎อง 
 

       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได๎รับบริการด๎ายสุขภาพและอนามัยอยํางถูกต๎อ 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
     -  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
 

ตุลาคม  25๖๒  
 

นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ  
 
 

P 



๑๕๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2.  การด าเนินงานตามแผน(Do) 
     -  กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 
๓.  การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
     - วางกรอบการประเมิน 
     - จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
     - เก็บข๎อมูล 
๔.  การประเมิน/รายงานผล(Act) 
     - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ตุลาคม  256๒  
–  

กันยายน 256๓ 

นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ  
 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
1.นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนได๎รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต๎นและสํงตํออยํางถูกต๎อง 

นักเรียนเข๎าใช๎บริการห๎องพยาบาล 
เกิดความพึงพอใจ 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนได๎รับ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต๎นและสํงตํอ
อยํางถูกต๎อง 

เข๎าใช๎ห๎องพยาบาลเกิดความพึงพอใจ  
และชํวยเหลือผ๎ูปุวยเบื้องต๎นให๎พ๎นขีด
อันตรายได๎ 

ร๎อยละ  ๙๕ 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๒,000 - จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
๗.๔ อื่นๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๒,000 
      

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนได๎รับบริการด๎านสุขภาพ 
อยํางถูกต๎องและท่ัวถึง 

แบบประเมินโครงการ 

 



๑๕๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

นักเรียนโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม  ได๎รับการพัฒนาให๎มีสุขภาพอนามัยท่ีดีและมีความปลอดภัยตาม
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนคาดหวังไว ๎
 
10.ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ )       (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์) 

  ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย        ต าแหนํง ครู    
    
                ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                  (  นางภัสวรรณ  กันนา  ) 
                                                 ต าแหนํง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
      ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม                TO BE NUMBER ONE 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี    1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี     1 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  256๒ – กันยายน 256๓ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให๎ความส าคัญตํอเยาวชน ซึ่งเป็นกลํุมท่ีมีโอกาสเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับ          
ยาเสพติดได๎มาก โดยได๎ประกาศนโยบายฟื้นฟูคํานิยมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุํงเน๎นการจัดระเบียบลดปัจจัยเส่ียง เชํน สถานบันเทิง/สถานบริการ ร๎านเกม ร๎าน
อินเตอร์เน็ต โต๏ะสนุ๏ก เป็นต๎น รวมท้ังเสริมปัจจัยบวกส าหรับเยาวชน การพัฒนาเยาวชน เพิ่มกิจกรรม
สร๎างสรรค์เยาวชน เชํน การประกวดกิจกรรม การสํงเสริมสุนทรียศาสตร์ตําง ๆ การเลํนดนตรี การอบรม
พัฒนาคุณธรรม ครอบครัวสัมพันธ์ การสร๎างเครือขํายเยาวชน ฯลฯ 

เพื่อให๎เป็นไปตามนโยบายดังกลําวข๎างต๎น โครงการ To be number one จึงเป็นโครงการท่ีสํงเสริม
ใหน๎ักเรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดี และนักเรียนไมํเสพหรือแสวงหาผลประโยชน์
จากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ 
สํงเสริมให๎นักเรียนมีความกล๎าแสดงออก มีความมั่นคง และให๎เกียรติผ๎ูอื่น 

เพื่อเป็นการพัฒนาโครงการ To Be Number One สํงเสริมนักเรียนดังกลําวข๎างต๎น ของโรงเรยีน             
วังงิ้ววิทยาคมให๎เข๎มแข็งมากยิ่งขึ้น  งานสํงเสริมกิจการนักเรียนจึงได๎จัดท าโครงการTo Be Number One  ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 

             1.  เพื่อใหน๎ักเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรม  To Be Number One 
2.  เพื่อใหน๎ักเรียนมีความรู๎และปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ีย 

ตํอความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ 
3.  เพื่อใหน๎ักเรียนได๎มีสํวนรํวมการท ากิจกรรม To Be Number One จากภาครัฐและเอกชน  

ตลอดจนสํวนของท๎องถิ่น  

3.  เป้าหมาย  

3.7 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1.ร๎อยละ 100 นักเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรม  To Be Number One  
3.1.2.ร๎อยละ 9๕ นักเรียนมีความรู๎และปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา 

หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ 
3.1.3ร๎อยละ 9๕ นักเรียนได๎มีสํวนรํวมการท ากิจกรรม To Be Number One จาก
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสํวนของท๎องถิ่น 

P 



๑๕๔ 
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3.8 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1.นักเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรม  To Be Number One ในระดับดีเย่ียม 
3.2.2.นักเรียนมีความรู๎และปูองกนัตนเองจากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะ

ท่ีเส่ียงตํอความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ ในระดับดีเย่ียม 
3.2.3.นักเรียนได๎มีสํวนรํวมการท ากิจกรรม To Be Number One จากภาครัฐและ

เอกชน ตลอดจนสํวนของท๎องถิ่น ในระดับดีเย่ียม 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
- แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน (Do) 
 ๑. กิจกรรมเต๎นแอโรบิก 
 ๒. กิจกรรมรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด 
 ๓. กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 
4. กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 
5. กิจกรรม TO BE เสียงตามสาย 
6. กิจกรรม ตรวจปัสสาวะสมาชิกกลํุมเส่ียง 
กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุํน 
การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ตุลาคม  256๒ 
 
 
 

พฤศจิกายน 256๒ 
– 

กันยายน 256๓ 
 
 
 
 
 

กันยายน 256๓ 
 

กันยายน 256๓ 

วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 
 
 
วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 
 
 
 
 
 
 
  วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 
  วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
1.นักเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรม  To Be Number 
One  
2. นักเรียนมีความรู๎และปูองกันตนเองจากส่ิง   
เสพติด และส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอ
ความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทาง
เพศ 
3. นักเรียนได๎มีสํวนรวํมการท ากิจกรรม To Be 
Number One จากภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
สํวนของท๎องถิ่น 

1. นักเรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพ
กายท่ีดี  
2. นักเรียนไมํเสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพ
ติด และส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความ
รุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ  
3. นักเรียนมีความกล๎าแสดงออก มีความมั่นคง และให๎
เกียรติผ๎ูอื่น 
 



๑๕๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

  

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. นักเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรม       

To Be Number One  
๒. นักเรียนมีความรู๎และปูองกัน

ตนเองจากส่ิง   เสพติด และส่ิง
มอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียง
ตํอความรุนแรงโรคภัยและ
อุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ 

๓. นักเรียนได๎มีสํวนรวํมการท า
กิจกรรม To Be Number 
One จากภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนสํวนของท๎องถิ่น 

๑. นักเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรม  To 
Be Number One ในระดับดีเย่ียม 

๒. นักเรียนมีความรู๎และปูองกันตนเอง
จากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา
หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความ
รุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ัง
ปัญหาทางเพศ ในระดับดีเย่ียม 

๓. นักเรียนได๎มีสํวนรวํมการท า
กิจกรรม To Be Number One 
จากภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
สํวนของท๎องถิ่น ในระดับดีเย่ียม 

ร๎อยละ 100 
 

ร๎อยละ 9๕ 
 
 
 
 

ร๎อยละ 9๕ 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

  

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 วัสดุส านักงาน - - ๑,๐๐๐ เงินอุดหนุนรายหัว ๑,๐๐๐ 
รวม - - - ๑,๐๐๐ บาท 

 

8. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.นักเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรม  To Be Number One 
ในระดับดีเย่ียม 
2.นักเรียนมีความรู๎และปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติด
และส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความรุนแรง
โรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ ในระดับดี
เย่ียม 
3.นักเรียนได๎มีสํวนรํวมการท ากิจกรรม To Be 
Number One จากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสํวน
ของท๎องถิ่น ในระดับดีเย่ียม 

-  แบบสอบถาม 
 

 

 

 



๑๕๖ 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            9.1  นักเรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดี  

9.2 นักเรียนไมํเสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอ
ความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ  

9.3 นักเรียนมีความกล๎าแสดงออก มีความมั่นคง และให๎เกียรติผ๎ูอื่น 

 
10.ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)                  (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 

     ต าแหนํง ครู                            ต าแหนํง ครู    
     
                ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                 (  นางภัสวรรณ  กันนา  ) 
                                               ต าแหนํง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี     ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี     1 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  256๑ – กันยายน 256๒ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

 การมีสุขภาพดี ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย  แตํปัจจุบัน
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได๎เปล่ียนแปลงไปตามความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี ท้ังนี้สาเหตุ
เนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมํถูกต๎องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล๎อมท้ังทางกายภาพและ
ทางสังคม ซึ่งนับวันแนวโน๎มของปญัหาเหลํานี้ยํอมมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นเพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสุขนสัิย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี ซึ่งเป็นการวางรากฐานด๎านสุขภาพให๎เข๎มแข็งด๎วยการเตรียมความพร๎อมเพื่อปูองกัน
ปัญหาสุขภาพตั้งแตํแรกเริ่ม เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ท่ีคุกคามตํอสุขภาพได๎ 

การเสริมสร๎างสุขภาพกับการศึกษา เป็นส่ิงท่ีจะต๎องด าเนินการควบคํูกันไป การพัฒนาเด็ก
และเยาวชน จึงอยูํท่ีกระบวนการจัดการศึกษาและการสร๎างสุขภาพ ภายใต๎ความรํวมมือจากทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎อง 
นับต้ังแตํระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท๎องถิ่น ซึ่งจะต๎องมีการประสานความรํวมมือ ประสาน
ประโยชน์ท่ีเอื้อตํอการพัฒนาเด็กให๎มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข
และปลอดภัย 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม  เป็นโรงเรียนหนึ่งท่ีมีความตระหนัก เห็นความส าคัญและความจ าเป็น
ในการสํงเสริมสุขภาพของนักเรียน ข๎าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนจึงได๎ด าเนินการเรื่อง การ
สํงเสริมสุขภาพของนักเรียน ข๎าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนอยํางจริงจัง เพื่อแก๎ปัญหาและเสริมสร๎าง 
ปลูกฝ่ังสุขนิสัยท่ีดี ให๎สามารถพัฒนาสุขภาพของตนเองอยํางยั่งยนื  

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 

1) เพื่อให๎นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได๎นับการบริการด๎านสุขภาพอนามัยท่ีดีและ
เพียงพอตํอความต๎องการ 

2) เพื่อจัดให๎มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 
3) เพื่อเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแกํนักเรียน – ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ทุกคนในโรงเรียนและชุมชน 
4) เพื่อให๎นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ 
5) เพื่อให๎นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีท้ังรํางกายและจิตใจ 
6) เพื่อให๎นักเรียน  ออกก าลังกายอยํางตํอเนื่อง  ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
7) เพื่อใหส๎ถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู๎ที่เหมาะสม สอดคล๎องกับเปูาหมายการศึกษาและ 
ความต๎องการของผ๎ูเรียน   
  

P 
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3.  เป้าหมาย  
 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร๎อยละ ๘๐ ได๎รับการดูแลสุขภาพอนามัยให๎แข็งแรง

สมบูรณ์   
2) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร๎อยละ ๘๐  ได๎รับการตรวจสุขภาพ 
3) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร๎อยละ ๘๐  มีความรู๎เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย 
4) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร๎อยละ ๘๐  มีสํวนรํวมในกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ 
5) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีสุขภาพที่ดีท้ังรํางกายและจิตใจ 
6) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร๎อยละ ๘๐ ออกก าลังกายอยํางตํอเนื่อง  ใช๎เวลา 

วํางให๎เกิดประโยชน์ 
๗) เพื่อใหส๎ถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู๎ที่เหมาะสม สอดคล๎องกับเปูาหมายการศึกษาและ 

ความต๎องการของผ๎ูเรียน   
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได๎รับการดูแลสุขภาพอนามัยให๎แข็งแรงสมบูรณ์   
2) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได๎รับการตรวจสุขภาพ 
3) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความรู๎เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย 
4) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีสํวนรํวมในกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ 
5) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีสุขภาพที่ดีท้ังรํางกายและจิตใจ 
6) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ออกก าลังกายอยํางตํอเนื่องใช๎เวลา 

วํางให๎เกิดประโยชน์ 
๗) เพื่อให๎สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู๎ที่เหมาะสม สอดคล๎องกับเปูาหมายการศึกษาและ 

ความต๎องการของผ๎ูเรียน   

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

1 ตุลาคม ๒๕๖2 – 
31 ตุลาคม  ๒๕๖2 

 
นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
- กิจกรรมสํงเสริมสุขภาอนามัย
นักเรียน 

พฤศจิกายน 2562 –  
กันยายน 2563 

 
นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการด าเนินงาน  

มกราคม 2563 –  
30 กันยายน 2563 

 
นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

30 กันยายน 2563 
 

นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
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5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 

 
ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได๎รับการ
ดูแลสุขภาพอนามัยให๎แข็งแรงสมบูรณ์   
 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได๎รับการ
ดูแลสุขภาพอนามัยให๎แข็งแรงสมบูรณ์  อยูํในระดับดี
มาก 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได๎รับการ
ตรวจสุขภาพ 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได๎รับการ
ตรวจสุขภาพ อยูํในระดับดีมาก 

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความรู๎
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย 
 

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความรู๎
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย อยูํในระดับดีมาก 

4.ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีสํวนรํวม
ในกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ 

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีสํวน
รํวมในกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ อยูํในระดับดีมาก 

5. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีสุขภาพ
ท่ีดีท้ังรํางกายและจิตใจ 

5. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีสุขภาพ
ท่ีดีท้ังรํางกายและจิตใจ อยูํในระดับดีมาก 

6. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ออกก าลัง
กายอยํางตํอเนื่องใช๎เวลา 
วํางให๎เกิดประโยชน์ 

6. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ออกก าลัง
กายอยํางตํอเนื่องใช๎เวลา 
วํางให๎เกิดประโยชน์ อยูํในระดับดีมาก 

๗. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู๎ ท่ีเหมาะสม 
สอดคล๎องกับเปูาหมายการศึกษาและความต๎องการ
ของผ๎ูเรียน  

๗. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู๎ที่เหมาะสม 
สอดคล๎องกับเปูาหมายการศึกษาและความต๎องการ
ของผ๎ูเรียน  อยูํในระดับดีมาก 
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนได๎รับการดูแลสุขภาพอนามัยให๎
แข็งแรงสมบูรณ์   
 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนได๎รับการดูแลสุขภาพ
อนามัยให๎แข็งแรงสมบูรณ์  อยูํใน
ระดับดีมาก 

๘0% 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ได๎รับการตรวจสุขภาพ 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ได๎รับการตรวจสุขภาพ อยูํ
ในระดับดีมาก 

๘0% 

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน มีความรู๎เกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพอนามัย 

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน มีความรู๎เกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพอนามัย อยูํในระดับดีมาก 

๘0% 

4.ครู  บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน มีสํวนรํวมในกิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพ 

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน มีสํวนรํวมในกิจกรรม
สํงเสริมสุขภาพ อยูํในระดับดีมาก 

๘0% 

5. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน มีสุขภาพท่ีดีท้ังรํางกายและ
จิตใจ 

5. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน มีสุขภาพที่ดีท้ังรํางกายและ
จิตใจ อยูํในระดับดีมาก 

๘0% 

6. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ออกก าลังกายอยํางตํอเนื่องใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 

6. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ออกก าลังกายอยํางตํอเนื่อง
ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ อยูํใน
ระดับดีมาก 

๘0% 

๗. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู๎ ท่ี
เหมาะสม สอดคล๎องกับเปูาหมาย
การศึกษาและความต๎องการของผ๎ูเรียน  
 

๗. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู๎
ท่ีเหมาะสม สอดคล๎องกับเปูาหมาย
การศึกษาและความต๎องการของ
ผ๎ูเรียน  อยูํในระดับดีมาก 

๘0% 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

1 คําปรับปรุงสนามกีฬา - - ๑,000 - เงินอุดหนุนรายหัว 1,000 
รวม - - - - ๑,000 บาท 
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือท่ีใช๎ 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได๎รับการ
ดูแลสุขภาพอนามัยให๎แข็งแรงสมบูรณ์  อยูํในระดับดี
มาก 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได๎รับการ
ตรวจสุขภาพ อยูํในระดับดีมาก 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความรู๎
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย อยูํในระดับดีมาก 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีสํวน
รํวมในกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ อยูํในระดับดีมาก 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

5. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีสุขภาพ
ท่ีดีท้ังรํางกายและจิตใจ อยูํในระดับดีมาก 

- แบบประเมิน 

6. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ออกก าลัง
กายอยํางตํอเนื่องใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ อยูํใน
ระดับดีมาก 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 

๗. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู๎ที่เหมาะสม 
สอดคล๎องกับเปูาหมายการศึกษาและความต๎องการ
ของผ๎ูเรียน  อยูํในระดับดีมาก 

- แบบประเมิน 

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได๎รับการดูแลสุขภาพอนามัยให๎แข็งแรงสมบูรณ์   
2) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได๎รับการตรวจสุขภาพ 
3) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความรู๎เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย 
4) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีสํวนรํวมในกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ 
5) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีสุขภาพที่ดีท้ังรํางกายและจิตใจ 
6) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ออกก าลังกายอยํางตํอเนื่องใช๎เวลา 

วํางให๎เกิดประโยชน์ 
๗) เพื่อให๎สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู๎ที่เหมาะสม สอดคล๎องกับเปูาหมายการศึกษาและ 

ความต๎องการของผ๎ูเรียน   
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10.ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ)                   (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 

 ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย          ต าแหนํง ครู    
     
                ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                 (  นางภัสวรรณ  กันนา  ) 
                                               ต าแหนํง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

     ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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P 

กิจกรรม   ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายนอกสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                    โครงการใหมํ  P   โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  พฤษภาคม 2563 – กันยายน 2563 
 

 
1. ความส าคัญหลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติได๎ให๎ความส าคัญของแหลํงการเรียนรู๎เป็นอยํางยิง่ จึงได๎ก าหนดให๎
รัฐต๎องสํงเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหลํงการเรียนรู๎ ไว๎ในมาตรา 25 ดังนี ้
“มาตรา 25 รัฐต๎องสํงเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทุกรูป แบบได๎แกํ ห๎องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหลํงข๎อมูลและแหลํงการเรียนรู๎อื่นอยํางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ”ส าหรับ
ความส าคัญของแหลํงการเรียนรู๎สามารถสรุปเป็นข๎อๆ ได๎ดังนี้ 
 1. เป็นแหลํงท่ีรวมขององค์ความรู๎อันหลากหลายพร๎อมท่ีจะให๎นักเรียนเข๎าไปศึกษา ค๎นคว๎า ด๎วย
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่แตกตํางกันของแตํละบุคคล และเป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
 2. เป็นแหลํงเช่ือมโยงให๎สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกัน ท าให๎คนในชุมชนมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษาแกํบุตรหลานของตน 
 3. เป็นแหลํงข๎อมูลท่ีท าให๎นักเรียนเกิดการการเรียนรู๎อยํางมีความสุข เกิดความสนุกสนาน และมีความ
สนใจท่ีจะเรียนไมํเกิดความเบื่อหนําย 
 4. ท าใหน๎ักเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการได๎คิดเองปฏิบัติเอง และสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองและสร๎าง
ความรู๎ด๎วยตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมและท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
 5. ท าใหน๎ักเรียนได๎รับการปลูกฝังให๎รู๎และรักท๎องถิ่นของตน มองเห็นคุณคําและตระหนักถึงปัญหาใน
ชุมชนของตน พร๎อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 แหลํงการเรียนรู๎  หมายถึง  แหลํงขําวสารข๎อมูล  สารสนเทศ  แหลํงความรู๎ทางวิทยาการ 
และประสบการณ์ท่ีสนับสนุนสํงเสริมให๎นักเรียน ใฝุเรียน ใฝุรู๎ แสวงหาความรู๎และเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  
ตามอัธยาศัยอยํางกว๎างขวางและตํอเนื่องจากแหลํงตําง ๆ   เพื่อเสริมสร๎างให๎นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู๎  และเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎    (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน๎า 6) 
 โรงเรียนจึงเห็นความส าคัญของการแหลํงการเรียนรู๎ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาจึงมีการจัด
กิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติ ให๎ท าได๎ คิดเป็น ท าเป็น รักการอําน การเขียน 
และเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง รวมท้ังมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความถนัดและความ
สนใจของ นักเรียน โดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล มีการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาตํางๆ ซึ่งจะสํงผลให๎นักเรียน
สามารถจดจ าองค์ความรู๎นั้นไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ า วันได๎ตลอดไป ดังนั้น สถานศึกษาทุกแหํงจะต๎องให๎
ความส าคัญในการจัดให๎มีแหลํงการเรียนรู๎ที่เหมาะ สมกับนักเรียน และมีการใช๎ประโยชน์จากแหลํงการเรียนรู๎ท่ี
มีอยูํท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรลุตามจุดมุํงหมายของหลักสูตรการศึกษา
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แหํงชาติท่ีวํานักเรียนเป็นผ๎ูท่ี   ดี   เกํง   มีสุข  และด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข เป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพของประเทศชาติตํอไป 
2. วัตถุประสงค์       

 1. สถานศึกษามีใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎นอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 
  2. สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ระหวํางสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง 

3. เป้าหมาย 
       3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ร๎อยละ 93.5  สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวําง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง  
 3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง ในระดับยอดเย่ียม 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2563 คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. กิจกรรมศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา 
น านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ท๎องถิ่น 

พ.ค. 2563 - 
ก.ย.   2563 

 
คณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 
กันยายน 2563 

 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
กันยายน 2563 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ   
ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์(outcome)ของโครงการ 

สถานศึกษาการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง 

สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวําง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎องในระดับ
ยอดเย่ียม 
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
     
ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 สถานศึกษาการแลกเปล่ียนเรียนรู๎
ระหวํางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ี
เกี่ยวข๎อง 

 สถานศึกษามีการแลกเปล่ียน
เรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ี
เกี่ยวข๎อง อยูํในระดับดีเย่ียม 

ร๎อยละ  93.5 
 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าใช้สอย 
   

3,000 -คํารถรับ-สํง คณะครูและน านักเรียน ศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ภายนอกสถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 1,000 คํากระดาษ วัสดุอุปกรณ์ตําง ๆในการท ากิจกรรม 
 

รวมทั้งสิ้น 4,000 (สี่พนับาทถ้วน) 
(ขอถัวจํายรายการ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
 สถานศึกษาการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง ได๎รับความรู๎จากการศึกษาแหลํง
เรียนรู๎นอกสถานศึกษา 
 9.2  สํงเสริมผ๎ูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง มีเจตคติท่ีดีตํอชุมชน และ
กระบวนการเรียนรู ๎ 
 

 
 
 



๑๖๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)                    (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
          ต าแหนํง ครู                          ต าแหนํง ครู  
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                   
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
กิจกรรม      กิจกรรมแขํงขันคิดเลขเร็ว 
สนองมาตรฐานการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                           โครงการใหมํ         โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 กรกฎาคม 2562 –   31 สิงหาคม 2562 
1.  หลักการและเหตุผล 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให๎มนุษย์มีความคิดสร๎างสรรค์   คิด
อยํางมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได๎อยํางถี่ถ๎วนรอบคอบ ชํวยให๎
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก๎ปัญหา และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม  นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ตํอการด าเนินชีวิต ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น และสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 
 การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสํูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 โดยการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ   นักเรียนจะต๎องอาศัยกระบวนการเรียนรู๎ท่ี
หลากหลาย  เป็นเครื่องมือท่ีจะน าพาตนเองไปสํูเปูาหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู๎ท่ีจ าเป็นส าหรับ
นักเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ กระบวนการสร๎างความรู๎   กระบวนการคิด  

กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมุํงจัดการเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ให๎นักเรียนอยํางท่ัวถึง  สํูเปูาหมายในการพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนให๎มี
คุณภาพมาตรฐานท่ีก าหนด  สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู๎ตามคาดหวัง  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สํงเสริมและ
กระต๎ุนให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎นใฝุรู๎ ใฝุเรียน เน๎นกระบวนการคิดค านวณได๎อยํางถูกต๎อง และรวดเร็ว น า
ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎   

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให๎นักเรียนพัฒนาฝึกทักษะกระบวนการคิดค านวณได๎อยํางถูกต๎อง และรวดเร็ว ตํอการเรียน
คณิตศาสตร์ 
 2. เพื่อให๎นักเรียนพัฒนาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
 3. เพื่อสํงเสริมและกระต๎ุนให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎นใฝุรู๎ ใฝุเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 4. เพื่อให๎นักเรียนน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
3.  เป้าหมาย 
        3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ร๎อยละ 70.5 ของนักเรียนได๎รับการเข๎ารํวมการจัดกิจกรรมกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  
      3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีการพฒันาทักษะกระบวนการคิดค านวณได๎อยํางถูกต๎อง และรวดเร็ว ในระดับดี 
 
 



๑๖๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

กรกฎาคม  256๓ นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดกิจกรรมแขํงขันคิดเลขเร็ว 

 
สิงหาคม  256๓ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 
สิงหาคม 256๓ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
สิงหาคม 256๓ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
นักเรียนได๎รับการพฒันาทักษะกระบวนการคิดค านวณได๎
อยํางถูกต๎อง และรวดเร็ว มีความกระตือรือร๎นใฝุรู๎ ใฝุเรียน ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู๎มาประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนได๎รับการพฒันาทักษะกระบวนการคิด
ค านวณได๎อยํางถูกต๎อง และรวดเร็ว มีความ
กระตือรือร๎นใฝุรู๎ ใฝุเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และ
สามารถน าความรู๎มาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน อยูํ
ในระดับดี 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
นักเรียนได๎รับการพฒันาทักษะกระบวนการคิดค านวณได๎อยําง
ถูกต๎อง และรวดเร็ว มีความกระตือรือร๎นใฝุรู๎ ใฝุเรียน ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู๎มาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

ความพึงพอใจในการรํวม
กิจกรรม 

70.5 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าวัสดุ 500 คําวัสดุในการจัดกิจกรรม 
- วัสดุส านักงานกระดาษ ปากกา และของรางวัล 

รวมทั้งสิ้น 500 บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
(ขอถัวจํายรายการ) 



๑๖๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
8. ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
ความพึงพอใจในการรํวมกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
 
9. ผลคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนได๎รับการพฒันาทักษะกระบวนการคิดค านวณ 
 9.2  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 
 9.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 9.4  นักเรียนได๎น าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 9.5  สร๎างโอกาสให๎กับนักเรียนในการแสดงความสามารถทางด๎านการคิดค านวณ 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)                    (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
          ต าแหนํง ครู                          ต าแหนํง ครู  
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

P 

 
กิจกรรม      กิจกรรมแขํงขันหมากฮอส 
สนองมาตรฐานการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                          โครงการใหมํ       โครงการตํอเนื่อง           อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 กรกฎาคม 256๓ –   31 สิงหาคม 256๓ 
1.  หลักการและเหตุผล 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให๎มนุษย์มีความคิดสร๎างสรรค์   คิด
อยํางมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได๎อยํางถี่ถ๎วนรอบคอบ ชํวยให๎
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก๎ปัญหา และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม  นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ตํอการด าเนินชีวิต ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น และสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 

 การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสํูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยการจัดการเรียนรู๎ ท่ีเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ   นักเรียนจะต๎องอาศัย
กระบวนการเรียนรู๎ท่ีหลากหลาย  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุํงพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ซึ่งการพัฒนานักเรียนให๎บรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ท่ีก าหนดนั้น  จะชํวยให๎นักเรียน
เกิดสมรรถนะส าคัญ      5 ประการ ดังนี้ 
  1. ความสามารถในการส่ือสาร   
  2. ความสามารถในการคิด   

 3. ความสามารถในการแก๎ปัญหา   
  4. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต    

 5. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี   
 กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมุํงจัดการเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ให๎นักเรียนอยํางท่ัวถึง  สํูเปูาหมายในการพัฒนาการศึกษาสมรรถนะของนักเรียนคุณภาพ
มาตรฐานท่ีโดยใช๎เกมการแขํงขันหมากฮอสไทย ในการฝึกทักษะสมรรถนะของนักเรียนในด๎านตํางๆ เชํน 
ความสามารถในการคิด  การแก๎ปัญหา  และการใช๎ทักษะชีวิต เป็นต๎น เพื่อให๎นักเรียนนั้น เกิดการวางแผนและ
การค านวณอยํางแมํนย าพัฒนากระบวนการคิด  พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการตัดสินใจสามารถน าไปปรับ
ใช๎กับชีวิตจริงได๎เมื่อจ าเป็นต๎องการการตัดสินใจอยํางรวดเร็ว แมํนย า และเด็ดขาด    
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อฝึกทักษะสมรรถนะของนักเรียนในด๎าน ความสามารถในการคิด  การวางแผน การแก๎ปัญหา 
และการใช๎ทักษะชีวิต 
 2. เพื่อใหน๎ักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 3. เพื่อฝึกให๎นักเรียนเกิดสมาธิ รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
 4. เพื่อให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงความรู๎ความสามารถของนักเรียน 
 5. เพื่อให๎ครูออกแบบกิจกรรมท่ีตอบสนองการฝึกทักษะสมรรถนะของนกัเรียนนอกช้ันเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
        3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ร๎อยละ 70.5 ของนักเรียนได๎รับการเข๎ารํวมการจัดกิจกรรมกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  
      3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีการพฒันาทักษะสมรรถนะของนักเรียน และมีเจตคติท่ีดีตํอรายวิชาคณิตศาสตร์  ในระดับดี 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

กรกฎาคม  256๓ นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดกิจกรรมแขํงขันคิดเลขเร็ว 

 
สิงหาคม  256๓ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 
สิงหาคม    256๓ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
สิงหาคม   256๓ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
นักเรียนมีการพฒันาทักษะสมรรถนะของนักเรียน และมีเจต
คติท่ีดีตํอรายวิชาคณิตศาสตร์ 

นักเรียนได๎รับการพฒันาทักษะสมรรถนะของนกัเรียน 
และมีเจตคติท่ีดีตํอรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับดี 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
นักเรียนมีการพฒันาทักษะสมรรถนะของนักเรียน และมีเจตคติท่ีดี
ตํอรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ความพึงพอใจในการรํวม
กิจกรรม 

70.50 

 

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าวัสดุ 500 คําวัสดุในการจัดกิจกรรม 
- วัสดุส านักงานกระดาษ ปากกา และของรางวัล 

 
รวมทั้งสิ้น 500 บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

(ขอถัวจํายรายการ) 
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8. ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
ความพึงพอใจในการรํวมกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
 
9. ผลคาดว่าจะได้รับ 
 

 1. นักเรียนได๎พฒันาทักษะสมรรถนะของนักเรียนในด๎าน ความสามารถในการคิด  การวางแผน การ
แก๎ปัญหา และการใช๎ทักษะชีวิต 
 2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 3. นักเรียนเกิดสมาธิ รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
 4. นักเรียนได๎แสดงออกถึงความรู๎ความสามารถของนักเรียน 
 5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 6. ครูได๎กิจกรรมท่ีตอบสนองการฝึกทักษะสมรรถนะของนักเรียนนอกช้ันเรียน 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)                    (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
            ต าแหนํง ครู                          ต าแหนํง ครู  
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                   
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กิจกรรม                 งานประเพณี  “สักการะหลวงพํอเขียน เย่ียมเยียนดงเจริญ”    
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข๎อท่ี 2 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ   โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหมํ    กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 256๒ –    กันยายน 256๓  
 
1. หลักการและเหตุผล  

การเรียนรู๎ภูมิปัญญา ให๎เด็กและเยาวชนเป็นผ๎ูสืบทอด ภูมิปัญญาในชุมชนเพื่อให๎นักเรียนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู๎ ถํายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให๎นักเรียนสืบสานภูมิปัญญา และตระหนักถึง
ความส าคัญของประเพณีและวัฒนธรรมในท๎องถิ่นที่มีมาช๎านาน บนพื้นฐาน ของธรรมชาติท่ีเกี่ยวข๎องกับวิถีชีวิต
ของท๎องถิ่น 

งานประเพณี “สักการะหลวงพํอเขียน เยี่ยมเยียนดงเจริญ” จัดขึ้นเพื่อให๎นักเรียนระลึกถึงคุณงาม
ความดีและอุทิศสํวนกุศลถวายแดํหลวงพํอเขียน  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น              

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมเข๎ารํวมงานประเพณี “สักการะหลวงพํอเขียน เย่ียมเยียนดงเจริญ” เพื่อเป็นการ
สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่นให๎คงไว๎ ตลอดจนสนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียวอ าเภอดง
เจริญ จังหวัดพิจิตร 
 
2.วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศสํวนกุศลถวายแดํหลวงพํอเขียน                 
 2. เพื่อสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 3. เพื่อสนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนร๎อยละ 90  เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศสํวนกุศลถวายแดํหลวงพํอเขียน    
  2. นักเรียนร๎อยละ 90 สํงเสริมสนับสนุนและอนุรกัษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
  3. นักเรียนร๎อยละ 90  สนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศสํวนกุศลถวายแดํหลวงพํอเขียน     
    อยูํในระดับ ดีเย่ียม 

  2. นักเรียนสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
                        อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
  3. นักเรียนสนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
                        อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
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4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ.ในสํวน 
      ท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีท่ี 
      ผํานมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได๎ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จัดท ากิจกรรมฯน าเสนอตํอฝุาย 
     บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมงานประเพณี  
      “สักการะหลวงพํอเขียน เย่ียม 
       เยียนดงเจริญ”         
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ๎าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผ๎ูเกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามภาระงานท่ี     
     กิจกรรมฯก าหนด  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 ตุลาคม  256๒ 
- 

กันยายน 256๓ 

นายวัชระ   สุขเกษม 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. นักเรียนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศสํวนกุศล 
ถวายแดํหลวงพํอเขียน     
2. นักเรียนสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น                         
3. นักเรียนสนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียวอ าเภอดงเจริญ 
จังหวัดพิจิตร 
                         

1. ผ๎ูเรียนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศ 
สํวนกุศลถวายแดํหลวงพํอเขียน     
ถวายแดํหลวงพํอเขียน     
2. นักเรียนสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น                         
3. นักเรียนสนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียว
อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
                         

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดี 
และอุทิศสํวนกุศลถวายแดํหลวง 
พํอเขียน     
2. นักเรียนสํงเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิน่ 
                         
3. นักเรียนสนับสนุนสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
                         

1. ผ๎ูเรียนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและ 
อุทิศสํวนกุศลถวายแดํหลวงพํอเขียน 
อยูใํนระดับ ดีเย่ียม     
2. นักเรียนสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น อยูํใน
ระดับ ดีเย่ียม                        
3. นักเรียนสนับสนุนสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตรอยูํ
ในระดับ ดีเย่ียม 
                         

ร๎อยละ 90 
   
 
ร๎อยละ 90 
 
 
ร๎อยละ 90   
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย 1,000 คําจ๎างแตํงหน๎าท าผมและเชําชุด

นักเรียนถือปูายโรงเรียน 1 คน 
7.3 ค่าวัสดุ -  
7.4 อื่น ๆ    

รวมทั้งสิ้น 1,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดี 
และอุทิศสํวนกุศลถวายแดํหลวง 
พํอเขียน     
2. นักเรียนสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น                         
3. นักเรียนสนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียวอ าเภอ
ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
                         

แบบประเมิน 
แบบลงเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม  
 

 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศสํวนกุศลถวายแดํหลวงพํอเขียน     
 2. นักเรียนสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น                         
 3. นักเรียนสนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร                       
                               
10. ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม  

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม            ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอกิจกรรม 
        ( นายวัชระ   สุขเกษม )                                           ( นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ ) 
             ต าแหนํง ครู                     ต าแหนํง ครู 
 
   
 
                                         ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเห็นชอบกิจกรรม 
                                               ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
                                            ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติกิจกรรม 

 
  ลงช่ือ............................................... ผ๎ูอนุมัติกิจกรรม 

                                                 ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                 ทัศนศึกษานักเรียน  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ   โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหมํ    กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 256๒ –   กันยายน 256๓  
 
1. หลักการและเหตุผล  

ด๎วยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ได๎ก าหนดไว๎ในหมวด แนวทางการการจัดการศึกษามาตรา 22   
การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวํานักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎และถือวํานักเรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2555 ) และ
สอดคล๎อง มาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา(สมศ. )  

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได๎จัดท าในการจัดการพัฒนาการสอนในปัจจุบันนั้น มุํงเน๎นท่ีนักเรียนเป็นส าคัญ 
ซึ่งจ าเป็นต๎องสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์และเป็นการสํงเสริมพัฒนาด๎านสติปัญญา เจตคติ 
ด๎วยความคิดสร๎างสรรค์ ตลอดจนกล๎าคิด  กล๎าท า  กล๎าตัดสินใจ เพื่อให๎นักเรียนเกิดรู๎ขําวสารสารสนเทศ เป็น
คนหูตากว๎างไกล มีวิสัยทัศน์ ก๎าวทันเทคโนโลยีสมัยใหมํ โครงการดังกลําวถือวําเป็นประสบการณ์ตรงเพื่อเก็บ
ไว๎เป็นต๎นทุนในการด ารงชีวิตท้ังปัจจุบันและอนาคต 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน เพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล 
รู๎ทันเหตุการณ์ และเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎ประสบการณ์ตรงให๎ นักเรียนเกิดทักษะ
ในการจัดการและท างานให๎ส าเร็จ 

 

2.วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อสํงเสริมพัฒนาให๎นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล รู๎ทันเหตุการณ์ 
 2. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ถูกต๎องเหมาะสม
 3. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎ประสบการณ์ตรงให๎ 
นักเรียนเรียนเกิดทักษะในการจัดการและท างานให๎ส าเร็จ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

  1. นักเรียนร๎อยละ ๑๐0  มีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล รู๎ทันเหตุการณ์  
  2. นักเรียนร๎อยละ ๑๐0  เรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ 
ถูกต๎องเหมาะสม         
  3. นักเรียนร๎อยละ ๑๐0  เปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎ประสบการณ์
ตรงให๎นักเรียนเกิดทักษะในการจัดการและท างานให๎ส าเร็จ 
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3.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล รู๎ทันเหตุการณ์ อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
 2. นักเรียนเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ ถูกต๎องเหมาะสม  
         อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
 3. นักเรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎ประสบการณ์ตรงให๎นักเรียน 
         เกิดทักษะในการจัดการและท างานให๎ส าเร็จ อยูํในระดับ ดีเย่ียม 

4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ.ในสํวน 
      ท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีท่ี 
      ผํานมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได๎ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จัดท ากิจกรรมฯน าเสนอตํอฝุาย 
     บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน 
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ๎าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผ๎ูเกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามภาระงานท่ี     
     กิจกรรมฯก าหนด  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 ตุลาคม  256๒ 
- 

กันยายน 256๓ 

นายวัชระ   สุขเกษม 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล รู๎ทันเหตุการณ์  

 2. นักเรียนเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าคิด กล๎า
ตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ ถูกต๎องเหมาะสม  

               3. นักเรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
โดยใช๎ประสบการณ์ตรงให๎นักเรียนเกิดทักษะในการ
จัดการและท างานให๎ส าเร็จ  
  

1. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล รู๎ทัน 
เหตุการณ์  

 2. นักเรียนเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ กล๎า
คิด กล๎าตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ ถูกต๎อง
เหมาะสม  

               3. นักเรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎
ด๎วยตนเองโดยใช๎ประสบการณ์ตรงให๎นักเรียน
เกิดทักษะในการจัดการและท างานให๎ส าเร็จ  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล 
รู๎ทันเหตุการณ์  

 2. นักเรียนเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ 
กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ 
ถูกต๎องเหมาะสม  

               3. นักเรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการ
เรียนรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎ประสบการณ์
ตรงให๎นักเรียนเกิดทักษะในการจัดการ
และท างานให๎ส าเร็จ      

1. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล 
รู๎ทันเหตุการณ์ อยูํในระดับ ดีเย่ียม 

 2. นักเรียนเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ 
กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ ถูกต๎อง
เหมาะสมอยูํในระดับ ดีเย่ียม 
3. นักเรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการ
เรียนรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎ประสบการณ์ตรง
ให๎นักเรียน เกิดทักษะในการจัดการและ
ท างานให๎ส าเร็จ อยูํในระดับ ดีเย่ียม 

ร๎อยละ ๑๐0  
 
ร๎อยละ ๑๐0 
 
 
ร๎อยละ ๑๐0   
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย ๒๓,๕๘0 - คําเบ้ียเล้ียงครูและบุคลากรฯ 15 

คน x 240 บาท เป็นเงิน 3,600  
บาท 
- คําอาหารนักเรียน 11๑ คน x ๑๘0 
บาท เป็นเงิน ๑๙,๙๘0  บาท 

7.3 ค่าวัสดุ - - 
7.4 อื่น ๆ  -  

รวมทั้งสิ้น ๒๓,๕๘0 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล รู๎ทัน
เหตุการณ์  

 2. นักเรียนเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าคิด 
กล๎าตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ ถูกต๎องเหมาะสมอยูํ 
3. นักเรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองโดยใช๎ประสบการณ์ตรงให๎นักเรียน เกิด
ทักษะในการจัดการและท างานให๎ส าเร็จ  

แบบประเมิน 
แบบลงเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม  
 

 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล รู๎ทันเหตุการณ์  
2. นักเรียนเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ ถูกต๎องเหมาะสม           
3. นักเรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎ประสบการณ์ตรงให๎นักเรียน เกิดทักษะใน

การจัดการและท างานให๎ส าเร็จ  
 
10. ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม  

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม            ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอกิจกรรม 
        ( นายวัชระ   สุขเกษม )                                           ( นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ ) 
             ต าแหนํง ครู                     ต าแหนํง ครู 
 
   
 
                                         ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเห็นชอบกิจกรรม 
                                               ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
                                             ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติกิจกรรม 

 
  ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติกิจกรรม 

                                                  ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 



๑๘๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
กิจกรรม                 ท าบุญสถานศึกษา  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข๎อท่ี 2 
 หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหมํ     กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 256๒ – กันยายน  256๓ 
 
1. หลักการและเหตุผล  

การท าบุญตักบาตรเป็นประเพณีการท าบุญอยํางหนึ่งท่ีชาวพุทธได๎ปฏิบัติสืบทอดตํอกันมาช๎านาน 
แสดงถึงน้ าใจอันประเสริฐของชาวพุทธท่ีชํวยด ารงพระพุทธศาสนาไว๎ด๎วยการบ ารุงพระสงฆ์ นอกจากนี้การ
ท าบุญตักบาตรรํวมกันยังเป็นการลดความตระหนี่ในใจ ฝึกการเป็นผ๎ูให๎ สร๎างอุปนิสัยโอบอ๎อมอารี ชํวยลดทิฐิ 
ฝึกการท าบุญรํวมกันเป็นหมูํคณะ ชํวยให๎เกิดความรู๎สึกท่ีดีตํอกัน และท่ีส าคัญคือจิตใจอันผํองใสของเราท่ีมีขึ้น
ทันใดหลังจากท่ีได๎ท าบุญตักบาตรแล๎ว 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได๎ตระหนักถึงอานิสงส์ของการท าบุญตักบาตร ประกอบกับทุกปีการศึกษา ทาง
โรงเรียนจึงได๎รํวมกันจัดตักบาตรอาหารแห๎งขึ้น เพื่อให๎ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได๎มี
พื้นฐานการเป็นผ๎ูให๎และรู๎จักการท าบุญรํวมกัน รวมท้ังได๎เตรียมพร๎อมทางด๎านจิตใจและยกระดับจิตใจให๎สูงขึ้น 
และทุกคนมองเห็นถึงความส าคัญของการท าบุญ ซึ่งนับวําเป็นภาพอันนําประทับใจท่ีสุด และทุกคนตํางพร๎อม
หน๎าพร๎อมตากันมาท าบุญตักบาตรครั้งนี้ อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและสํงเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาให๎คงอยูํสืบตํอไป 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกํอต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 3  มีนาคม พ.ศ. 2536  (เดิม) สังกัด กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังอยูํท่ีบ๎านวังเรือน เลขท่ี 22 หมูํท่ี 5 ต าบลวังงิ้วใต๎ อ าเภอด งเจริญ 
จังหวัดพิจิตร   ดังนั้นโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงได๎ก าหนดให๎มีกิจกรรมการท าบุญสถานศึกษา ขึ้นทุกปีการศึกษา  
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให๎กับคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

 

2.วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อนักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา                    
 2. เพื่อให๎ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของศาสนา 
 3. เพื่อเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนร๎อยละ ๑๐0 เข๎าในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา                     
           2. นักเรียนร๎อยละ ๑๐0  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของศาสนา   
  3. นักเรียนร๎อยละ ๑๐0  เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 



๑๘๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
  2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของศาสนา  อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
  3. นักเรียน เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
 
4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ.ในสํวน 
      ท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีท่ี 
      ผํานมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได๎ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จัดท ากิจกรรมฯน าเสนอตํอฝุาย 
     บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมท าบุญสถานศึกษา 
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ๎าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผ๎ูเกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามภาระงานท่ี     
     กิจกรรมฯก าหนด  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 ตุลาคม  2๕๖๒ 
- 

กันยายน 256๓ 

นายวัชระ   สุขเกษม 

 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. นักเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของศาสนา   
3. นักเรียน เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

1. นักเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรมทาง 
พระพุทธศาสนา  
2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎น
ของศาสนา   
3. นักเรียน เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรมทาง 
พระพุทธศาสนา  
2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบ้ืองต๎นของศาสนา   
3. นักเรียน เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

1. นักเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรมทาง 
พระพุทธศาสนา อยูํในระดับ ดีเย่ียม   
2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบ้ืองต๎นของศาสนา อยูํในระดับ ดีเย่ียม  
3. นักเรียน เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อยูํใน
ระดับ ดีเย่ียม 
 

ร๎อยละ ๑๐0  
 
ร๎อยละ ๑๐0 
 
ร๎อยละ ๑๐0 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน - - 
7.2 ค่าใช้สอย - - 
7.3 ค่าวัสดุ ๒,๐00 คําเครื่องไทยธรรม 9 ชุด x 200 บาท  

เป็นเงิน 1,800 บาท 
คําธูปเทียนดอกไม๎ 9 ชุด x 20 บาท  
เป็นเงิน 180 บาท 
คําเทียนน้ ามนต์ 20 บาท 

7.4 อื่น ๆ  - - 
รวมทั้งสิ้น ๒,๐00 บาท 

          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 



๑๘๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของ
ศาสนา   
3. นักเรียน เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบลงเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม  
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
 2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของศาสนา   
 3. นักเรียน เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 
10. ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม  

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม            ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอกิจกรรม 
        ( นายวัชระ   สุขเกษม )                                           ( นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ ) 
             ต าแหนํง ครู                     ต าแหนํง ครู 
   
 
                                         ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเห็นชอบกิจกรรม 
                                               ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
                                             ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติกิจกรรม 

 
  ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติกิจกรรม 

                                                  ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม                 ไหว๎ศาลเจ๎าพํอสมศักดิ์  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข๎อท่ี 2 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ   โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหมํ     กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 256๒ –    กันยายน  256๓  
 
1. หลักการและเหตุผล  

การนับถือเจ๎าพํอหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตํางๆ เป็นประเพณีและวิถีชีวิตอยํางหนึ่งท่ีชาวไทยได๎ปฏิบัติสืบทอด
ตํอกันมาช๎านาน แสดงถึงการเคารพส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตํางๆ ท่ีเราไมํสามารถมองเห็นได๎ และเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย 
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมต้ังอยูํบริเวณพื้นท่ีของเจ๎าพํอสมศักด์ิเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยูํคํูกับโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม มาครั้งต้ังแตํเริ่มกํอต้ังโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมและเป็นท่ีเคารพของชาวบ๎านวังเรือนและหมูํบ๎าน
ใกล๎เคียง ชาวบ๎านจะมากราบไหว๎ กันเป็นประจ าวันขึ้น 6 ค่ า เดือน 6 ของทุกปี   

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงได๎ก าหนดให๎มีกิจกรรมไหว๎ศาลเจ๎าสมศักดิ์ ขึ้นทุกปีการศึกษา ซึ่งจัดให๎ตรงกับ
วันไหว๎ครู  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให๎กับคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
 
2.วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อเป็นศิริมงคลแกํนักเรียน  
 2. เพื่อเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมความเช่ือและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนร๎อยละ ๑๐0  เกิดความเป็นศิริมงคล  
  2. นักเรียนร๎อยละ ๑๐0  เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมความเช่ือและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล อยูํในระดับ ดีเยี่ยม 

  2. นักเรียนเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมความเช่ือและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ.ในสํวน 
      ท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีท่ี 
      ผํานมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได๎ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จัดท ากิจกรรมฯน าเสนอตํอฝุาย 
     บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมไหว๎ศาลเจ๎าพํอ 
      สมศักดิ์  
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ๎าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผ๎ูเกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามภาระงานท่ี     
     กิจกรรมฯก าหนด  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 ตุลาคม  256๒ 
- 

กันยายน 256๓ 

นายวัชระ   สุขเกษม 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. นักเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล  
2. นักเรียนเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมความเช่ือ
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

1. นักเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล  
2. นักเรียนเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมความเช่ือและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี  
 



๑๘๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล  
2. นักเรียนเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมความเช่ือและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

1. นักเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล อยูํใน
ระดับ ดีเย่ียม 
2. นักเรียนเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมความเช่ือและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
 

ร๎อยละ ๑๐0   
 
ร๎อยละ ๑๐0 
 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย -  
7.3 ค่าวัสดุ ๒,000 คําเครื่องเซํนไหว๎ตําง ๆ 
7.4 อื่น ๆ    

รวมทั้งสิ้น ๒,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล  
2. นักเรียนเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรม
ความเช่ือและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

แบบประเมิน 
แบบลงเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม  
 

 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล  
 2. นักเรียนเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมความเช่ือและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 
 
 
 



๑๘๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
10. ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม  

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม            ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอกิจกรรม 
        ( นายวัชระ   สุขเกษม )                                           ( นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ ) 
             ต าแหนํง ครู                     ต าแหนํง ครู 
   
 
                                         ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเห็นชอบกิจกรรม 
                                               ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
                                             ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติกิจกรรม 

 
  ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติกิจกรรม 

                                                  ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม        ห๎องเรียนสีขาว 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อท่ี ๑ , ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางปริศนา พุํมพฤกษ์  
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหมํ      P  โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  256๒ – กันยายน  256๓ 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยํางมากในปัจจุบัน การส่ือสารเทคโนโลยีตําง ๆ สํงผลกระทบตํอ

เยาวชนท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให๎เห็นมากมาย ท้ังทางด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม และด๎าน
อื่นๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติด อันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวท่ีเกิดความทุกข์ 
ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไมํเหมาะสมหรืออื่นๆ   

กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดมาตรการปูองกันเด็กและเยาวชนกํอนวัยเส่ียงและในวัยเส่ียงไมํให๎เข๎า
ไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด เรียนรู๎ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู๎จักวิธีปฏิเสธหลีกเล่ียงยาเสพติดและใช๎เวลา
วํางให๎เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเล่ียงการหมกมุํนมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลชํวยเหลือนักเรียน
ท่ีไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด จึงได๎ก าหนดนโยบายให๎ผ๎ูบริหารองค์กรหลัก หนํวยงานและสถานศึกษาด าเนินการ
สํงเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมปูองกันและเฝูาระวังยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนการสอน 
เชํน กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร๎างสรรค์ตําง ๆ คํายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือและเนตร
นารีปูองกันยาเสพติด กิจกรรมกีฬาปูองกันยาเสพติด สํงเสริมการรวมกลํุมของนักเรียนท้ังในสํวนของชมรมและ
สภานักเรียน นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได๎มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกาศเมื่อวันท่ี 2 เมษายน 
2558 มีเปูาหมายเพื่อให๎สถานศึกษา ทุกแหํงปลอดจากยาเสพติด และอบายมุข  

ดังนั้นโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จึงจัดกิจกรรมห๎องเรียนสีขาวขึ้นเพื่อแก๎ปัญหา ดังกลําว 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา และชํวยเหลือนักเรียน ท่ีเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด

และอบายมุขตํางๆ ให๎หมดไปจากโรงเรียนอยํางยัง่ยืน 
2. เพื่อสร๎างความตระหนักให๎นักเรียน ได๎เฝูาระวังปูองกันแก๎ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกประกาศเป็น     

ห๎องเรียนสีขาวและอบายมุขท่ัวไป  
 

3.  เป้าหมาย 
3.5  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนมีการปูองกันและแก๎ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา และ
ชํวยเหลือนักเรียน ท่ีเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดและอบายมุขตํางๆ ให๎หมดไปจากโรงเรียนอยํางยั่งยืน 

2. ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนมีการสร๎างความตระหนักให๎นักเรียน ได๎เฝูาระวังปูองกันแกไ๎ขปัญหา
สารเสพติดในสถานศึกษา ประกาศเป็นห๎องเรียนสีขาวและอบายมุขท่ัวไป 

 



๑๙๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

3.6  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการปูองกนัและแก๎ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา และชํวยเหลือนักเรียน                

ท่ีเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดและอบายมุขตํางๆ ให๎หมดไปจากโรงเรียนอยํางยั่งยนื ในระดับดีเย่ียม 
2. โรงเรียนมีการสร๎างความตระหนักให๎นักเรียน ได๎เฝูาระวังปูองกันแก๎ไขปัญหาสารเสพติดใน

สถานศึกษา ประกาศเป็นห๎องเรียนสีขาวและอบายมุขท่ัวไป ในระดับดีเย่ียม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม 256๒ นางปริศนา พุํมพฤกษ์ 
 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. จัดกิจกรรมห๎องเรียนสีขาว 

ตุลาคม 256๒ - กันยายน 256๓ นางปริศนา พุํมพฤกษ์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๓ นางปริศนา พุํมพฤกษ์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 256๓ นางปริศนา พุํมพฤกษ์ 
 

 

5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
1. โรงเรียนมีการปูองกนัและแก๎ไขปัญหาสารเสพติด
ในสถานศึกษา และชํวยเหลือนักเรียนท่ีเกี่ยวข๎องกับ 
ยาเสพติดและอบายมุขตํางๆ ให๎หมดไปจากโรงเรียน
อยํางยั่งยืน  
2. โรงเรียนมีการสร๎างความตระหนักให๎นักเรียน ได๎
เฝูาระวังปูองกันแกไ๎ขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
ประกาศเป็นห๎องเรียนสีขาวและอบายมุขท่ัวไป  

นักเรียนโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม มีความตระหนักใน
การปูองกันแก๎ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
ประกาศเป็นห๎องเรียนสีขาวและอบายมุขท่ัวไป  

 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. โรงเรียนมีการปูองกนัและแก๎ไข
ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา และ
ชํวยเหลือนักเรียนท่ีเกี่ยวข๎องกับ ยา
เสพติดและอบายมุขตํางๆ ให๎หมดไป
จากโรงเรียนอยํางยั่งยนื  
 

1. โรงเรียนมีการปูองกนัและแก๎ไขปัญหา
สารเสพติดในสถานศึกษา และชํวยเหลือ
นักเรียนท่ีเกี่ยวข๎องกับ ยาเสพติดและ
อบายมุขตํางๆ ให๎หมดไปจากโรงเรียนอยําง
ยั่งยืน  

100 % 
 
 
 

 



๑๙๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2. โรงเรียนมีการสร๎างความตระหนัก
ให๎นักเรียน ได๎เฝูาระวังปูองกันแกไ๎ข
ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
ประกาศเป็นห๎องเรียนสีขาวและ
อบายมุขท่ัวไป 

2. โรงเรียนมีการสร๎างความตระหนักให๎
นักเรียน ได๎เฝูาระวังปูองกันแก๎ไขปัญหาสาร
เสพติดในสถานศึกษา ประกาศเป็น
ห๎องเรียนสีขาวและอบายมุขท่ัวไป 

100 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย -  
7.3 คําวัสดุ ๕,๐00 2. อุปกรณ์การจัดมุมห๎องเรียนสีขาว      ๒,๕00 บาท 

3. กระดาษ อุปกรณ์การจัดท าเลํมเอกสาร ๒,๕๐๐  บาท 
7.4 อื่น ๆ -  

รวมท้ังส้ิน ๕,๐00 บาท  (ห๎าพันบาทถ๎วน) 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนมีการปูองกนัและแก๎ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา และชํวยเหลือนักเรียนท่ีเกี่ยวข๎องกับ ยาเสพ
ติดและอบายมุขตํางๆ ให๎หมดไปจากโรงเรียนอยํางยั่งยืน  
2. โรงเรียนมีการสร๎างความตระหนักให๎นักเรียน ได๎เฝูา
ระวังปูองกันแกไ๎ขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
ประกาศเป็นห๎องเรียนสีขาวและอบายมุขท่ัวไป  

แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
 
 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีการปูองกันและแก๎ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา และชํวยเหลือนักเรียนท่ี
เกี่ยวข๎องกับ ยาเสพติดและอบายมุขตํางๆ ให๎หมดไปจากโรงเรียนอยํางยัง่ยืน  

๙.2 โรงเรียนมีการสร๎างความตระหนักให๎นักเรียน ได๎เฝูาระวังปูองกันแกไ๎ขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา ประกาศเป็นห๎องเรียนสีขาวและอบายมุขท่ัวไป 
  
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 

ลงช่ือ.............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
        (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  

   ต าแหนํง ครู  
 
 
 



๑๙๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
      (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  

    ต าแหนํง ครู  
 

 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                   (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                 ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)    
                             
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                       ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                   (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                       ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    One day One sentence English for life   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม                        โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในสังคมโลกปัจจุบัน คงไมํอาจปฏิเสธได๎วําภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกท่ีใช๎กันอยําง
แพรํหลาย และเข๎ามามีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิตของผ๎ูคนจ านวนไมํน๎อย จากอิทธิพลของความก๎าวไกลทางด๎าน
เทคโนโลยีและการส่ือสาร สํงผลให๎ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นเครื่องมือท่ีใช๎ในการ
ติดตํอส่ือสาร การศึกษาค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ท่ีหลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพ 
หลักสูตรการศึกษาระดับข้ันการศึกษาพื้นฐาน ไมํได๎มองข๎ามความส าคัญและความจ าเป็นของภาษาอังกฤษ มี
การก าหนดให๎ภาษาอังกฤษเป็นภาษาตํางประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู๎พื้นฐานซึ่งนักเรียนทุกคนต๎องได๎
เรียนรู๎  เพื่อให๎มีความรู๎ความสามารถในการฟัง พูด อําน เขียน เข๎าใจความแตกตํางของภาษา การคิด สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสามารถส่ือสารกับชาวชาติได๎ 
รวมท้ังชํวยให๎ผ๎ูเรียนเข๎าถึงองค์ความรู๎ตําง ๆ ท้ังในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียนได๎งํายและกว๎างขึ้น 

กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดให๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นสาระการเรียนรู๎อีกกลํุมหนึ่ง
ใน 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ ท่ีผ๎ูเรียนทุกคนต๎องเรียนรู๎โดยก าหนดให๎มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาตํางประเทศทุกช้ัน และเด็กไทยสํวนใหญํมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยูํในระดับท่ีต๎องปรับปรุง   
ท้ังนี้เป็นผลจากการไมํได๎รับการฝึกฝนการฟัง พูด อําน และเขียนท่ีมีคุณภาพมากเพียงพอ จึงไมํสามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขึ้นน าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริงและยังท าให๎เด็กไมํเห็นคุณคําของการเรียน
ภาษาอังกฤษมากพอ  

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อประเทศไทย
เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  ภาษาอังกฤษยิ่งทบทวีความส าคัญและความจ าเป็นมากขึ้น ดังนั้น กลํุมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงจัดกิจกรรม One day One sentence English for life ขึ้น 
เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ได๎พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ในชํวงเวลากิจกรรม
หน๎าเสาธงในชํวงเช๎าทุกวัน หลังจากเสร็จกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว๎พระเสร็จแล๎ว โดยให๎ตัวแทน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นผ๎ูน าเสนอค าศัพท์ และให๎นักเรียน  บันทึกค าศัพท์ท่ีได๎รับฟังในแตํละวัน               
ลงในสมุดบันทึกค าศัพท์ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษ 
 
 



๑๙๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 95 รู๎จักความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
2. ผ๎ูเรียนร๎อยละ  95  มีทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ 
3. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 95 มีความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  ผ๎ูเรียนรู๎จักความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ อยูํในระดับดี 
2.  ผ๎ูเรียนมีทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ อยูํในระดับดี 
3.  ผ๎ูเรียนมีความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษ อยูํในระดับดี 

 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

 
1 ตุลาคม 2562 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
- ครูและนักเรียนชํวยกันจัดท าบัตร
ค าศัพท์ 

 
1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563  

 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการด าเนินงาน  

 
30 กันยายน 2563  

  
 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
30 กันยายน 2563  

 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
1. ผ๎ูเรียนรู๎จักความหมายของค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

1. ผ๎ูเรียนรู๎จักความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น 

2. ผ๎ูเรียนมีทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ 2. ผ๎ูเรียนมีทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ เพิ่มมาก
ขึ้น 

3. ผ๎ูเรียนมีความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษ 3. ผ๎ูเรียนมีความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 
 
 



๑๙๕ 
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ผ๎ูเรียนรู๎จักความหมายของค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

1. ผ๎ูเรียนรู๎จักความหมายของ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ อยูํในระดับ
ดี 

95 % 
 

2. ผ๎ูเรียนมีทักษะในการฟัง พูด 
ภาษาอังกฤษ 

2. ผ๎ูเรียนมีทักษะในการฟัง พูด 
ภาษาอังกฤษ อยูํในระดับดี 

95 % 
 

3. ผ๎ูเรียนมีความมั่นใจในการใช๎
ภาษาอังกฤษ 

3.  ผ๎ูเรียนมีความมั่นใจในการใช๎
ภาษาอังกฤษ อยูํในระดับดี 

95 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน   
7.2 คําใช๎สอย   
7.3 คําวัสดุ 1,000.- กระดาษส าหรับท าบัตรค าศัพท์

และสมุดค าศัพท์ 
7.4 อื่นๆ   

รวมทั้งสิ้น 1,000 บาท 
 (ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผ๎ูเรียนรู๎จักความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ -  สมุดค าศัพท์ 

 
2. ผ๎ูเรียนมีทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ -  สมุดค าศัพท์ 

 
3. ผ๎ูเรียนมีความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษ - แบบประเมิน 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผ๎ูเรียนรู๎จักความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
9.2 ผ๎ูเรียนมีทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ 
9.3 ผ๎ูเรียนมีความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 
 
 



๑๙๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ................................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ................................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)             (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
               ต าแหนํง ครู                            ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู  (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ.............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                              (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                   ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม           ยุวชนวังงิ้ววิทยาคมอาสาพัฒนาชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 4 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ               นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม          กิจกรรมใหมํ     กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม   ตุลาคม 2562 –    กันยายน  2563  
 
1. หลักการและเหตุผล  
  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ท่ีมุํงพัฒนาให๎นักเรียน เป็นผ๎ูน าท่ีดีของสังคม 
ประกอบการสอดรับปรัชญาของโรงเรียนท่ีเน๎นการให๎บริการด๎านความรู๎แกํผ๎ูเรียน ควบคํูการอบรมคุณธรรม
ความดี และมีสุขภาพที่ดี ท้ังด๎านสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ การจะให๎นักเรียนเป็นผ๎ูน าท่ีดีควบคํูกับคุณธรรม
ต๎องเกิดจากความมีจิตอาสา และจิตสาธารณะเป็นคุณสมบัติท่ีจาเป็นต๎องมีในคนท้ังประเทศไมํวําจะมียากดีมี
จนเพียงใด เพราะสังคมไมํอาจอยูํได๎หากมีความเห็นแกํตัว เอาตนเองเป็นท่ีต้ัง ไมํเห็นอกเห็นใจผ๎ูอื่น โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งเยาวชนที่ก าลังจะเป็นก าลังหลักของชาติในอนาคต ควรจะต๎องปลูกฝังจิตส านึกลักษณะนี้ลงไปต้ังแตํยัง
มีอายุไมํมาก  
 การเริ่มต๎นสร๎างความเป็นจิตอาสา ควรจะต๎องเป็นการสร๎างความเช่ือมั่นให๎กับเยาวชนวํามี
ความสามารถท่ีผ๎ูอื่นต๎องการ โดยเฉพาะผ๎ูท่ีด๎อยโอกาสกวําซึ่งพวกเขาเหลํานั้นจะขาดในส่ิงท่ีเยาวชนเหลํานี้ไมํมี 
ในขณะท่ีเยาวชนก็จะขาดบางส่ิงท่ีพวกเขาเหลํานั้นไมํมีเชํนกัน จึงเกิดเป็นการเติมเต็มความเป็นมนุษย์ท่ีสังคม
พึงมีให๎ซึ่งกันและกนั  
 ดังนั้นกิจกรรมยวุชนวังงิ้ววิทยาคมอาสาพัฒนาชุมชนของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงเกิดขึ้น โดยมี
เปูาหมายให๎นักเรียนมีจิตสานึกแหํงความเป็นจิตอาสา และจิตสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นโดยท่ีจะแสดงให๎
เห็นถึงศักยภาพและการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์เพื่อสังคม รํวมท้ังกํอให๎เกิดความสามัคคีซึ่งเป็นคุณธรรมขั้น
พื้นฐานของการเป็นประชาชนท่ีดี  
2.วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อสร๎างกระบวนการมีสํวนรวํมให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนในการรํวมคิด รํวมแก๎ไขปัญหา รํวมพัฒนา
ท๎องถิ่น และรักษาวัฒนธรรม  
 2. เพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 3. เพื่อสร๎างจิตสานึกให๎ผ๎ูเรียนได๎ตระหนักถึงคุณคําของความมีจิตอาสาตํอชุมชนอยํางแท๎จริง  
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  1. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 90  มีสํวนรํวมให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนในการรํวมคิด รํวมแก๎ไขปัญหา รํวม
 พัฒนาท๎องถิ่น และรักษาวัฒนธรรม  

2.  ผ๎ูเรียนร๎อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 90 มจิีตสานึกและตระหนักถึงคุณคําของความมีจิตอาสาตํอ ชุมชนอยํ า ง

แท๎จริง 
 
 



๑๙๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนในการรํวมคิด รํวมแก๎ไขปัญหา รํวม พัฒนา
 ท๎องถิ่น และรักษาวัฒนธรรม อยูํในระดับ ดีเย่ียม 

2.  ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
3. ผ๎ูเรียนมีจิตสานึกและตระหนักถึงคุณคําของความมีจิตอาสาตํอชุมชนอยํางแท๎จริง อยูํใน

 ระดับ ดีเย่ียม 
 

4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ.ในสํวน 
      ท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีท่ี 
      ผํานมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได๎ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จัดท ากิจกรรมฯน าเสนอตํอฝุาย 
     บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมยุวชนวังงิ้ววิทยาคม
อาสาพัฒนาชุมชน 
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ๎าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผ๎ูเกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามภาระงานท่ี     
     กิจกรรมฯก าหนด  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 ตุลาคม  2562 
- 

กันยายน 2563 

นายวัชระ   สุขเกษม 

 
 
 



๑๙๙ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนในการรํวมคิด 
รํวมแก๎ไขปัญหา รํวม พัฒนาท๎องถิ่น และรักษา
วัฒนธรรม  
2.  ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ผ๎ูเรียนมีจิตสานึกและตระหนักถึงคุณคําของความมี
จิตอาสาตํอ ชุมชนอยํางแท๎จริง 
 

1. ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนในการ
รํวมคิด รํวมแก๎ไขปัญหา รํวม พัฒนาท๎องถิ่น 
และรักษาวัฒนธรรม อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
2.  ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูํใน
ระดับ ดีเย่ียม 
3. ผ๎ูเรียนมจิีตสานึกและตระหนักถึงคุณคําของ
ความมีจิตอาสาตํอชุมชนอยํางแท๎จริง อยูํใน
ระดับ ดีเย่ียม 
 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนใน
การรํวมคิด รํวมแก๎ไขปัญหา รํวมพัฒนา
ท๎องถิ่น และรักษาวัฒนธรรม  
2.  ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ผ๎ูเรียนมีจิตสานึกและตระหนักถึงคุณคํา
ของความมีจิตอาสาตํอชุมชนอยํางแท๎จริง 
 

1. ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนใน
การรํวมคิด รํวมแก๎ไขปัญหา รํวม พัฒนา
ท๎องถิ่น และรักษาวัฒนธรรม อยูํในระดับ 
ดีเย่ียม 
2.  ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูํ
ในระดับ ดีเย่ียม 
3. ผ๎ูเรียนมีจิตสานึกและตระหนักถึง
คุณคําของความมีจิตอาสาตํอชุมชนอยําง
แท๎จริง อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
 

ร๎อยละ 90  
 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 
ร๎อยละ 90 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย -  
7.3 ค่าวัสดุ 500 คําวัสดุส าหรับจัดกิจกรรม 
7.4 อื่น ๆ  -  

รวมทั้งสิ้น 500 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 



๒๐๐ 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนในการรํวม
คิด รํวมแก๎ไขปัญหา รํวม พัฒนาท๎องถิ่น และ
รักษาวัฒนธรรม  
2.  ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ผ๎ูเรียนมีจิตสานึกและตระหนักถึงคุณคําของ
ความมีจิตอาสาตํอชุมชนอยํางแท๎จริง 
   

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนในการรํวมคิด รํวมแก๎ไขปัญหา รํวมพัฒนาท๎องถิ่น และรักษา
วัฒนธรรม  
 2.  ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 3. ผ๎ูเรียนมีจิตสานึกและตระหนักถึงคุณคําของความมีจิตอาสาตํอชุมชนอยํางแท๎จริง  
 
10. ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม  

 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม            ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอกิจกรรม 
        ( นายวัชระ   สุขเกษม )                                          ( นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ ) 
               ต าแหนํง ครู                                                          ต าแหนํง ครู 
   
  
                                         ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเห็นชอบกิจกรรม 
                                                ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
                                             ต าแหนํง ครู  (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติกิจกรรม 

 
  ลงช่ือ............................................... ผ๎ูอนุมัติกิจกรรม 

                                                 ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พัฒนางานนาฏศิลป์ไทย 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภัสวรรณ  กันนา 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง            อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม ๒๕๖2 – 30 กันยายน  ๒๕๖3 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการยกระดับพัฒนาประเทศในทุกมิติ  อันน าไปสู่
เป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็น
ระบบให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี  เก่ง  และมีคุณภาพ  มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 พร้อมขับเคล่ือน            
การพัฒนาประเทศไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพ  จึงเป็นจุดเน้นของการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยตามยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.2561-2580)  โดยท่ียุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ก าหนดการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 
21  มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่             
การเปล่ียนบทบาทครู  การเพิ่มประสิทธิภาพ  ระบบบริหารจัดการศึกษา  และก าหนดการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของสถานศึกษาในทุกระดับ                
จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษา  เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษา
อย่างเสมอภาคท่ัวถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีการปฏิรูประบบการสอนท่ีน าไปสู่       
การวัดผลในเชิงทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่  21 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579   มากกว่า
การวัดระดับความรู้โดยท่ัวไป  ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยี   ในการสร้างและจัดการความรู้ใน       
การจัดการเรียนการสอน  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ   ท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี 

  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  พิจารณาเห็นความส าคัญของการสํงเสริมทักษะอาชีพด๎านกลองยาว  
ซึ่งจะท าให๎การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล๎องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดล๎อม และความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและ
เสริมสร๎างศักยภาพคนของชาติให๎สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ ก ารยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพในระดับสากล สอดคล๎องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษท่ี 
21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผ๎ูเรียนมีศักยภาพในการแขํงขันและด ารงชีวิตอยํางสร๎างสรรค์ในประชาคมโลก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให๎ห๎องเรียนมีความสะอาด ปลอดภัย มั่นคงและแข็งแรงมีสภาพที่สามารถใช๎ในการเรียนการ
สอนวิชานาฏศิลป์ ได๎อยํางเต็มท่ี 

2. เพื่อให๎ห๎องเรียนนาฏศิลป์เป็นแหลํงการเรียนรู๎ส าหรับผ๎ูเรียนทุกคน  
๓. เพื่อฝึกอาชีพที่สร๎างรายได๎ระหวํางเรียนของนักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 



๒๐๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑.  นักเรียนร๎อยละ  ๑๐๐ มีห๎องเรียนนาฏศิลปท่ี์ความสะอาด ปลอดภัย มั่นคงและแข็งแรงมี
สภาพที่สามารถใช๎ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ได๎อยํางเต็มท่ี 

๒.  นักเรียนร๎อยละ 100 มีห๎องเรียนนาฏศิลปท่ี์เป็นแหลํงการเรียนรู ๎
๓.  นักเรียนร๎อยละ 100 มีอาชีพที่สร๎างรายได๎ระหวํางเรียน  

   

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีห๎องเรียนนาฏศิลป์ท่ีความสะอาด ปลอดภัย มั่นคงและแข็งแรงมีสภาพที่สามารถ

ใช๎ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ได๎อยํางเต็มท่ี อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 
๒.  นักเรียนมีห๎องเรียนนาฏศิลป์ท่ีเป็นแหลํงการเรียนรู ๎อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 
๓. นักเรียนมีอาชีพที่สร๎างรายได๎ระหวํางเรียน อยูใํนระดับดีมากท่ีสุด 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

1 ตุลาคม ๒๕๖2 – 
31 ตุลาคม  ๒๕๖2 

นางภัสวรรณ  กันนา 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-. ปรับปรุงห๎องนาฏศิลป์ให๎สะอาด 
ปลอดภัย มั่นคงและแข็งแรง           
-  จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป์ 
-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชานาฏศิลป์ 

พฤศจิกายน 2562 –  
สิงหาคม 2563 

นางภัสวรรณ  กันนา 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

 กันยายน 2563 นางภัสวรรณ  กันนา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

30 กันยายน 2563 นางภัสวรรณ  กันนา 

 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
๑. นักเรียนมีห๎องเรียนนาฏศิลป์ท่ีความสะอาด 
ปลอดภัย มั่นคงและแข็งแรงมีสภาพที่สามารถใช๎ใน
การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ได๎อยํางเต็มท่ี 
  

๑. นักเรียนมีห๎องเรียนนาฏศิลป์ท่ีความสะอาด 
ปลอดภัย มั่นคงและแข็งแรงมีสภาพที่สามารถใช๎ใน
การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ได๎อยํางเต็มท่ี อยูํใน
ระดับดีมากท่ีสุด 

๒. นักเรียนมีห๎องเรียนนาฏศิลปท่ี์เป็นแหลํงการเรียนรู ๎ ๒. นักเรียนมีห๎องเรียนนาฏศิลป์ท่ีเป็นแหลํงการเรียนรู ๎
อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 

๓. นักเรียนมีอาชีพที่สร๎างรายได๎ระหวํางเรียน ๓. นักเรียนมีอาชีพที่สร๎างรายได๎ระหวํางเรียน อยูํใน
ระดับดีมากท่ีสุด 

 
๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
๑. นักเรียนมีห๎องเรียนนาฏศิลป์ท่ีความ
สะอาด ปลอดภัย มั่นคงและแข็งแรงมี
สภาพที่สามารถใช๎ในการเรียนการสอน
วิชานาฏศิลป์ได๎อยํางเต็มท่ี 
 

๑. นักเรียนมีห๎องเรียนนาฏศิลป์ท่ี
ความสะอาด ปลอดภัย มั่นคงและ
แข็งแรงมีสภาพที่สามารถใช๎ในการ
เรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ได๎อยําง
เต็มท่ี อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 

100% 

๒. นักเรียนมีห๎องเรียนนาฏศิลป์ท่ีเป็น
แหลํงการเรียนรู๎ 

๒. นักเรียนมีห๎องเรียนนาฏศิลป์ท่ี
เป็นแหลํงการเรียนรู๎ อยูํในระดับดี
มากท่ีสุด 

100% 

๓. นักเรียนมีอาชีพที่สร๎างรายได๎
ระหวํางเรียน 

๓. นักเรียนมีอาชีพที่สร๎างรายได๎
ระหวํางเรียน อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 

100% 

 
๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๑,000.- จัดซื้อปูายความรู๎ตํางๆ 
๗.๔ อื่น ๆ - - 

รวมท้ังส้ิน ๑,000.- - 
( ขอถัวจํายทุกรายการ ) 
 
 
 



๒๐๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือท่ีใช๎ 
๑. นักเรียนมีห๎องเรียนนาฏศิลป์ ท่ีความสะอาด 
ปลอดภัย มั่นคงและแข็งแรงมีสภาพท่ีสามารถใช๎ใน
การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ได๎อยํางเต็มท่ี อยูํใน
ระดับดีมากท่ีสุด 

- แบบสอบถาม 

๒. นักเรียนมีห๎องเรียนนาฏศิลป์ท่ีเป็นแหลํงการเรียนรู๎ 
อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 

- แบบสอบถาม 

๓. นักเรียนมีอาชีพท่ีสร๎างรายได๎ระหวํางเรียน อยูํใน
ระดับดีมากท่ีสุด 

- แบบสังเกต 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนมีห๎องเรียนนาฏศิลปท่ี์ความสะอาด ปลอดภัย มั่นคงและแข็งแรงมีสภาพท่ีสามารถใช๎ใน
การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ได๎อยํางเต็มท่ี 

๙.๒ นักเรียนมีห๎องเรียนนาฏศิลปท่ี์เป็นแหลํงการเรียนรู๎ 
9.2 นักเรียนมีทักษะอาชีพด๎านนาฏศิลป์ สามารถสร๎างรายได๎ระหวํางเรียนได๎ 
 

10. ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม  
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม            ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอกิจกรรม 
        ( นางภัสวรรณ  กันนา )                                          ( นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ ) 
               ต าแหนํง ครู                                                          ต าแหนํง ครู 
   
  
                                         ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเห็นชอบกิจกรรม 
                                                ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
                                             ต าแหนํง ครู  (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติกิจกรรม 

 
  ลงช่ือ............................................... ผ๎ูอนุมัติกิจกรรม 

                                                 ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 
 
 



๒๐๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พัฒนาสืบสานกลองยาว 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภัสวรรณ  กันนา 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง            อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม ๒๕๖2 – 30 กันยายน  ๒๕๖3 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการยกระดับพัฒนาประเทศในทุกมิติ  อันน าไปสู่
เป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็น
ระบบให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี  เก่ง  และมีคุณภาพ  มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 พร้อมขับเคล่ือน            
การพัฒนาประเทศไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพ  จึงเป็นจุดเน้นของการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยตามยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.2561-2580)  โดยท่ียุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ก าหนดการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 
21  มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่             
การเปล่ียนบทบาทครู  การเพิ่มประสิทธิภาพ  ระบบบริหารจัดการศึกษา  และก าหนดการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของสถานศึกษาในทุกระดับ                
จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษา  เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษา
อย่างเสมอภาคท่ัวถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีการปฏิรูประบบการสอนท่ีน าไปสู่       
การวัดผลในเชิงทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่  21 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579   มากกว่า
การวัดระดับความรู้โดยท่ัวไป  ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยี   ในการสร้างและจัดการความรู้ใน       
การจัดการเรียนการสอน  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ   ท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี 

  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  พิจารณาเห็นความส าคัญของการสํงเสริมทักษะอาชีพด๎านกลองยาว  
ซึ่งจะท าให๎การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล๎องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดล๎อม และความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและ
เสริมสร๎างศักยภาพคนของชาติให๎สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพในระดับสากล สอดคล๎องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษท่ี 
21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผ๎ูเรียนมีศักยภาพในการแขํงขันและด ารงชีวิตอยํางสร๎างสรรค์ในประชาคมโลก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให๎ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนกลองยาว และ
สามารถน าไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อฝึกอาชีพที่สร๎างรายได๎ระหวํางเรียนของนักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
          ๓. เพื่อให๎นักเรียนเกิดความรู๎และเข๎าใจ เกิดความรัก เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในท๎องถิ่น 
 



๒๐๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑.  ครูร๎อยละ  ๑๐๐ มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนกลอง
ยาว และสามารถน าไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนร๎อยละ 100 มีอาชีพที่สร๎างรายได๎ระหวํางเรียน  
  ๓. นักเรียนร๎อยละ  ๑๐๐ เกิดความรู๎และเข๎าใจ เกิดความรัก เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีในท๎องถิ่น   

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนกลองยาว และ

สามารถน าไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 
2. นักเรียนมีอาชีพที่สร๎างรายได๎ระหวํางเรียน อยูใํนระดับดีมากท่ีสุด 
๓. นักเรียนเกิดความรู๎และเข๎าใจ เกิดความรัก เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีในท๎องถิ่น อยูํในระดับดีมากท่ีสุด  
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

1 ตุลาคม ๒๕๖2 – 
31 ตุลาคม  ๒๕๖2 

นางภัสวรรณ  กันนา 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชากลองยาว 

พฤศจิกายน 2562 –  
กันยายน 2563 

นางภัสวรรณ  กันนา 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

 กันยายน 2563 นางภัสวรรณ  กันนา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

30 กันยายน 2563 นางภัสวรรณ  กันนา 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
๑. ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนกลองยาว และสามารถน าไปใช๎
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  

๑. ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนกลองยาว และสามารถน าไปใช๎
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 

2. นักเรียนมีอาชีพที่สร๎างรายได๎ระหวํางเรียน 2. นักเรียนมีอาชีพที่สร๎างรายได๎ระหวํางเรียน อยูํใน
ระดับดีมากท่ีสุด 
 



๒๐๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 

๓. นักเรียนเกิดความรู๎และเข๎าใจ เกิดความรัก 
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีใน
ท๎องถิ่น 

๓. นักเรียนเกิดความรู๎และเข๎าใจ เกิดความรัก 
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีใน
ท๎องถิ่น อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 

 
๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
๑. ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนกลองยาว และสามารถน าไปใช๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

๑. ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนกลองยาว และสามารถน าไปใช๎
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  อยูํในระดับ
ดีมากท่ีสุด 

100% 

2. นักเรียนมีอาชีพท่ีสร๎างรายได๎
ระหวํางเรียน 

2. นักเรียนมีอาชีพที่สร๎างรายได๎
ระหวํางเรียน อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 

100% 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
๓. นักเรียนเกิดความรู๎และเข๎าใจ เกิด
ความรัก เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีในท๎องถิ่น 

๓. นักเรียนเกิดความรู๎และเข๎าใจ 
เกิดความรัก เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีในท๎องถิ่น 
อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 

100% 

 
๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ 2,๕00.- กระดาษ A4, วัสดุอุปกรณ์, 

ชุดกลองยาว 
๗.๔ อื่น ๆ - - 

รวมท้ังส้ิน 2,๕00.- - 
( ขอถัวจํายทุกรายการ ) 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือท่ีใช๎ 
๑. ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนกลองยาว และสามารถน าไปใช๎
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 

- แบบสอบถาม 

2. นักเรียนมีอาชีพท่ีสร๎างรายได๎ระหวํางเรียน อยูํใน
ระดับดีมากท่ีสุด 

- แบบสังเกต 

๓. นักเรียนเกิดความรู๎ และเข๎าใจ เกิดความรัก 
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีใน
ท๎องถิ่น 

- แบบสอบถาม 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนกลองยาว และสามารถ
น าไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

9.2 นักเรียนมีทักษะอาชีพกลองยาว สามารถสร๎างรายได๎ระหวํางเรียนได๎ 
9.๓ นักเรียนเกิดความรู๎และเข๎าใจ เกิดความรัก เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีใน

ท๎องถิ่น 
 

10. ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม  
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม            ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอกิจกรรม 
        ( นางภัสวรรณ  กันนา )                                          ( นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ ) 
               ต าแหนํง ครู                                                          ต าแหนํง ครู 
   
  
                                         ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเห็นชอบกิจกรรม 
                                                ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
                                             ต าแหนํง ครู  (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติกิจกรรม 

 
  ลงช่ือ............................................... ผ๎ูอนุมัติกิจกรรม 

                                                 ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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P 

กิจกรรม      เกมส์ Crosswords 
สนองมาตรฐานการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
ลักษณะโครงการ                 โครงการใหมํ      โครงการตํอเนื่อง           อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   กรกฏาคม 256๓ –    กันยายน ๒๕๖๓ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบัน การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจาก
เป็นเครื่องมือส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู๎ การประกอบอาชีพ การสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก ชํวยพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความเข๎าใจตนเองและผ๎ูอื่นดีขึ้น เรียนรู๎และเข๎า
ใจความแตกตํางของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง มีเจตคติท่ีดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศ และใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อการส่ือสารได๎ รวมท้ังเข๎าถึงองค์
ความรู๎ตํางๆ ได๎งํายและกว๎างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต ภาษาอังกฤษนั้นจัดเป็นวิชาพื้นฐานท่ีท าการ
สอนให๎กับนักเรียนในทุกระดับต้ังแตํระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญมาก โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได๎ก าหนดให๎ทุก
โรงเรียนเน๎นการเรียนภาษาอังกฤษท่ีพัฒนาทักษะท้ัง 4 คือ การฟัง การพูด การอํานและการเขียน 

กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดให๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นสาระการเรียนรู๎อีกกลํุมหนึ่ง
ใน 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ ท่ีนักเรียนทุกคนต๎องเรียนรู๎โดยก าหนดให๎มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาตํางประเทศทุกช้ัน และเด็กไทยสํวนใหญํมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยูํในระดับท่ีต๎องปรับปรุง   
ท้ังนี้เป็นผลจากการไมํได๎รับการฝึกฝนการฟัง พูด อําน และเขียนท่ีมีคุณภาพมากเพียงพอ จึงไมํสามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขึ้นน าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริงและยังท าให๎เด็กไมํเห็นคุณคําขอ งการเรียน
ภาษาอังกฤษมากพอ  
 กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  มุํงจัดการเรียนรู๎กลํุม
สาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ให๎นักเรียนอยํางท่ัวถึง  สํูเปูาหมายในการพัฒนาทักษะสะกด
ค าศัพท์ และจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อให๎นักเรียนสามารถ ฟัง พูด อําน เขียน และเข๎ารํวมแขํงขัน  

Crossword Games ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎นักเรียนฝึกสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษให๎แมํนย าขึ้น 
2. เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักวิธีการใช๎พจนานุกรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ Crossword Games 
3. เพื่อให๎นักเรียนฝึกทักษะการแขํงขัน Crossword Games ตามกติกาของสมาคมครอสเวิร์ดแหํง

ประเทศไทย 
4. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขัน Crossword  Games ในระดับโรงเรียนหรือระดับภายนอก

สถานศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
        3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนร๎อยละ 70  ได๎เข๎ารํวมการจัดกิจกรรมกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
      3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีการพฒันาทักษะสมรรถนะของนักเรียน และมีเจตคติท่ีดีตํอรายวิชาภาษาอังกฤษ                
ในระดับดี 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

กรกฎาคม  256๓ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดกิจกรรมแขํงขันเกมส์ Crosswords 

สิงหาคม  256๓ 
-กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 
กันยายน    256๓ 

 
นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
กันยายน   256๓ 

 
นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
นักเรียนมีการพฒันาทักษะสมรรถนะของนักเรียน และ
มีเจตคติท่ีดีตํอรายวิชาภาษาอังกฤษ 

นักเรียนได๎รับการพฒันาทักษะสมรรถนะของ
นักเรียน และมีเจตคติท่ีดีตํอรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในระดับดี 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
นักเรียนมีการพฒันาทักษะสมรรถนะของนักเรียน และมี
เจตคติท่ีดีตํอรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ความพึงพอใจในการรํวม
กิจกรรม 

ระดับดี 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าวัสดุ ๑,500 คําวัสดุในการจัดกิจกรรม 

- กระดาน Crosswords และของรางวัล 
รวมทั้งสิ้น ๑,500 บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

(ขอถัวจํายรายการ) 
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8. ประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

ความพึงพอใจในการรํวมกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
 
9. ผลคาดว่าจะได้รับ 
 

 1. นักเรียนได๎ฝึกสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษให๎แมํนย าขึ้น 
2. นักเรียนรู๎จักวิธีการใช๎พจนานุกรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ Crossword Games 
3. นักเรียนได๎ฝึกทักษะการแขํงขัน Crossword Games ตามกติกาของสมาคมครอสเวิร์ดแหํง

ประเทศไทย 
4. นักเรียนสามารถเข๎ารํวมแขํงขัน Crossword  Games ในระดับโรงเรียนหรือระดับภายนอก

สถานศึกษา 
 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ)                        (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
            ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย                      ต าแหนํง ครู  
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                   
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กิจกรรม                แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี     ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี     1 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ี รต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  256๒ – กันยายน 256๓ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

 เนื่องจากสังคมได๎เปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์จากสภาพสังคมเกษตรกรรมเป็น
สังคมอุตสาหกรรม เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล๎อม ท าให๎หลายคนมองข๎ามการออกก าลัง
กายหลายคนอ๎างไมํมีเวลา บางคนเข๎าใจวําการเปล่ียนแปลงอิริยาบถในชีวิตประจ าวันเป็นการออกก าลังกาย จึง
เป็นเหตุให๎สุขภาพอํอนแอลงและอาจประสบกับปัญหาการเจ็บปุวยด๎วยโรคตําง ๆ ตามมาเชํน ความดันโลหิต
สูงเบาหวานโรคอ๎วนโรคมะเร็งความเครียด ฯลฯ ท าให๎ระบบสุขภาพของคนไทยต๎องเน๎นการ "สร๎าง" มากกวํา
การ "ซํอม" สุขภาพ ซึง่เป็นการเน๎นระบบสุขภาพเชิงรุกและการสร๎างเสริมสุขภาพเนื่องจากประชาชนปุวยด๎วย
โรคท่ีสามารถปูองกันได๎เป็นสํวนใหญํท าให๎ส้ินเปลืองงบประมาณและคําใช๎จํายในการเยียวยารักษาจึงได๎มีการ
รณรงค์ให๎ประชาชนได๎มาใสํใจในการออกกกาลังกายเพื่อปูองกันโรคภัยไข๎เจ็บตามท่ีรัฐบาลได๎ก าหนดนโยบาย 
5 อ. เป็นหลักในการสร๎างสุขภาพแกํประชาชนประกอบด๎วย การออกก าลังกายอาหารปลอดภัยอารมณ์และ
สุขภาพจิตอนามัยชุมชนและอโรคยาซึ่งให๎เริ่มจากการจัดกิจกรรมออกก าลังกายเป็นเรื่องแรกและบูรณาการกับ
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการสร๎างสุขภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชน ให๎ภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู๎และ
ทักษะท่ีจ าเป็นในการสร๎างและพัฒนาความเข๎มแข็งของประชนท่ีจะรํวมใจแก๎ปัญหาสุขภาพของตนเองและ
ชุมชนโดยมีเปูาหมายสํงเสริมให๎คนไทยอายุ 6 ปีข้ึนไปออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ ด๎วยการออกก าลังกาย
แบบตํางๆ เชํนการเดินวิ่งการปั่นจักรยานวํายน้ าเต๎นแอโรบิคเป็นต๎นการเต๎นแอโรบิคเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีดีตํอ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตอีกท้ังยังท าให๎ประชาชนได๎เล็งเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายโดยการเต๎นแอ
โรบิค 

ตามประกาศคณะอนุกรรมการสํงเสริมสุขภาพและปูองกันโรคภายใต๎คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหํงชาติเรื่องการจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกนัสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ 
2557โดยอาศัยอ านาจตามความในข๎อ 2 ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหํงชาติเรื่องการ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ 2557ประเภทท่ี 2 เพื่อสนับสนุนให๎กลํุมหรือองค์กร
ประชาชนหรือหนํวยงานอื่นในพื้นท่ีได๎ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการสร๎างเสริมสุขภาพการปูองกันโรค
ให๎แกํประชาชนในพื้นท่ี 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม เล็งเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย จึงจัดกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 
เพื่อให๎นักเรียน ข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการออกก าลังกายด๎วยการเต๎นแอโรบิคในวัน
พฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ การออกก าลังกายด๎วยการเต๎นแอโรบิค  เป็นวิธีที่เหมาะสม  โดยการกระต๎ุน ให๎เกิด
ความตระหนักและต่ืนตัวเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยํางยิ่ง เพราะการออกก าลัง
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กายสํงผลท าให๎รํางกายแข็งแรง ผํอนคลายความเครียด เสริมสร๎างความสามัคคี และท่ีส าคัญการออกก าลังกาย
ยังลดความเส่ียงตํอการเกิดโรคได๎อีกด๎วย 

  
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสํงเสริมให๎ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกก าลังกาย
อยํางสม่ าเสมอ 

2. เพื่อลดภาวการณ์เจ็บปุวยด๎วยโรคตําง ๆ 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกก าลังกายอยําง

สม่ าเสมอ 
2) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร๎อยละ ๘๐ ลดภาวการณ์เจ็บปุวยด๎วยโรคตําง ๆ 

วํางให๎เกิดประโยชน์ 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกก าลังกายอยําง 
2) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ลดภาวการณ์เจ็บปุวยด๎วยโรคตําง ๆ 

 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

1 ตุลาคม ๒๕๖2 – 
31 ตุลาคม  ๒๕๖2 

 
วําท่ี รต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
- กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 

พฤศจิกายน 2562 –  
กันยายน 2563 

 
วําท่ี รต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการด าเนินงาน  

มกราคม 2563 –  
30 กันยายน 2563 

 
วําท่ี รต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

30 กันยายน 2563 
 

วําท่ี รต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 

๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงโดยการออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ 
 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงโดยการออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ  อยูํใน
ระดับดีมาก 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ลด
ภาวการณ์เจ็บปุวยด๎วยโรคตําง ๆ 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ลด
ภาวการณ์เจ็บปุวยด๎วยโรคตําง ๆ อยูํในระดับดีมาก 



๒๑๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงโดยการออก
ก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ 
 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงโดยการ
ออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมออยูํใน
ระดับดีมาก 

๘๐% 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ลดภาวการณ์เจ็บปุวยด๎วยโรค
ตําง ๆ 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ลดภาวการณ์เจ็บปุวยด๎วย
โรคตําง ๆอยูํในระดับดีมาก 

๘0% 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

1 คําอุปกรณ์ - ไมค์คล๎องหัว - - เงินอุดหนุนรายหัว 1,๒๐๐ 
รวม - - - - ๑,๒๐๐ บาท 

 
๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือท่ีใช๎ 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงโดยการออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ อยูํใน
ระดับดีมาก 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ลด
ภาวการณ์เจ็บปุวยด๎วยโรคตําง ๆ อยูํในระดับดีมาก 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกก าลังกายอยําง
สม่ าเสมอ 

2) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ลดภาวการณ์เจ็บปุวยด๎วยโรคตําง ๆ 
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๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 

 
 
ลงช่ือ................................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ................................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (วําท่ี รต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)           (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 
             ต าแหนํง ครู                   ต าแหนํง ครู  
 
 
                                   ลงช่ือ..........................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                   (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ...........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                              (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                    ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม                                  
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กิจกรรม    คลินิกคณิต พิชิตภาษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๑ 
หน่วยงานท่ีรับ     โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวจิราพร สินเอี่ยม 
ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมใหม่    กิจกรรมต่อเนื่อง  อื่นๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้าง บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ ท่ีดีต่อกัน   โดยภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรับคณิตศาสตร์นั้นมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด           
ของนักเรียน  ท าใหน้ักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน                    
สามารถวิเคราะห์ปัญหา  และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์  วางแผน ตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   
 การฝึกทักษะ การอ่าน  การเขียน  กระบวนการคิดค านวณเลขได้คล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกต้อง
แม่นย า  นับว่ามีความส าคัญ  เพราะนักเรียนต้องมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ 
ซึ่งมีความส าคัญอย่างมาก จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี จะต้องได้รับการพฒันาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากพบว่านักเรียน
บางส่วนในโรงเรียน มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน  และการคิดค านวณ 

 ดังนั้น โรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมได้ตระหนักถงึความส าคัญ จึงได้จัดกิจกรรมคลินิกคณิต พิชิตภาษา                                         
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน  พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑.    เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนแก่นักเรียนท่ีอ่านและเขียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

มาตรฐาน 
๒.    เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการคิดค านวณบวกและลบเลขได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 

 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                 - นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ท่ียังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้                  
คิดค านวณบวกและลบเลขไม่เป็น  ร้อยละ ๘๐ ได้รับการแก้ไขในการอ่าน การเขียนคิดค านวณบวกและลบเลข
ได้อย่างถูกต้อง  

๓.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
       -   นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  การคิดค านวณบวกและลบเลข                         
ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 
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๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
- แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
-  คัดเลือกนักเรียนท่ีมีปัญหา             
การอ่าน การเขียน  การคิดค านวณ
บวกและลบเลข 
- จัดท า จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ   

 
ต.ค.-พ.ย. ๖๒ 

 
 

ธ.ค. ๖๒ - มิ.ย. ๖๓   
  
 
 
 

ก.ค. – ส.ค. ๖๓ 
 

ก.ย. ๖๓ 
 

 
นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม,                  
นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์

 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
-   นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ การอ่าน  การเขียน  
กระบวนการคิดค านวณเลขได้คล่องแคล่ว 

- นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  
การคิดค านวณบวกและลบเลขได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 

 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

- นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ                 
การอ่าน  การเขียน  กระบวนการ
คิดค านวณเลขได้คล่องแคล่ว 

- นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียน  การคิด
ค านวณบวกและลบเลขได้อย่าง
รวดเร็วถูกต้อง 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑     
ร้อยละ  ๘๐ %  สามารถพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขียน  การคิด
ค านวณบวกและลบเลขได้อย่าง
รวดเร็วถูกต้อง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย -  - 
๗.๓ ค่าวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ 

๕๐๐ 
- 

ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ 
- 

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ 
หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

๘. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

- นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  
การคิดค านวณบวกและลบเลขได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง 

แบบประเมิน 
รายงานกิจกรรม 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  การคิดค านวณบวกและลบเลข                         
ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นย า 

 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงช่ือ................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ลงช่ือ................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม)        (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 
          ต าแหน่ง ครู                 ต าแหน่ง ครู  
 

 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
   ต าแหน่ง ครู (ฝ่ายแผนงาน) 
 

๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
  ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 



๒๑๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   เฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนา มหาราชินี   
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๒ 
หน่วยงานท่ีรับ     โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวจิราพร สินเอี่ยม 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมใหม่  กิจกรรมต่อเนื่อง  อื่นๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๓  มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยวันท่ี  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓  ซึ่งตรงกับวันส าคัญในจิตใจของปวงชนชาวไทยท้ังชาติ                            
ด้วยเป็นวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   

ที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๔๒ พรรษา  ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน 

และทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินท้ังหลายตลอดมาโดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย              
ของพระองค์ท่าน           

     ในฐานะพสกนิกรปวงชนชาวไทยท้ังภาครัฐ และเอกชนจึงสมควรท่ีจะได้ถวายความจงรักภักดี              
และเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างสูง   

 ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  จึงตระหนักถึงความส าคัญ โดยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๓ มิถุนา มหาราชินี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี   
๒.  เพื่อแสดงพลังสามัคคีของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม                  

ในการร่วมใจกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้   
 

๓. เป้าหมาย 
  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
      -  นักเรียนร้อยละ  ๙๐   ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 

  

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       -   นักเรียนได้รู้จักพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า                 
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี   
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการ ด าเนินงาน 
-  แต่งต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์  
-  จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 
๓ มิถุนา มหาราชินี    
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
     การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
 พ.ค. ๖๓ 

 
 

 พ.ค. ๖๓ 
๓ มิ.ย. ๖๓ 

 
 

มิ.ย. ๖๓ 
 

มิ.ย. ๖๓ 

 
นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
 
 
นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
 
 
 
นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
 
นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
- นักเรียนได้เทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี   
 

-  นักเรียนรู้จักพระราชกรณียกิจ และระลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ             
พระบรมราชินี   

 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

- นักเรียนได้เทิดทูนและ                 
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ                
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี   
 

-  นักเรียนรู้จักพระราชกรณียกิจ 
และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ             
พระบรมราชินี   

ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐ % ให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมและ 

ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ             
พระบรมราชินี   

 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ 

๕๐๐ 
- 

ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ 
 

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ 
หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ 



๒๒๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๘. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
- นักเรียนรู้จักพระราชกรณียกิจ และระลึกถึง                    
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ             
พระบรมราชินี   

แบบประเมิน 
รายงานกิจกรรม 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑  นักเรียนได้เทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี   
๙.๒  นักเรียนได้แสดงพลังสามัคคีกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี   

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 

 
ลงช่ือ................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ลงช่ือ................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม)        (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 
          ต าแหน่ง ครู                 ต าแหน่ง ครู  

 

 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
   ต าแหน่ง ครู (ฝ่ายแผนงาน) 
 

๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
  ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    วันภาษาไทย 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๑ 
หน่วยงานท่ีรับ     โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวจิราพร สินเอี่ยม 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมใหม่  กิจกรรมต่อเนื่อง  อื่นๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทย เป็นวัฒนธรรมประจ าชาติท่ีมีความส าคัญยิ่งและเป็นส่ือกลางในการติดต่อ ส่ือความคิด
ข้อมูลในชีวิตประจ าวัน ภาษาไทยมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบันมีคนไทยใช้ภาษาไทยท่ีไม่ถูกต้อง
หรือไม่น่าฟังอยู่มากมาย  

นอกจากนี้ยังเป็นส่ือ แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณีและสุนทรียภาพ                  
เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  
 ดังนั้น โรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ                                        
เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตส านึกของนักเรียน ให้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือ
ร่วมใจกันท านุบ ารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ าค่าของชาติ 
ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อให้นักเรียนตระหนักถงึความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทย 
๒.   เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก 

 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                 - นักเรียนร้อยละ  ๙๐   ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  

 

๓.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
       -   นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ คุณค่าของภาษาไทย ได้กล้าแสดงความสามารถอย่าง
สร้างสรรค์ 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
- แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงาน 
- ภูมิปัญญาไทย 

 
มิ.ย. ๖๒ 

 
มิ.ย. ๖๓   

๒๙ ก.ค. ๖๓ 

 
นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 
นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 



๒๒๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- เกมหรรษา 
-ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ   

 
 

ก.ค. ๖๓ 
 

ก.ค. ๖๓ 
 

 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
-  นักเรียนกล้าแสดงความสามารถ และตระหนัก                  
ถึงความส าคัญของภาษาไทย 

- นักเรียนได้รับความรู้ กล้าแสดงความสามารถ               
และเห็นคุณค่าของภาษาไทย 

 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

-  นักเรียนกล้าแสดงความสามารถ 
และตระหนักถึงความส าคัญของ
ภาษาไทย 

- นักเรียนได้รับความรู้ กล้าแสดง
ความสามารถและเห็นคุณค่าของ
ภาษาไทย 

- ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐ % ให้ความ
ให้ความมือในการจัดกิจกรรม                 
ได้รับความรู้ และเห็นคุณค่าของ
ภาษาไทย 

 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย -  - 
๗.๓ ค่าวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ 

๑,๐๐๐ 
- 

ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ 
- 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 
หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

๘. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

- นักเรียนได้รับความรู้ กล้าแสดงความสามารถและ
เห็นคุณค่าของภาษาไทย 

แบบประเมิน 
รายงานกิจกรรม 

 

 



๒๒๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ คุณค่าของภาษาไทย ได้กล้าแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 

 
ลงช่ือ................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ลงช่ือ................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม)        (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 
          ต าแหน่ง ครู                 ต าแหน่ง ครู  

 

 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
   ต าแหน่ง ครู (ฝ่ายแผนงาน) 
 

๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
  ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    วันสุนทรภู่ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๑ 
หน่วยงานท่ีรับ     โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวจิราพร สินเอี่ยม 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมใหม่  กิจกรรมต่อเนื่อง  อื่นๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

สุนทรภู่เป็นกวีที่มีผลงานดีเด่นด้านค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ จนได้รับสมญานามว่า               
รัตนกวีของประเทศไทย และยังได้รับยกยอ่งจากองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ             
ยกย่องให้สุนทรภู่ เป็นกวีเอกของโลก เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ผลงานท่ีท่านได้ประพันธ์ไว้มีมากมาย เช่น               
นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศเมืองเพชร นิราศภูเขาทอง นิราศวัดเจ้าฟ้า นิราศสุพรรณ                 
ร าพันพิลาป พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน ฯลฯ ผลงานท่ีวรรณคดีสโมสรยกย่องให้เป็นยอดแห่งวรรณคดี    
ได้แก่ ยอดนิทานค ากลอน (พระอภัยมณี) ยอดกลอนเสภา (ขุนช้างขุนแผน) ยอดกลอนนิราศ (นิราศภูเขาทอง) 
ซึ่งเป็นมรดกอันล้ าค่าของไทย  

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงตระหนักถึงกวีเอกของโลก ตลอดจนผลงานของท่านสุนทรภู่อัน
เป็นมรดกของชาติซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้านภาษา    
 จากความส าคัญดังกล่าวมาข้างต้น โรงเรียนวงังิ้ววทิยาคมจึงได้จัดท ากิจกรรมวันสุนทภู่ เพื่อให้นักเรียน
ได้ระลึกถึงสุนทรภู่ และได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่าน ท้ังยังเป็นการฝึกทักษะ                        
ด้านการอ่านและเขียนของนักเรียนอีกด้วย 

 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ กวีเอกของโลก 
๒.   เพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นมรดกของชาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้านภาษา 

 ๓.   เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก 
 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                 - นักเรียนร้อยละ  ๙๐   ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  

 

๓.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
       -   นักเรียนได้รับความรู้ ได้แสดงความสามารถ ได้เผยแพร่เชิดชูเกียรติกวีเอกของโลก 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
- แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงาน 
- ประกวดตัวละครในวรรณคดี 
- การแสดงของนักเรียนแต่ละห้อง 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ   

 
พ.ค. ๖๒ 

 
พ.ค. ๖๓   

๒๖ มิ.ย. ๖๓  
 
 

มิ.ย. ๖๓ 
 

มิ.ย. ๖๓ 
 

 
นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 
นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 
 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
-  นักเรียนกล้าแสดงความสามารถ และเผยแพร่                 
เชิดชูเกียรติกวีเอกของโลก 

- นักเรียนได้รับความรู้ กล้าแสดงความสามารถ               
และเผยแพร่เชิดชูเกียรติกวีเอกของโลก 

 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 - นักเรียนกล้าแสดงความสามารถ 
และเผยแพร่เชิดชูเกียรติ                     
กวีเอกของโลก 

 

- นักเรียนได้รับความรู้                     
กล้าแสดงความสามารถ               
และเผยแพร่เชิดชูเกียรติ                
กวีเอกของโลก 

- ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐ % ให้ความ
ให้ความมือในการจัดกิจกรรม                 
ได้รับความรู้ และเผยแพร่                    
เชิดชูเกียรติกวีเอกของโลก 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย -  - 
๗.๓ ค่าวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ 

๑,๐๐๐ 
- 

ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ 
- 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 
หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ 



๒๒๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 

๘. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

- นักเรียนได้รับความรู้  กล้าแสดงความสามารถ               
และเผยแพร่เชิดชูเกียรติกวีเอกของโลก 

แบบประเมิน 
รายงานกิจกรรม 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนได้รับความรู้และได้เชิดชูเกียรติประวัติกวีเอกของโลก  

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 

 
ลงช่ือ................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ลงช่ือ................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม)        (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 
          ต าแหน่ง ครู                 ต าแหน่ง ครู  
 

 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
   ต าแหน่ง ครู (ฝ่ายแผนงาน) 
 

๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
  ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม        สะเต็มศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข๎อท่ี ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางปริศนา พุํมพฤกษ์  
ลักษณะกิจกรรม   P  โครงการใหมํ              โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  256๒ – กันยายน  256๓ 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ท่ีมุ่งบูรณาการศาสตร์ท้ังส่ี ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์  เข้า
ด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้ทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์  การคิด
สร้างสรรค์  และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  ทุกคน
จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต  และกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด ภายใน ๕ ปี จะท าให้มีการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษาครบทุกโรงเรียน   

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 
และเพื่อสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด   

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการสะเต็มศึกษาขึ้นมาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  คุณธรรม  ทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพได้โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ   

2.  วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
๒.  เพื่อให้นักเรียนได้น าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเองได้ 
๓.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และเจตคติท่ีดีต่อ

อาชีพ 
๔. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหม่

ท่ี เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

3.  เป้าหมาย 
3.7  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑.  ร๎อยละ 100 นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

๒.  ร๎อยละ 100 นักเรียนได้น าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเองได้ 
๓.  ร๎อยละ 100 นักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และเจต

คติท่ีดีต่ออาชีพ 
๔. ร๎อยละ 100 นักเรียนสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ มี

ผลงานแปลกใหม่ท่ี เป็นแบบอย่างท่ีดี 
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3.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ในระดับ

ดีเย่ียม 
๒.  นักเรียนได้น าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเองได้ ในระดับดีเย่ียม 
๓.  นักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และเจตคติท่ีดีต่อ

อาชีพ ในระดับดีเย่ียม 
๔. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหม่

ท่ี เป็นแบบอย่างท่ีดี ในระดับดีเย่ียม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม 256๒ นางปริศนา พุํมพฤกษ์ 
 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. จัดกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน ประจ าปีการศึกษา  
256๒ 

 สิงหาคม 256๓ นางปริศนา พุํมพฤกษ์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๓ นางปริศนา พุํมพฤกษ์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 256๓ นางปริศนา พุํมพฤกษ์ 
 

 
5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑.  นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  
๒.  นักเรียนได้น าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการของ
ตนเองได้  
๓.  นักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการ การคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  
๔. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วย
ตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหม่ท่ี เป็น
แบบอย่างท่ีดี  

iii. นักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการ การคิด
วิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์  และเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑.  นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน  
๒.  นักเรียนได้น าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการของตนเองได้  
๓.  นักเรียนมีความรู้ทักษะ
กระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  
๔. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์และ
พัฒนาผลงานด้วยตนเองอย่างมี
หลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหม่ท่ี เป็น
แบบอย่างท่ีดี  

๑ .  นักเรียนได้เรี ยนรู้ ร่วมกัน เป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน  
๒.  นักเรียนได้น าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาด้วย
วิธีการของตนเองได้  
๓.  นักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการ 
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพ  
๔. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ มี
ผลงานแปลกใหม่ท่ี เป็นแบบอย่างท่ีดี  

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

 
 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย -  
7.3 คําวัสดุ ๑,๐00 4. วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา   ๑,๐00 บาท 
7.4 อื่น ๆ -  

รวมท้ังส้ิน ๑,๐00 บาท  (หนึ่งพันบาทถ๎วน) 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.  นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  
๒.  นักเรียนได้น าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการของ
ตนเองได้  
๓.  นักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ 
การคิดสร้างสรรค์ และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  
๔. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วย
ตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหม่ท่ี เป็น
แบบอย่างท่ีดี  

แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
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9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์ ใช๎เหตุผลในการ

แก๎ปัญหาตําง ๆ ได๎ 
9.2 นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งส่ี ได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์  เข้าด้วยกัน 
9.3 นักเรียนสามารถท างานเป็นกลํุม และอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 

          9.4 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต 
 
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นางปริศนา พุํมพฤกษ์)                    (นายกิตติวัฒน์ พุํมพฤกษ์) 
      ต าแหนํง ครู               ต าแหนํง ครู   

 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

            ต าแหนํง ครู  (ฝุายแผนงาน) 
 

๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม    ลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  1 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหมํ       โครงการตํอเนื่อง        อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนกรกฎาคม  2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน ก าลังขยายตัวและมีทีทําวําอาจเกิดการรวมกลํุมกันของกลํุมพํอค๎ายา
ในหลายประเทศของภูมิภาคอาเซียน ด๎วยมีข๎อมูลจากหนํวยงานด๎านปราบปรามยาเสพติดพบวํา เครือขํายเริ่ม
มีการเช่ือมโยงกันบางแล๎วต้ังแตํแหลํงผลิตจนถึงระบบการขนสํงออกสํูตลาด ดูจากยาเสพติดท่ีจับกุมได๎แตํละ
ครั้งมีปริมาณมหาศาลในยาเสพติดเกือบทุกประเภทไมํวํายาบ๎า ยาไอซ์หรือแม๎แตํโคเคนท่ีกลํุมไฮโซเริ่มใช๎มาก
ขึ้น นโยบายการปราบปรามของรัฐบาลท่ีคุมเข๎มอยํางตํอเนื่องก็ยังไมํประสบผลส าเร็จเทําท่ีควร ยาเสพติดยังคง
ทะลักเข๎าสํูประเทศไทยอยํางตํอเนื่อง 

กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายในการเสริมสร๎างทักษะการด ารงชีวิตของผ๎ูเรียนเพื่อให๎ มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คือ พฤติกรรมหํางไกลยาเสพติดของนักเรียน โดยมุํงเน๎นให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ี
สํงเสริมการพัฒนาผ๎ูเรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ เป็นกิจกรรมเชิงลึกท่ีน าไปสํูผลสัมฤทธิ์ ท่ีท าให๎ผ๎ูเรียนเกิดมโน
ส านึก รู๎ผิดชอบช่ัวดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีสํวนรํวมกิจกรรมอยํางจริงจัง ให๎ครอบคลุมผ๎ูเรียนใน
สถานศึกษา 
เพื่อให๎เรียนรู๎และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต  

เพื่อให๎การขับเคล่ือนนโยบายดังกลําวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และส านักกิจการพิเศษ ได๎รับมอบหมายให๎เป็นหนํวยประสาน
กับองค์กรหลัก สถานศึกษา และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง โดยความรํวมมือของส านักงานลูกเสือแหํงชาติ  
ด าเนินการการฝึกอบรมลูกเสือ ให๎ได๎ลูกเสือท่ีมีคุณภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามนโยบายและหํางไกลยา
เสพติด และจัดต้ังกองลูกเสือลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษาตํอไป 

งานลูกเสือ-เนตรนาร ีฝุายกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมได๎เห็นความส าคัญ จึงได๎จัดท า
โครงการลูกเสือต๎านภัยยาเสพติดนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2.2. เพื่อเป็นการปูองกันเฝูาระวัง และดูแลชํวยเหลือ สร๎างภูมิค๎ุมกันให๎นักเรียนหํางไกลจากยาเสพติด 
 2.3. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ามามีสํวนรํวมกับชุมชนในการตํอต๎านยาเสพติดทุกรูปแบบ   
 2.4. เพื่อขยายผลตํอเยาวชนในชุมชนและท่ีโรงเรียน ให๎ได๎รับรู๎และตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติด  
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ผ๎ูอ านวยการลูกเสือโรงเรียนและครู จ านวน 2 คน 
2. ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม จ านวน 8 คน 
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3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนร๎อยละ 80 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. นักเรียนร๎อยละ 80 มีการปูองกันเฝูาระวัง และดูแลชํวยเหลือ สร๎างภูมิค๎ุมกันให๎นักเรียน

หํางไกลจากยาเสพติด 
3. นักเรียนร๎อยละ 80 มีความเข๎าใจและเข๎ามามีสํวนรํวมกับชุมชนในการตํอต๎านยาเสพติด

ทุกรูปแบบ   
4. นักเรียนร๎อยละ 80 มีการขยายผลตํอเยาวชนในชุมชนและท่ีโรงเรียน ให๎ได๎รับรู๎และ

ตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติด 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
-  จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
-  ก าหนดระยะเวลา 
-  ก าหนดงบประมาณ 
-  ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ 

เดือนกรกฎาคม 2563 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- สํงเสริมสนับสนุน 
-  จัดส่ิงอ านวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให๎การนิเทศ 

เดือนกรกฎาคม 2563 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข๎อมูล 
- วิเคราะห์ข๎อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือนกรกฎาคม 2563 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงาน
ประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะตํอไป 
-  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 

เดือนกรกฎาคม 2563 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. นักเรียนร๎อยละ 80 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
2. นักเรียนร๎อยละ 80 มีการปูองกันเฝูาระวัง และ
ดูแลชํวยเหลือ สร๎างภูมิค๎ุมกันให๎นักเรียนหํางไกลจาก
ยาเสพติด 
3. นักเรียนร๎อยละ 80 มีความเข๎าใจและเข๎ามามีสํวน
รํวมกับชุมชนในการตํอต๎านยาเสพติดทุกรูปแบบ   
4. นักเรียนร๎อยละ 80 มีการขยายผลตํอเยาวชนใน
ชุมชนและท่ีโรงเรียน ให๎ได๎รับรู๎และตระหนักถึงโทษ
ภัยจากยาเสพติด 
 

1. ผ๎ูอ านวยการลูกเสือโรงเรียนและครู จ านวน 2 คน 
2. ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
จ านวน 8 คน 
 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนร๎อยละ 80 มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. นักเรียนร๎อยละ 80 มีการปูองกัน
เฝูาระวัง และดูแลชํวยเหลือ สร๎าง
ภูมิค๎ุมกันให๎นักเรียนหํางไกลจากยา
เสพติด 
3. นักเรียนร๎อยละ 80 มีความเข๎าใจ
และเข๎ามามีสํวนรํวมกับชุมชนในการ
ตํอต๎านยาเสพติดทุกรูปแบบ   
4. นักเรียนร๎อยละ 80 มีการขยายผล
ตํอเยาวชนในชุมชนและท่ีโรงเรียน ให๎
ได๎รับรู๎และตระหนักถึงโทษภัยจากยา
เสพติด 
 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให๎มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
2. เพื่อเป็นการปูองกันเฝูาระวัง 
และดูแลชํวยเหลือ สร๎างภูมิค๎ุมกัน
ให๎นักเรียนหํางไกลจากยาเสพติด 
3. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ามามี
สํวนรํวมกับชุมชนในการตํอต๎านยา
เสพติดทุกรูปแบบ   
4. เพื่อขยายผลตํอเยาวชนใน
ชุมชนและท่ีโรงเรียน ให๎ได๎รับรู๎และ
ตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติด  
 

80 % 
 

 
80 % 

 
 

80 % 
 
 

80 % 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1 คําตอบแทน - - 
7.2 คําใช๎สอย - - 

7.3 คําเบ้ียเล้ียง , คําอาหาร , ค่ า
น้ ามันเช้ือเพลิง 

5,000.- บาท 
(งบกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน) 

- คําเบ้ียเล้ียง ผอ.และครู 2 คน × 
7 มื้อ × 60 บาท = 840.- บาท 
- คําอาหารนักเรียน 8 คน × 7 
มื้อ 60 บาท = 3,360.- บาท 
- คําน้ ามันเช้ือเพลิง = 800.- บาท 
  

7.4 อื่นๆ   
รวมทั้งสิ้น 5,000.- บาท 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
2. เพื่อเป็นการปูองกันเฝูาระวัง และดูแลชํวยเหลือ 
สร๎างภูมิค๎ุมกันให๎นักเรียนหํางไกลจากยาเสพติด 
3. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ามามีสํวนรํวมกับชุมชน
ในการตํอต๎านยาเสพติดทุกรูปแบบ   
4. เพื่อขยายผลตํอเยาวชนในชุมชนและท่ีโรงเรียน ให๎
ได๎รับรู๎และตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติด  
 

- แบบประเมินคุณภาพ 
- แบบสังเกต 
- ตรวจสอบเอกสาร 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

9.1. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 9.2. โรงเรียนมีการปูองกันเฝูาระวัง และดูแลชํวยเหลือ สร๎างภูมิค๎ุมกันให๎นักเรียนหํางไกลจากยาเสพติด 
 9.3. นักเรียนมีสํวนรํวมกับชุมชนในการตํอต๎านยาเสพติดทุกรูปแบบ   
 9.4. นักเรียนในโรงเรียน และชุมชนได๎รับรู๎และตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติ 
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10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายกิตติวัฒน์ พุํมพฤกษ์)                    (นายกิตติวัฒน์ พุํมพฤกษ์) 
      ต าแหนํง ครู               ต าแหนํง ครู   

 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

            ต าแหนํง ครู  (ฝุายแผนงาน) 
 

๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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             โครงการที่  ๒ 
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โครงการ   พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข๎อท่ี ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางปริศนา  พุํมพฤกษ์  
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหมํ   P  โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  256๒ – กันยายน  256๓ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ผ๎ูบริหารควรมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผ๎ูน า มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและพัฒนานักเรียน โดยใช๎กระบวนการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจท้ัง ๔ ด๎าน ได๎แกํ งานบริหารวิชาการ           
งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไป ให๎บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว๎ในแผน สํงเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอ านาจ ให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใสํการ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง ได๎แกํ นักเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
          ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทและเป็นแกนน าหรือตัวจักรส าคัญของการพัฒนาการศึกษาดังนั้น 
ผ๎ูบริหารสถานศึกษาต๎องมีภาวะผ๎ูน า โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ วัฒนธรรมองค์การ ด๎านตัวบุคลากร ด๎านภาวะ
ผ๎ูน า ด๎านโครงสร๎าง ด๎านงบประมาณ ด๎านสมรรถภาพทางกายภาพ ด๎านวัสดุอุปกรณ์ ด๎านสังคมและการเมือง 
โดยในทุกด๎านต๎องเช่ือตํอกันและต๎องมีนโยบายท่ีชัดเจน จึงจะสํงผลตํอการบริหารการจัดการศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมจึงก าหนดโครงการนี้ขึ้นเพือ่สํงเสริมการบริหารงานให๎เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ  

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดชัดเจน  
2.เพื่อให๎สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของนักเรียนรอบด๎าน               

ทุกกลํุมเปูาหมาย และด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม 
3. เพื่อให๎สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
4. เพื่อให๎สถานศึกษาวางแผนและการจัดการข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ 
5.เพื่อให๎สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎

อยํางมีคุณภาพ 
6.เพื่อให๎สถานศึกษามีสํวนรํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย และการรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา                    

ให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 
7. เพื่อให๎มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ร๎อยละ 100 สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดชัดเจน  
๒. ร๎อยละ 100 สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของนักเรียนรอบ

ด๎าน               ทุกกลํุมเปูาหมาย และด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม 
๓. ร๎อยละ 100 สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 
๔. ร๎อยละ 100 สถานศึกษาวางแผนและการจัดการข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ 
๕. ร๎อยละ 100 สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อตํอการ

จัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
๖. ร๎อยละ 100 สถานศึกษามีสํวนรํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย และการรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัด

การศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 
๗. ร๎อยละ 100 มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดชัดเจน ในระดับดีเย่ียม 
๒. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของนักเรียนรอบด๎าน               

ทุกกลํุมเปูาหมาย และด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม ในระดับดีเย่ียม 
๓. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ในระดับ

ดีเย่ียม 
๔. สถานศึกษาวางแผนและการจัดการข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ ในระดับดีเย่ียม 
๕. สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยําง

มีคุณภาพ ในระดับดีเย่ียม 
๖. สถานศึกษามีสํวนรํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย และการรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มี

คุณภาพและได๎มาตรฐาน ในระดับดีเย่ียม 
๗. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับดีเย่ียม 
  

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
-  จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
-  ก าหนดระยะเวลา 
-  ก าหนดงบประมาณ 
-  ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ 
 

เดือน ตุลาคม 256๒  
 

นางปริศนา พุํมพฤกษ์ 
 



๒๔๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน (Do) 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- กิจกรรมประชุมผ๎ูปกครอง 
- กิจกรรมพัฒนาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 8 กลํุมสาระ 
- กิจกรรมควบคุมภายใน 
- กิจกรรมอาคารสถานท่ี ฯ 
- กิจกรรมพัฒนางานกลํุมบริหารงานวิชาการ 
- กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผล 
- กิจกรรมงานสารบรรณโรงเรียน 
- กิจกรรมงานการเงินการบัญชี 
- กิจกรรมงานบุคคล  
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมงานพัสดุ 
- กิจกรรมทะเบียน – วัดผลด๎วยโปรแกรมฯ  
- กิจกรรมงานโสตฯ ของโรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (DLTV) 
-. กิจกรรมพฒันาระบบข๎อมูลสารสนเทศ ฯ (Big 
Data) 
- กิจกรรมคําสาธารณูปโภค 
- กิจกรรมซํอมครุภัณฑ ์
- กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนากิจการนักเรียน 
- กิจกรรมรักษ์โรงเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในฯ 
- กิจกรรมจ๎างครูลูกจ๎างช่ัวคราว 
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
- กิจกรรมพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

เดือน ตุลาคม 256๒ 
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

 
นายวัชระ  สุขเกษม 
วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม 
นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 
นายวัชระ  สุขเกษม 
นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวง์ ณ อยุธยา 
นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
นายพีรพงศ์   บัวพันธ ์
นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 
นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม 
นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
นายพีรพงศ์   บัวพันธ ์
นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 
นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 
 
นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 
นางสาวสุกัญญา จ านงพรม 
นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวง์ ณ อยุธยา 
 
นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
นางภัสวรรณ  กันนา 
นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม 
นายวัชระ  สุขเกษม 
นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข๎อมูล 
- วิเคราะห์ข๎อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
 

เดือน กันยายน 256๓ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 



๒๔๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงาน
ประจ าป ี
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะตํอไป 
-  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 

เดือน กันยายน 256๓ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

๑. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ท่ีก าหนดชัดเจน  

๒. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของนักเรียนรอบด๎านทุก
กลํุมเปูาหมาย และด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม  

๓. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

๔. สถานศึกษาวางแผนและการจัดการข๎อมูล
สารสนเทศอยํางเป็นระบบ  

๕. สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพ และสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ  

๖. สถานศึกษามีสํวนรํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย 
และการรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มี
คุณภาพและได๎มาตรฐาน  

๗. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมสํงเสริมการบริหารงานเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนา
คุณภาพนักเรียนได๎ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ  นักเรียน 
ผ๎ูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 



๒๔๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีก าหนดชัดเจน  

๒. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของนักเรียน
รอบด๎านทุกกลํุมเปูาหมาย และด าเนินการ 
อยํางเป็นรูปธรรม  

๓. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
๔. สถานศึกษาวางแผนและการจัดการ
ข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ  
๕. สถานศึกษาวางแผนและจัด
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคม
ท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ  
๖. สถานศึกษามีสํวนรํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎อง
ทุกฝุาย และการรํวมรับผิดชอบตํอผล
การจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎
มาตรฐาน  
๗. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจท่ีก าหนดชัดเจน  
สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของนักเรียน
รอบด๎านทุกกลํุมเปูาหมาย และ 
ด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม  
๒. สถานศึกษาวางแผนและด าเนิน งาน
พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
๓. สถานศึกษาวางแผนและการจัดการ
ข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ  
๔. สถานศึกษาวางแผนและจัด
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคมท่ี
เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ  

 
๕. สถานศึกษามีสํวนรํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎อง
ทุกฝุาย และการรํวมรับผิดชอบตํอผลการ
๖. จัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎
มาตรฐาน  
๗. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

100 % 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน - - 
7.2 คําใช๎สอย - - 
7.3 คําวัสดุในการจัดกิจกรรม 
    
 

๔๓๗,๖๖0.- บาท 
 

- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม 
 รวมเป็นเงิน ๔๓๗,๖๖0.-บาท 

7.4 อื่นๆ - - 
รวมทั้งสิ้น ๔๓๗,๖๖0.- บาท 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
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8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
ก าหนดชัดเจน  
๒. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน๎นคุณภาพของนักเรียนรอบด๎านทุกกลํุมเปูาหมาย 
และด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม  
๓. สถานศึกษาวางแผนและด าเนิน งานพฒันาครูและ
บุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
๔. สถานศึกษาวางแผนและการจัดการข๎อมูล
สารสนเทศอยํางเป็นระบบ  
๕. สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพ และสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ  
๖. สถานศึกษามีสํวนรํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย และ
การรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มี
คุณภาพและได๎มาตรฐาน  
๗. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ โรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมสํงเสริมการบริหารงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
๙.๒ โรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมพัฒนาคุณภาพนักเรียนได๎ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
๙.๓  นักเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  

 
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)                        (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์) 
        ต าแหนํง ครู                      ต าแหนํง ครู  

 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

              ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
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11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม   ประชุมผ๎ูปกครองนักเรียน  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข๎อท่ี ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ      โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  วําท่ีร.ต.ทศพร   จันทวงษ์สิงห์ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ   P    โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน  ๒๕๖๓   
______________________________________________________________________________ 
๑. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎และมีทักษะด๎านตํางๆรวมทั้งการเสริมสร๎างลักษณะนิสัยท่ีดีนั้น 
โรงเรียนตระหนักวําโรงเรียนไมํสามารถด าเนินการได๎โดยล าพังถ๎าขาดการประสานงานและชํวยเหลือจากชุมชน
และผ๎ูปกครองเพราะผ๎ูปกครองมีสํวนในการอบรมดูแลนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะเมื่อเด็กอยูํ
กับครอบครัวโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะมีการประสานงานติดตํอและแลกเปล่ียนข๎อมูลอันเป็น
ประโยชน์ในการสํงเสริมและพัฒนานักเรียนให๎เป็นคนเกํงเป็นคนดีและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุขอีกท้ัง
โรงเรียนและผ๎ูปกครองจะได๎มีโอกาสเพิ่มความสัมพันธ์อันดีตํอกันซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียนให๎ได๎รับ
การพัฒนาอยํางเต็มท่ี 

ความสัมพันธ์ระหวํางบ๎านกับโรงเรียนนับเป็นปัจจัยส าคัญตํอความส าเร็จในการเรียนของเด็ก 
ท้ังสองฝุายจึงต๎องติดตํอและรํวมมือกันเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาการด๎านตํางๆของเด็กได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพพํอแมํผ๎ูปกครองสมควรท่ีจะได๎รู๎จักกับครูของลูกรับรู๎นโยบาย - แนวการสอนระเบียบของโรงเรียน
กิจกรรมและการบ๎านท่ีครูมอบหมายให๎ลูกเพื่อจะได๎ชํวยสํงเสริมการเรียนรู๎ของลูกหลานได๎ถูกต๎องเหมาะสม 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เล็งเห็นความส าคัญของการดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยการจัดด าเนินการระบบ
การดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางตํอเนื่องเพื่อสํงเสริมพัฒนาปูองกันและแก๎ไขปัญหานักเรียนอยํางเต็ม
ความสามารถเพื่อให๎สอดคล๎องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนานักเรียนให๎มีความเป็นเลิศโรงเรียนจึงจัดประชุม
ผ๎ูปกครองนักเรียนขึ้นเพื่อให๎ทางโรงเรียนได๎ประสานความรํวมมือในการดูแลชํวยเหลือนักเรียนระหวํางบ๎านกับ
โรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

๒.1. เพื่อแจ๎งให๎ผ๎ูปกครองนักเรียนได๎ทราบผลการเรียนของนักเรียน 
๒.2. เพื่อเปิดโอกาสให๎ผ๎ูปกครองนักเรียนได๎มีสํวนรํวมให๎ข๎อมูลข๎อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
๒.3. เพื่อให๎ผ๎ูปกครองได๎มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาซึ่งจะน าไปสํูความรํวมมือในการดูแลชํวยเหลือ

นักเรียนและรํวมกนัสํงเสริมพัฒนาปูองกนัและแกไ๎ขปัญหานักเรียน 
 
3. เปา้หมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         3.1.1. คณะครูอาจารย์แลละนักเรียนทุกคนในโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
         3.1.2. ผ๎ูปกครองนักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววทิยาคมทุกคน 
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    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        3.2.1. ผ๎ูปกครองได๎มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาท าให๎เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวํางผ๎ูปกครอง    
นักเรียน 
        3.2.2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกันระหวาํงครูที่ปรึกษาประจ าช้ันและผ๎ูปกครองนักเรียนซึ่งจะน าไปสํู
ความรํวมมือในการดูแลชํวยเหลือนักเรียนและสํงเสริมพัฒนาปูองกันแกไ๎ขปัญหารํวมกัน 
 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดกิจกรรมประชุมผ๎ูปกครอง 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 

พ.ย. 256๒  –  ก.ย. 256๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วําท่ีร.ต.ทศพร   จันทวงษ์สิงห์ 
 
 
 
 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต(output) ของโครงการ ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 
ผ๎ูปกครองได๎มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ท าให๎เกิด
สัมพันธภาพท่ีดีระหวํางผ๎ูปกครองนักเรียนอนัเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกันระหวํางครูที่ปรึกษาประจ าช้ันและ
ผ๎ูปกครองนักเรียน ซึ่งจะน าไปสํูความรํวมมือในการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนและรํวมกันสํงเสริม พัฒนา ปูองกัน และ
แก๎ไขปัญหานักเรียน 

 

- นักเรียนทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ สํงเสริม 
ปูองกัน แก๎ปัญหาและพัฒนาตนเอง โดยมีวิธีการ
และเครื่องมือส าหรับครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎นักเรียนมีศักยภาพ จนเป็นคนท่ี
สมบูรณ์ ท้ังด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 ๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต(output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผ๎ูปกครองได๎มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ท าให๎เกิด
สัมพันธภาพท่ีดีระหวํางผ๎ูปกครองนักเรียนอนัเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกันระหวํางครูที่ปรึกษาประจ าช้ัน
และผ๎ูปกครองนักเรียน ซึ่งจะน าไปสํูความรํวมมือในการ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียนและรํวมกันสํงเสริม พัฒนา 
ปูองกัน และแก๎ไขปัญหานักเรียน 
 

- โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผ๎ูปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวน
รํวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
- ร๎อยละของผ๎ูเกี่ยวข๎องมีความพึง
พอใจตํอกิจกรรมประชุมผ๎ูปกครอง
นักเรียน 

๙๐% 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ 

๓,๐๐๐ บาท อาหารวําง 
 

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
- โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผ๎ูปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 
- ร๎อยละของผ๎ูเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจตํอกิจกรรม
ประชุมผ๎ูปกครองนักเรียน 

- แบบประเมินการเข๎ารํวมประชุมของผ๎ูปกครองนกัเรียน 
- แบบลงทะเบียนการเข๎ารํวมกิจกรรมประชุมผ๎ูปกครอง
นักเรียน 
 

 
๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1. นักเรียนและผ๎ูปกครองได๎รับทราบข๎อมูลขําวสารตํางๆของโรงเรียน 
๙.2. เกิดสัมพันธภาพระหวํางบ๎านกับโรงเรียน น ามาซึ่งความรํวมมือในการดูแลปกครองนักเรียน และ 
การพัฒนาโรงเรียน 
๙.3. โรงเรียนได๎รับทราบข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะจากผ๎ูปกครองในการพัฒนาโรงเรียน 
๙.4. ผ๎ูปกครองและโรงเรียนรํวมมือกนัสํงเสริมการเรียนรู๎ และพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของ 
   นักเรียนได๎อยํางดี 
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๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ     ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (วําท่ีร.ต.ทศพร   จันทวงษ์สิงห์)                                (นางปริศนา   พุํมพฤกษ์)   
             ต าแหนํง ครู                      ต าแหนํง ครู  
  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                              ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม    พัฒนากลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อท่ี  ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 256๒ – เดือนกันยายน  256๓ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศยุคโลกาภิวัฒน์  คุณภาพของคนมีความส าคัญยิ่ง  โดยเฉพาะ  “เด็ก”  มี
ความส าคัญท่ีสุด  เพราะการสร๎างคนให๎มีคุณภาพ  ต๎องด าเนินอยํางถูกต๎องเหมาะสมและตํอเนื่องในแตํละวัย  
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงการเจริญเติบโตและการเรียนรู๎ตลอดเวลา  เป็นไปตามลักษณะของการเรียนรู๎   
การจัดประสบการณ์ท าให๎เด็กได๎รับการพัฒนาท้ังรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 
 ฝุายกิจการนักเรียนมีบทบาทส าคัญยิ่งในการดูแล  แนะน า  ส่ังสอน  ฝึกฝน  กลํอมเกลา  จัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เหมาะสม  เพื่อให๎เด็กเติบโตเป็นมนุษย์เต็มตัวทั้งด๎านความคิด  ความสามารถ  และมี
ความสุข  สามารถเรียนรู๎การอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสันติและปัจจัยส าคัญคือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ เพื่อ
เตรียมความพร๎อมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎กับเด็ก  จึงได๎จัดท ากิจกรรมพัฒนากลํุมบริหารงาน
กิจการนักเรียนขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อบริหารงานตามโครงสร๎างของกลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
2.2 เพื่อให๎มีอุปกรณ์ใช๎ในหนํวยงานได๎ครบถ๎วน 
2.3 เพื่อจัดอุปกรณ์ในการท าเอกสารตําง ๆ ของงานในกลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
2.4 เพื่อวางแผนการด าเนินงานของกลํุมบริหารงานกิจการนักเรียนในแตํละปีการศึกษา 
2.5 เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตามและสํงเสริมการด าเนินงานของกลํุมบริหารกิจการนักเรียนให๎เป็นไปตาม

แผนงานท่ีก าหนด  
  2.6 เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของกลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
2. ทุกหนํวยงานในกลํุมบริหารงานกิจการนักเรียนด าเนินงานได๎ตามแผนงานท่ีวางไว๎  

       3. บุคลากรในโรงเรียนรวมท้ังผ๎ูปกครองได๎รับข๎อมูลขําวสารของกลํุมบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได๎รับการพฒันาครบทุกด๎านท้ังทางด๎านรํางกาย  อารมณ์จิตใจสติปัญญา  และสังคม 
2. ทุกหนํวยงานในกลํุมบริหารงานกิจการนักเรียนมีการวางแผนด าเนินงานลํวงหน๎า  

        3. มีข๎อมูลขําวสารของกลํุมบริหารงานกิจการนักเรียนให๎บุคลากรในโรงเรียนรับทราบทุกภาค
เรียนและทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
-  จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
-  ก าหนดระยะเวลา 
-  ก าหนดงบประมาณ 
-  ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- สํงเสริมสนับสนุน 
-  จัดส่ิงอ านวยความสะดวกสนับสนุน
ทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให๎การนิเทศ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข๎อมูล 
- วิเคราะห์ข๎อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงาน
ประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะตํอไป 
-  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. นักเรียนได๎รับการพฒันาครบทุกด๎านท้ังทางด๎าน
รํางกาย  อารมณ์จิตใจสติปัญญา  และสังคม 
2. ทุกหนํวยงานในกลํุมบริหารงานกิจการนักเรียนมี
การวางแผนด าเนินงานลํวงหน๎า  
3. มีข๎อมูลขําวสารของกลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน
ให๎บุคลากรในโรงเรียนรับทราบทุกภาคเรียนและทุก
ครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

1. ร๎อยละ 90 ของนักเรียนได๎รับการพฒันาครบทุกด๎าน
ท้ังทางด๎านรํางกาย  อารมณ์จิตใจสติปัญญา  และสังคม 
2. ร๎อยละ 95 ทุกหนํวยงานในกลํุมบริหารงานกจิการ
นักเรียนมีการวางแผนด าเนินงานลํวงหน๎า  
3. ร๎อยละ 100 มีข๎อมูลขําวสารของกลํุมบริหารงาน
กิจการนักเรียนให๎บุคลากรในโรงเรียนรับทราบทุกภาค
เรียนและทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนได๎รับการพฒันาครบทุกด๎านท้ัง
ทางด๎านรํางกาย  อารมณ์จิตใจสติปัญญา   
และสังคม 
2. ทุกหนํวยงานในกลํุมบริหารงานกิจการ
นักเรียนมีการวางแผนด าเนินงานลํวงหน๎า  
3. มีข๎อมูลขําวสารของกลํุมบริหารงาน
กิจการนักเรียนให๎บุคลากรในโรงเรียน
รับทราบทุกภาคเรียนและทุกครั้งท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 
 

1. บริหารงานตามโครงสร๎างของกลํุม
บริหารงานกิจการนักเรียน 
2. มีอุปกรณ์ใช๎ในหนํวยงานได๎ครบถ๎วน 
3. จัดอุปกรณ์ในการท าเอกสารตําง ๆ 
ของงานในกลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
4. วางแผนการด าเนินงานของกลํุม
บริหารงานกิจการนักเรียนในแตํละปี
การศึกษา 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตามและสํงเสริมการ
ด าเนินงานของกลํุมบริหารกิจการนักเรียน
ใหเ๎ป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด  
 6. อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
ของกลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

95 % 
 

95 % 
95 % 

 
95 % 

 
 

95 % 
 
 

95 % 
 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน - - 
7.2 คําใช๎สอย - - 
7.3 คําวัสดุในการจัดกิจกรรม 
    
 

2,500.- บาท 
 

- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม 
 รวมเป็นเงิน 2,500.- บาท 

7.4 อื่นๆ   
รวมทั้งสิ้น 2,500.- บาท 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. บริหารงานตามโครงสร๎างของกลํุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 
2. มีอุปกรณ์ใช๎ในหนํวยงานได๎ครบถ๎วน 
3. จัดอุปกรณ์ในการท าเอกสารตําง ๆ ของงานในกลํุม
บริหารงานกิจการนักเรียน 
4. วางแผนการด าเนินงานของกลํุมบริหารงานกิจการ
นักเรียนในแตํละปีการศึกษา 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตามและสํงเสริมการด าเนินงาน
ของกลํุมบริหารกิจการนักเรียนให๎เป็นไปตามแผนงาน
ท่ีก าหนด  
 6. อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของกลํุม
บริหารงานกิจการนักเรียน 

- แบบประเมินคุณภาพ 
- การตรวจสอบเอกสาร 
- การสรุปผลด าเนินงานภายในกลํุมบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได๎รับการพฒันาท้ังทางด๎านรํางกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา 

9.2 การท างานในกลํุมบริหารงานกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
9.3 กลํุมบริหารงานกิจการนักเรียนสามารถเก็บข๎อมูลเพื่อการพัฒนาการด าเนินงานตํอไป 

 
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์)             (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์) 
        ต าแหนํง ครู                      ต าแหนํง ครู  

 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

              ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 



๒๕๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผล  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี   2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อท่ี  ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 256๒  -  กันยายน  256๓ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

เอกสารทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเอกสารดังนี้ ปพ.1 - ปพ.9 เพื่อความสะดวก ท างานอยํางคลํองตัว 
ประหยัดเวลา มีความแมํนย าสูง  

การจัดท าเอกสารเป็นระบบ มีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน และแสดงให๎เห็นศักยภาพในการพัฒนาระบบงาน
ด๎วยเทคโนโลยี จึงใช๎โปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล จัดท าเอกสารการศึกษา (ปพ.1 - ปพ.9) และได๎
ด าเนินการเขียนโครงการพัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผล ขึ้นมาเพื่อความถูกต๎องแมํนย า มีคุณภาพ และได๎
มาตรฐาน 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผล ให๎มีประสิทธิภาพ 

    2. เพื่อออกเอกสารการศึกษาอยํางเป็นระบบ ถูกต๎อง และได๎มาตรฐาน 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. พัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผลพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ 
2. ออกเอกสารการศึกษาอยํางเป็นระบบ ถูกต๎อง และได๎มาตรฐาน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ระบบงานวัดผล ประเมินผล มีประสิทธิภาพ 

  2. ออกเอกสารการศึกษาอยํางเป็นระบบ ถูกต๎อง และได๎มาตรฐาน 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
-  จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
-  ก าหนดระยะเวลา 
-  ก าหนดงบประมาณ 
-  ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 



๒๕๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- สํงเสริมสนับสนุน 
-  จัดส่ิงอ านวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให๎การนิเทศ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข๎อมูล 
- วิเคราะห์ข๎อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะตํอไป 
-  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. ระบบงานวัดผล ประเมินผล มีประสิทธิภาพ 
2. ออกเอกสารการศึกษาอยํางเป็นระบบ ถูกต๎อง 
และได๎มาตรฐาน 

1. พัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผลพัฒนาอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2. ออกเอกสารการศึกษาอยํางเป็นระบบ ถูกต๎อง และได๎
มาตรฐาน 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ระบบงานวัดผล ประเมินผล มี
ประสิทธิภาพ 
2. ออกเอกสารการศึกษาอยํางเป็น
ระบบ ถูกต๎อง และได๎มาตรฐาน 

1. เพื่อพัฒนาระบบงานวัดผล 
ประเมินผล ให๎มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อออกเอกสารการศึกษาอยําง
เป็นระบบ ถูกต๎อง และได๎มาตรฐาน 

100 % 
 
 

100 % 
 
 



๒๕๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน 
 

- - 

7.2 คําใช๎สอย - - 
7.3 คําวัสดุ 
   -  วัสดุจัดท าเอกสาร 
    

 
10,000.- บาท 

1)  คําวัสดุจัดท าเอกสาร เป็น
เงิน  10,000.- บาท 
 

7.4 อื่นๆ   
รวมทั้งสิ้น 10,000.- บาท 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. เพื่อพัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผล ให๎มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อออกเอกสารการศึกษาอยํางเป็นระบบ ถูกต๎อง 
และได๎มาตรฐาน 

- การตรวจสอบเอกสาร 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. ร๎อยละ 100 ระบบงานวัดผล ประเมินผลพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ 
 9.2  ร๎อยละ 100 ออกเอกสารการศึกษาอยํางเป็นระบบ ถูกต๎อง และได๎มาตรฐาน 

 
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์)             (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์) 
        ต าแหนํง ครู                      ต าแหนํง ครู  

 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

              ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 



๒๕๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พัฒนาระบบงานทะเบียน-วัดผลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อท่ี  ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 256๒  -  กันยายน  256๓ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากเอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารทางการศึกษาท่ีส าคัญท่ีจัดท าขึ้นเพื่อใช๎ประกอบการ
ปฏิบัติงานด๎านการประเมินผลการเรียนซึ่งจะต๎องบันทึกข๎อมูลการพัฒนาการด๎านตํางๆ ของนักเรียนไว๎ แล๎วน า
ข๎อมูลมาเก็บเป็นหลักฐานและใช๎ในการตรวจสอบ  

ดังนั้นงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลจึงจัดท างานเอกสารส าหรับงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล
ขึ้นเพื่อจะได๎มีเอกสารที่มีคุณภาพและสามารถจัดเก็บอยํางเป็นระบบ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎โรงเรียนมีเอกสารการวัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ และจัดเก็บอยํางเป็นระบบ 

     2. เพื่อรวบรวมข๎อมูลส าหรับใช๎ในการตรวจสอบ และเป็นหลักฐานในการศึกษาตํอ 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. มีเอกสารงานทะเบียนและวัดผลระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6 เพียงพอ 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. มีเอกสารงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลท่ีมีคุณภาพ และเป็นระบบ 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
-  จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
-  ก าหนดระยะเวลา 
-  ก าหนดงบประมาณ 
-  ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
– 

 เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- สํงเสริมสนับสนุน 
-  จัดส่ิงอ านวยความสะดวกสนับสนุน 

เดือน ตุลาคม 256๒  
– 

 เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 



๒๕๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให๎การนิเทศ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
– 

 เดือน กันยายน 256๓ 

 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข๎อมูล 
- วิเคราะห์ข๎อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือน ตุลาคม 256๒  
– 

 เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงาน
ประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะตํอไป 
-  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
– 

 เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. โรงเรียนมีเอกสารงานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพ และเป็นระบบ 

1. โรงเรียนมีเอกสารงานทะเบียนและวัดผลระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 เพียงพอ 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. โรงเรียนมีเอกสารงานทะเบียน
และวัดผลประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 
และเป็นระบบ 

1. เพื่อให๎โรงเรียนมีเอกสารการ
วัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 
และจัดเก็บอยํางเป็นระบบ 
2. เพื่อรวบรวมข๎อมูลส าหรับใช๎ใน
การตรวจสอบ และเป็นหลักฐานใน
การศึกษาตํอ 
 

95 % 
 
 

98 % 

 



๒๕๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1 คําตอบแทน - - 
7.2 คําใช๎สอย - - 
7.3 คําวัสดุ 
   -  วัสดุจัดท าเอกสาร 
    

 
500.- บาท 

1)  คําวัสดุจัดท าเอกสาร เป็นเงิน  
500.- บาท 
 

7.4 อื่นๆ   
รวมทั้งสิ้น 500.- 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. เพื่อให๎โรงเรียนมีเอกสารการวัดผลและประเมินผล
ท่ีมีคุณภาพ และจัดเก็บอยํางเป็นระบบ 
2. เพื่อรวบรวมข๎อมูลส าหรับใช๎ในการตรวจสอบ และ
เป็นหลักฐานในการศึกษาตํอ 

- การตรวจสอบเอกสาร 
 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1. ร๎อยละ 95 มีการจัดท าข๎อมูลเอกสารส าหรับงานทะเบียนและวัดผล ถูกต๎อง มีคุณภาพและเป็นระบบ 
 
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์)             (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์) 
        ต าแหนํง ครู                      ต าแหนํง ครู  

 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

              ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 



๒๖๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    รักษ์โรงเรียน  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อท่ี ๒ , ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 256๒  -  กันยายน  256๓ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากมาตรฐานการประกันคุณภาพก าหนดให๎โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมและปลูกฝังให๎ นักเรียนมี
ความรักและหวงแหนในทรัพย์สินและสมบัติของสํวนรวม ชํวยกันท านุบ ารุงรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน การ
มอบหมายพื้นท่ีให๎นักเรียนดูแลถือเป็นวิธีการหนึ่ง ท่ีปลูกฝังและสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักดูแลและหวงแหนใน
ทรัพย์สินของสํวนรวม ท้ังยังเป็นฝึกความรับผิดชอบและฝึกการท างานรํวมกับผ๎ูอื่นอีกด๎วย  

ดังนั้นทางกลํุมบริหารงานกิจการนักเรียนจึงได๎จัดให๎มีกิจกรรมรักษ์โรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการฝึกให๎
นักเรียนได๎มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดและรักหวงแหนในทรัพย์สมบัติของสํวนรวมตํอไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติให๎เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 
     2.2 เพื่อฝึกให๎นักเรียนเรียนรู๎รักการท างานรํวมกบัผ๎ูอื่น และมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียน 
    2.3 เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความหวงแหนในทรัพย์สินของสํวนรวมและชํวยกนัดูแลรักษา 
     2.4 เพื่อให๎โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมท่ีสะอาด เป็นระเบียบปลอดภัยมีสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความรับผิดชอบเห็นคุณคําและชํวยกันดูแลรักษา
ทรัพย์สินของสํวนรวม ตลอดจนมีสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้ออ านวยตํอการเรียนรู๎ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 –ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี 

เขตพื้นท่ีรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด 
 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
-  จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
-  ก าหนดระยะเวลา 
-  ก าหนดงบประมาณ 
-  ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 



๒๖๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
- สํงเสริมสนับสนุน 
-  จัดส่ิงอ านวยความสะดวกสนับสนุน
ทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให๎การนิเทศ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข๎อมูล 
- วิเคราะห์ข๎อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงาน
ประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะตํอไป 
-  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 –ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบดูแลรักษา
ความสะอาด 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความ
รับผิดชอบเห็นคุณคําและชํวยกันดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของสํวนรวม ตลอดจนมีสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้ออ านวย
ตํอการเรียนรู๎ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 –ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบดูแลรักษา
ความสะอาด 

1. เพื่อให๎นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติให๎เป็น
ประโยชน์ตํอสํวนรวม 
2. เพื่อฝึกให๎นักเรียนเรียนรู๎รักการ
ท างานรํวมกับผ๎ูอื่น และมีสํวนรํวม
ในการพัฒนาโรงเรียน 
3. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ มีความหวงแหนใน
ทรัพย์สินของสํวนรวมและชํวยกัน
ดูแลรักษา 
4. เพื่อให๎โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อม
ท่ีสะอาด เป็นระเบียบปลอดภัยมี
สภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ 

95% 
 
 

95% 
 
 

95% 
 
 
 

95% 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1 คําตอบแทน - - 
7.2 คําใช๎สอย - - 
7.3 คําวัสดุ 
   -  วัสดุในการท าความสะอาด
เขตพื้นท่ี 

 
3,000.- บาท 

1)  คําวัสดุในการท าความสะอาด
เขตพื้นท่ี เป็นเงิน  3,000.- บาท 
 

7.4 อื่นๆ   
รวมทั้งสิ้น 3,000.- 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. เพื่อให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติให๎เป็น
ประโยชน์ตํอสํวนรวม 
2. เพื่อฝึกให๎นักเรียนเรียนรู๎รักการท างานรํวมกับผ๎ูอื่น 
และมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียน 
3. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความหวง
แหนในทรัพย์สินของสํวนรวมและชํวยกันดูแลรักษา 
4. เพื่อให๎โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมท่ีสะอาด เป็น
ระเบียบปลอดภัยมีสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ 

- การตรวจสอบเอกสาร 
- การสังเกตผลการปฏิบัติงาน 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมมีความสะอาด   สวยงาม  เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
9.2 นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   มีความรับผิดชอบ  รู๎จักหวงแหนและชํวยกันดูแล 

    รักษาทรัพย์สินของโรงเรียน  และปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 
 
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์)             (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์) 
        ต าแหนํง ครู                      ต าแหนํง ครู  

 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

              ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 



๒๖๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พัฒนาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู ๎
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อท่ี ๑ , ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ     โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมใหมํ  กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่นๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุํงพัฒนาให๎คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์และเป็นคนท่ีมีปัญญา  

มีความคิดสร๎างสรรค์  ใฝุรู๎ใฝุเรียน รักการอําน รักการศึกษา รู๎จักแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง มีความรู๎ท่ีเป็น
สากล รู๎เทําทันการเปล่ียนแปลงของทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่  ๒๑  

กิจกรรมพัฒนาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแสวงหาความรู๎ของ
นักเรียน มีการสืบค๎นข๎อมูลท่ีทันสมัย  เป็นศูนย์กลางในการสืบค๎นข๎อมูลท่ีเป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพ
  

ดังนั้นโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ได๎ตระหนักถึงความส าคัญ จึงได๎จัดกิจกรรมพัฒนาห๎องสมุดและแหลํง
เรียนรู๎  เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานห๎องสมุด และ เพิ่มศักยภาพในการแสวงหาความรู๎ของนักเรียนให๎                
มากยิ่งขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.   เพื่อพัฒนาห๎องสมุดให๎มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย  
๒.   เพื่อเป็นแหลํงบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให๎นักเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และหรือ

เรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
๓.  เพื่อให๎ห๎องสมุดโรงเรียนเป็นแหลํงกลางในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานของนักเรียนในโรงเรยีน 
 

๓. เปา้หมาย 
  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       -   ห๎องสมุดมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย ร๎อยละ  93    
                 -   มีแหลํงบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให๎นักเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และหรือเรียนรู๎
แบบมีสํวนรํวม  ร๎อยละ  93    
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  ห๎องสมุดมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย อยูํในระดับดีเย่ียม 
-  มีแหลํงบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให๎นักเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  และหรือเรียนรู๎

แบบมีสํวนรํวม อยูํระดับดีเย่ียม 
 
 



๒๖๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการ ด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ICT 
- จัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์ 
-  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการตกแตํงห๎องสมุด 
- งานห๎องสมุดมีชีวิต 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
     การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ต.ค.- พ.ย. 
 
 
 

ต.ค. ๖๒ – ก.ค. ๖๓ 
  
 

 

  
 

ส.ค. ๖๓ 
 

ก.ย. ๖๓ 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
 
 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
 
 
 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
- พัฒนาห๎องสมุดให๎มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร

สารสนเทศท่ีทันสมัย 
- ห๎องสมุดมีท่ีบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
-  มีแหลํงกลางในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานของ

นักเรียนในโรงเรียน 
 

-ห๎องสมุดได๎พัฒนาให๎มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
-ห๎องสมุดเป็นแหลํงบริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให๎นักเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และ
หรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
-ห๎องสมุดเป็นแหลํงกลางในการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การอํานของนักเรียนในโรงเรียน 

 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

- พัฒนาห๎องสมุดให๎มีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 

- ห๎องสมุดมีท่ีบริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

-  มีแหลํงกลางในการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการอํานของนักเรียนใน
โรงเรียน 

- นักเรียนมีแหลํงกลางในการจัด
กิจกรรมสํงเสริมการอําน 

- ห๎องสมุดมี ระบบการจัด
ทรัพยากรท่ีทันสมัย ตลอดจน
บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

- นักเรียนมีนิสัยรักการอําน และ
ห๎องสมุดมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย 
ร๎อยละ  ๙๓ %   

 



๒๖๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ 

๖,๐๐๐ 
- 

คําวัสดุ – อุปกรณ์ตําง ๆ 
- 

รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ 
หมายเหตุขอถัวจํายทุกรายการ 
 

๘. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

- นักเรียนมีแหลํงกลางในการจัดกิจกรรมสํงเสริม   
การอําน 

- ห๎องสมุดมี ระบบการจัดทรัพยากรท่ีทันสมัย 
ตลอดจนมีบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แบบประเมิน 
รายงานกิจกรรม 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑   นักเรียนมนีิสัยรักการอํานมากยิ่งขึ้น 
๙.๒   ห๎องสมุดมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย 
๙.๓   ห๎องสมุดเป็นแหลํงบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให๎นักเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง                 

และหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 

ลงช่ือ................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  ลงช่ือ................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม)         (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์) 
         ต าแหนํง ครู                ต าแหนํง ครู  
 

 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
       ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
    ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 

๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
  ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 



๒๖๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พัฒนางานกลํุมบริหารงานวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อท่ี  ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม                       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง        อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒  - กันยายน  ๒๕๖๓ 
________________________________________________________________________________ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในสังคมโลกปัจจุบัน จ าเป็นต๎องพัฒนาการเรียนรู๎ของ
นักเรียนให๎เป็นไปตามยุคสมัย  และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาของรัฐ  ระบบการบริหารงานวิชาการนับเป็น
ปัจจัยพื้นฐานท่ีสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของนักเรียนอันได๎แกํ  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   การพัฒนาระบบทะเบียนจัดท าฐานข๎อมูลนักเรียนให๎เป็นปัจจุบัน         
เพื่อน าไปใช๎ในการวางแผนงาน  การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน การจัดการประเมินผล
การเรียนรู๎ของนักเรียนเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู๎ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู๎ให๎
สอดคล๎องกับสังคมปัจจุบัน และเสริมสร๎างการพัฒนาท๎องถิ่น   

การสนองนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเพิ่มศักยภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ  สนองเปูาหมายด๎าน
คุณภาพการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎มีการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่น เทคโนโลยี และส่ิงท่ีเหมาะสมมา
ประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และตรงกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด๎านการบริหารจัดการ  
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการท่ีสํงเสริมให๎นักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ          
ซึ่งปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตํอการด าเนินงานของครู  ทุกคน และด าเนินอยํางเป็นรูปธรรม  

กลํุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  เห็นความส าคัญของการพัฒนางานกลํุมบริหารงาน
วิชาการ จึงได๎จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนให๎กับครูในสถานศึกษา  และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ  น าไปสํูการเพิ่มศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให๎มีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน อยํางมีประสิทธิภาพ   
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานกลํุมบริหารวิชาการ 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินงานวิชาการ 
 

๓.  เป้าหมาย 
 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครู ร๎อยละ  1๐๐  มีความรู๎และใช๎ระบบการด าเนินวิชาการส าหรับการจัดการเรียนการสอนได๎

ถูกต๎อง  
2. ครู ร๎อยละ 100 มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินงานวิชาการ น าไปสํูการจัดการเรียน

การสอนได๎อยํางเต็มศักยภาพ 



๒๖๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีความรู๎และใช๎ระบบการด าเนินวิชาการส าหรับการจัดการเรียนการสอนได๎ถูกต๎อง อยูํในระดับดี

มาก 
2. ครูมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินงานวิชาการ น าไปสํูการจัดการเรียนการสอนได๎อยําง

เต็มศักยภาพ อยูํในระดับดีมาก 
 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม ๒๕๖๒  
– 

กันยายน  ๒๕๖๓ 
คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดกิจกรรมงานวิชาการ  

พฤศจิกายน 256๒ -  
กันยายน 256๓ 

คณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 256๒ -  
กันยายน 256๓ 

นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 256๓ นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ ( outcome ) ของโครงการ 
1. ครูมีความรู๎และใช๎ระบบการด าเนินวิชาการส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนได๎ถูกต๎อง 

1. ครูน าความรู๎และใช๎ระบบการด าเนินวิชาการ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนได๎ถูกต๎อง 

2. ครูมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินงาน
วิชาการ น าไปสํูการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ  

2. ครูการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางเต็มศักยภาพ 
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๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ครูมีความรู๎และใช๎ระบบการด าเนิน
วิชาการส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ได๎ถูกต๎อง 

ครูมีความรู๎และใช๎ระบบการ
ด าเนินวิชาการส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนได๎
ถูกต๎อง อยูํในระดับดีมาก 

100% 

2. ครูมีประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การด าเนินงานวิชาการ น าไปสํูการ
จัดการเรียนการสอนได๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ 

ครูมีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการด าเนินงาน
วิชาการ น าไปสํูการจัดการ
เรียนการสอนได๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ อยูํในระดับดีมาก 

100% 

 
๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน -  
๗.๒ คําใช๎สอย -  
๗.๓ คําวัสดุ ๓,๐๐๐  บาท -จัดซื้อวัสดุส านักงานเพื่อใช๎ใน 

การจัดการเรียนการสอน 8 กลํุมสาระ 
๗.๔ อื่น ๆ -  

รวมท้ังส้ิน ๓,๐๐๐  บาท  
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 

๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูมีความรู๎และใช๎ระบบการด าเนินวิชาการส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนได๎ถูกต๎อง 

-แบบสอบถาม 

2. ครูมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินงาน
วิชาการ น าไปสํูการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ 

-แบบสอบถาม 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ครูมีความรู๎และใช๎ระบบการด าเนินวิชาการส าหรับการจัดการเรียนการสอนได๎ถูกต๎องมากขึ้น 
๙.๒ ครูมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินงานวิชาการ น าไปสํูการจัดการเรียนการสอนได๎

อยํางเต็มศักยภาพมากข้ึน 
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10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม         ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
(นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)         (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์) 
             ต าแหนํง ครู                            ต าแหนํง ครู 
 
                                             ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                    (นางภัสวรรณ     กันนา)  
                                                  ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                              ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                          (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                             ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม   งานสารบรรณ   
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี  ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม   นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ํ  โครงการตํอเนื่อง    อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม  256๒ – เดือนกันยายน 256๓ 
________________________________________________________________________________ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช 2544 หมวด 1 มาตรา 6 ก าหนดวํา การจัดการ
ศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม     
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ อยํางมีความสุข และมาตรา 9 ข๎อ (6) 
ก าหนดวํา การจัดระบบโครงสร๎าง และกระบวนการจัดการศึกษาให๎ยึดหลักการมีสํวนรํวมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น 
 ด๎วยงานสารบรรณเป็นงานหลักท่ีด าเนินการจัดการในเรื่องการรับ – การสํงหนังสือราชการของ
โรงเรียน  เพื่อติดตํอประสานงานกับหนํวยงานท้ังภายในและภายนอก  รวมถึงหนํวยงานราชการตําง ๆ ท่ีไมํ
เกี่ยวข๎องกับการศึกษาอยูํเสมอ 

ดังนั้น โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณ  ให๎การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติท่ีถูกต๎อง พัฒนาสภาพแวดล๎อม และองค์ประกอบอื่น ๆ และเป็นระบบเอื้อตํอ      
การสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎การเก็บหลักฐานตําง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสะดวกในการค๎นหาและตรวจสอบ 
3. เพื่อให๎การด าเนินงานติดตํอประสานงานด๎านตําง ๆ ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนร๎อยละ 100  เก็บหลักฐานตําง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนร๎อยละ 100  มีความสะดวกในการค๎นหาและตรวจสอบเอกสาร 
3. โรงเรียนร๎อยละ 100  ด าเนินงานติดตํอประสานงานด๎านตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนเก็บหลักฐานตําง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพอยูํในระดับดีเย่ียม 
2.  โรงเรียนมีความสะดวกในการค๎นหาและตรวจสอบเอกสารอยูํในระดับดีเย่ียม 
3.  โรงเรียนด าเนินงานติดตํอประสานงานด๎านตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพอยูํในระดับดีเย่ียม 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

 
ตุลาคม 256๒ 

 
นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
-ด าเนินระบบงานสารบรรณ  

ตุลาคม 256๒ 
 –   

กันยายน 256๓ 

นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการด าเนินงาน  

 
กันยายน 256๓ 

 
นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
กันยายน 256๓ 

 
นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
1. โรงเรียนเก็บหลักฐานตําง ๆ ของโรงเรียน
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนสามารถเก็บหลักฐานตําง ๆ ของ
โรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีความสะดวกในการค๎นหาและ
ตรวจสอบเอกสาร 

2. บุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวกในการค๎นหา
และตรวจสอบเอกสาร 

3. โรงเรียนด าเนินงานติดตํอประสานงานด๎าน
ตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนสามารถด าเนินงานติดตํอประสานงาน
ด๎านตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. โรงเรียนเก็บหลักฐานตําง ๆ ของ
โรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนเก็บหลักฐานตําง ๆ ของ
โรงเรียนเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพอยูํในระดับดีเย่ียม 

100 % 
 

2. โรงเรียนมีความสะดวกในการ
ค๎นหาและตรวจสอบเอกสาร 

โรงเรียนมีความสะดวกในการ
ค๎นหาและตรวจสอบเอกสารอยูํ
ในระดับดีเย่ียม 

100 % 
 

3. โรงเรียนด าเนินงานติดตํอ
ประสานงานด๎านตํางๆ อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนด าเนินงานติดตํอ
ประสานงานด๎านตํางๆ อยํางมี
ประสิทธิภาพอยูํในระดับดีเย่ียม 

100 % 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน   
7.2 คําใช๎สอย   
7.3 คําวัสดุ 10,000.- กระดาษ A4, หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 

อุปกรณ์ส าหรับใช๎งานธุรการ 
7.4 อื่นๆ 1๗,๕00.- หมึกเครื่องถํายเอกสาร(5 หลอด) 

รวมทั้งสิ้น 2๗,๕00 บาท 
 (ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนเก็บหลักฐานตําง ๆ ของโรงเรียนเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ 

-  แบบสอบถาม 
 

2. โรงเรียนมีความสะดวกในการค๎นหาและ
ตรวจสอบเอกสาร 

-  แบบสอบถาม 
 

3. โรงเรียนด าเนินงานติดตํอประสานงานด๎านตํางๆ 
อยํางมีประสิทธิภาพ 

-  แบบสอบถาม 
 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนเก็บหลักฐานตําง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีความสะดวกในการค๎นหาและตรวจสอบเอกสาร 
3. โรงเรียนด าเนินงานติดตํอประสานงานด๎านตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม         ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเสนอโครงกา         
       (นายพีรพงศ์   บัวพันธ์)                   (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์) 
        ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง                ต าแหนํง ครู 
 
                                             ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                    (นางภัสวรรณ     กันนา)  
                                                  ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                                              ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                          (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                             ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม    พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี ๒ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ , ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒  -  กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 

เพื่อให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทมากด๎านสังคมและการศึกษาก็เป็นสํวนหนึ่ง 
ดังนั้นการเรียนการสอนจะเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลตามจุดมุํงหมายของหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ และทันตํอการเปล่ียนแปลงของสังคมได๎ ส่ือการเรียนการสอนนับวําส าคัญยิ่ง 

โสตทัศนูปกรณ์เป็นสํวนหนึ่งท่ีใช๎ในการผลิต และพัฒนาส่ือ ให๎มีคุณภาพก็จะสามารถใช๎ในการผลิตส่ือ 
และด าเนินการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให๎เกิดประสิทธิภาพตามจุดมุํงหมาย 
 ๒.๒ เพื่อน าเอาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มาใช๎การผลิต และพัฒนาส่ือให๎มีคุณภาพ 
 ๒.๓ เพื่อให๎มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอกับการจัดการกิจกรรมของโรงเรียน 
 
๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. มีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับการผลิตและพัฒนาการเรียนการสอน 
  ๒. นักเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ตามจุดประสงค์ 
  ๓. นักเรียนสามรถเรียนรู๎เทคโนโลยีใหมํๆได๎จากส่ือแบบตํางๆ 
  ๔. มีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑. ท าให๎การผลิตส่ือมีประสิทธิภาพ 

  ๒. ท าให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามจุดมุํงหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
๔. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผ๎ูรับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
-  จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
-  ก าหนดระยะเวลา 
-  ก าหนดงบประมาณ 
-  ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  สํงเสริมสนับสนุน 
-  จัดส่ิงอ านวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให๎การนิเทศ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒  
 -   

กันยายน  ๒๕๖๓ 

นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
- เก็บข๎อมูล 
- วิเคราะห์ข๎อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒  
 -   

กันยายน  ๒๕๖๓ 

นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์
 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะตํอไป 
-  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒  
 -   

กันยายน  ๒๕๖๓ 

นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์
 

 

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. สนับสนุนการเรียนการสอนให๎เกิด 
ประสิทธิภาพตามจุดมุํงหมาย 
๒ ใช๎อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มาใช๎การผลิต และ
พัฒนาส่ือให๎มีคุณภาพ 
๓ ใช๎อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได๎เพียงพอกับการ 
จัดการกิจกรรมของโรงเรียน 

๑. ผ๎ูสอนสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนให๎เกิด 
ประสิทธิภาพตามจุดมุํงหมาย 
๒ ผ๎ูสอนสามารถน าเอาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มา
ใช๎การผลิต และพัฒนาส่ือให๎มีคุณภาพ 
๓ นักเรียนสามารถใช๎อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได๎
เพียงพอกับการจัดการกิจกรรมของโรงเรียน 



๒๗๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
๑. สนับสนุนการเรียนการสอนให๎ 
เกิดประสิทธิภาพตามจุดมุํงหมาย 
๒ ใช๎อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มา ใช๎การ
ผลิตและพัฒนาส่ือให๎มีคุณภาพ 
๓ ใช๎อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได๎ 
เพียงพอกับการจัดการกิจกรรมของ 
โรงเรียน 

๑. มีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับ
การผลิต 
และพัฒนาการเรียนการสอน 
๒.นักเรียนสามรถเรียนรู๎
เทคโนโลยีใหมํๆได๎จาก 
ส่ือแบบตํางๆ 
๓. มีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับ
การจัดกิจกรรม 
ในโรงเรียน 
 

๙๐ % 
 
 

๙๐ % 
 
 

๙๐ % 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๒,๐๐๐ - ปูายนิเทศ 

- ถํานขนาด aa (ใช๎กับไมค์ลอย) 
- ปล๊ักไฟ 

๗.๔ อื่นๆ - - 
รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ - 

 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
๒. นักเรียนสามรถเรียนรู๎เทคโนโลยีใหมํๆได๎จากส่ือแบบตํางๆ 

- แบบประเมินโครงการ 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตเพียงพอตํอการใช๎งานและผลิตส่ือได๎ 
 ๙.๒ นักเรียนสามรถเรียนรู๎เทคโนโลยีใหมํๆได๎จากส่ือแบบตํางๆ 
 
 
 



๒๗๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       ( นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ )              (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  
         ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง                   ต าแหนํง ครู  

 
         ลงช่ือ............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                ( นางภัสวรรณ   กันนา )  

                  ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

        ลงช่ือ.............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
     ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



๒๗๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
กิจกรรม                 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐาน  ท่ี  ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ข๎อท่ี  ๑ , ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ         โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม      นางภัสวรรณ   กันนา 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ   P   โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม  25๖๒ – กันยายน  25๖๓ 
________________________________________________________________________________ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พุทธศักราช  2532  ได๎ก าหนดไว๎ในมาตรา  47  ระบุให๎
สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด๎วยระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก  และได๎ก าหนดไว๎ใน
มาตรา  48  ให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีสถานศึกษา
ต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง 
    การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการจัดการท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง  เพื่อพฒันา
นักเรียนให๎มีคุณภาพ ซึ่งเป็นภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต๎องท าเพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพ  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.  2542  มีสาระบัญญัติท่ีก าหนดให๎สถานศึกษาทุกแหํง  มีการประกันคุณภาพภายใน  
และให๎ถือวําเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  ท่ีต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  เพื่อพัฒนาคุณภาพให๎
เป็นไปตามมาตรฐาน  ซึ่งการประกันคุณภาพภายในจะท าให๎สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีการท างานท่ีมีเปูาหมาย  และแผนในการด าเนินการตามแผนเพื่อให๎เป็นไปตามเปูาหมายนั้นต๎องมีการ
ประเมินคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเอง  เพื่อตรวจสอบ  และพัฒนาปรับปรุงให๎เป็นไปตามเปูาหมายอยูํ
ตลอดเวลา 
 ดังนั้นโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลขึ้น
เพื่อการพัฒนาและประเมินตนเอง  ส าหรับตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงให๎โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และเพื่อให๎การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นสํวนหนึ่งกระบวนการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อให๎สถานศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
 

      3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ร๎อยละ  90  สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น                            

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น อยูํในระดับดีเย่ียม 



๒๗๙ 
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4.  วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม 25๖๒ นางภัสวรรณ  กันนา 
พร๎อมคณะครู 

2.การด าเนินงานตามแผน(Do) 
  1. จัดท าเอกสารเอกสารตาม
มาตรฐานการศึกษา 
  2. รวบรวมข๎อมูล เอกสารตาม
มาตรฐานการศึกษา 

พฤศจิกายน 25๖๒ 
- 

สิงหาคม 25๖๓ 

นางภัสวรรณ  กันนา 
พร๎อมคณะครู 

3. การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 25๖๓ นางภัสวรรณ  กันนา 
 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 25๖๓ นางภัสวรรณ  กันนา 
 

 

๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
สถานศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดี
ยิ่งขึ้น 

สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
สถานศึกษายกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 

สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น อยูํในระดับดีเย่ียม 

9๐  % 

 

๗.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓  คําวัสดุ 
   -  วัสดุ– อุปกรณ์ส านักงาน 

๒,๐๐๐ ๑)  วัสดุ– อุปกรณ์ส านักงาน   
เป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บาท 
     

๗.๔ อื่น ๆ - - 
รวมทั้งสิ้น รวม  ๒,๐๐๐  บาท 
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๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด เคร่ืองมือที่ใช้ 
สถานศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น แบบสอบถาม 

 
 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ๙.1  สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 
 

๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 

                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                ต าแหนํง ครู    
 

    ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                         (นางปริศนา   พุํมพฤกษ์)  
                                                 ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 

๑๑.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๑ 
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กิจกรรม                 พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข๎อท่ี 4 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหมํ     กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 256๒ –    กันยายน  256๓  
 
1. หลักการและเหตุผล  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ี
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการบริหารจัดการและปฏิบัติหน๎าท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลใน
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 26 และระเบียบอื่นๆ คณะกรรมการสถานศึกษามีการก ากับ 
ติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให๎เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย 
 โดยผ๎ูปกครอง ชุมชน ศิษย์เกํา องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น และผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องมามีสํวนรํวมใน
การพัฒนาการศึกษาและมีความพึงพอใจตํอการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดังนั้นโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  จึงได๎จัดท ากิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น 
เพื่อให๎คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นได๎รับการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน๎าท่ีและประชุมปรึกษาหารือในการด าเนินการของสถานศึกษา แสดงความคิดเห็น กา รวางแผน การ
ด าเนินการ การแก๎ไขปัญหา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตํอไป 

 

2.วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาให๎คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานรู๎และปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด  
2. เพื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
3. เพื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสํวนรํวมในการพฒันาสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานร๎อยละ 90 รู๎และปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด      
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานร๎อยละ 90 ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานร๎อยละ 90  มีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา   

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รู๎และปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด  ในระดับ 

ดีเย่ียม    
2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงาน

ของสถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย  ในระดับดีเย่ียม    



๒๘๒ 
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3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา   ในระดับ       
ดีเย่ียม    

4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ.ในสํวน 
      ท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีท่ี 
      ผํานมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได๎ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จัดท ากิจกรรมฯน าเสนอตํอฝุาย 
     บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมพัฒนา 
      คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 
      พื้นฐาน      
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ๎าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผ๎ูเกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามภาระงานท่ี     
     กิจกรรมฯก าหนด  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 ตุลาคม  256๒ 
- 

กันยายน 256๓ 

นายวัชระ   สุขเกษม 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รู๎และปฏิบัติ
หน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด   
2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ก ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให๎
บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย   
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสํวนรํวมในการ 
พัฒนาสถานศึกษา    
 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รู๎และ
ปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด   
2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จ
ตามเปูาหมาย   
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสํวน 
รํวมในการพัฒนาสถานศึกษา    

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน รู๎และปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ี
ระเบียบก าหนด   
2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย   
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รู๎และปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
  ในระดับดีเย่ียม    
2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมาย  ในระดับดีเย่ียม    
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา  
ในระดับดีเย่ียม    

ร๎อยละ 90  
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 
 
ร๎อยละ 90   

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย 2,500 คําจ๎างท าอาหารและอาหารวําง 

จ านวน 2 ครั้งๆละ 1,250 บาท 
7.3 ค่าวัสดุ 500 คําวัสดุตําง ๆ 
7.4 อื่น ๆ    

รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รู๎และ
ปฏิบติัหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด   
2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ก ากับ 
ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย   
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสํวนรํวม 
ในการพัฒนาสถานศึกษา     

แบบประเมิน 
แบบลงเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม  
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รู๎และปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด   
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย   
 3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       ( นายวัชระ  สุขเกษม )              (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  
             ต าแหนํง ครู                              ต าแหนํง ครู  

 
         ลงช่ือ............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                ( นางภัสวรรณ   กันนา )  

                  ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

        ลงช่ือ.............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
     ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                 พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล๎อม 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข๎อท่ี 2 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ   โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหมํ     กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 256๒ –    กันยายน  256๓  
 
1. หลักการและเหตุผล  

การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได๎อยําง
รู๎เทําทันการเปล่ียนแปลงตํางๆและมีคุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแกํกาลเวลาและบริบท
สังคมไทยดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให๎ความส าคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู๎ โดยยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ท่ีสอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน เน๎น
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให๎คนสามารถพัฒนาสํูการเป็นคนท่ีสมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเกํง และมี
ความสุขอยํางแท๎จริง 

สถานศึกษามีบริเวณสถานท่ีภายในโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบตําง ๆ ท่ีสะอาด ถูก
สุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีสภาพแวดล๎อม  สะอาด รํมรื่น  มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู๎ ได๎แกํ วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ พอเพียงกับนักเรียนและอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี  และเป็นแหลํงเรียนรู๎ส าหรับ
นักเรียนในสถานศึกษา 

ดังนั้น โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จึงได๎จัดกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ีและอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม พัฒนา
สภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียน อาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล๎อมท่ีเหมาะสม สะอาด รํมรื่นสวยงาม ถูก
สุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร๎อย เป็นองค์ประกอบส าคัญสํวนหนึ่งท่ีชํวย
เสริมสร๎างบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎สํงเสริมให๎นักเรียนสามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
กํอให๎เกิดทัศนคติท่ีดีของนักเรียน อีกท้ังยังเป็นการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมภายในโรงเรียนและ
ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎มีมาตรฐานในการจัดจัดการศึกษาตํอไป 
2.วตัถุประสงค์  

1. เพื่อให๎สถานศึกษามีการสร๎างและพัฒนาอาคารสถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดล๎อม สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร๎อย รํมรื่น สวยงามมีความมั่นคงและปลอดภัย 

2. เพื่อให๎สถานศึกษามีการพัฒนา อาคารเรียน อาคารประกอบตําง ๆ มีความมั่นคงและปลอดภัย
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎ พอพียงกับจ านวนนักเรียนอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี 

3. เพื่อปลูกจิตส านึกให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน์แกํ
ตนเองและสังคมได๎ 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร๎อยละ 90  มีอาคารสถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดล๎อม สะอาด เป็นระเบียบ 

เรียบร๎อย รํมรื่น สวยงามมีความมั่นคงและปลอดภัย      
2.  นักเรียนร๎อยละ 90 มีอาคารเรียน อาคารประกอบตําง ๆ มีความมั่นคงและปลอดภัย

อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎ พอพียงกับจ านวนนักเรียนอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี      
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3. นักเรียนร๎อยละ 90 มีจิตส านึกให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการอนรุักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อม
ให๎เกิดประโยชน์แกํตนเองและสังคมได๎      

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีห๎องเรียน มีอาคารสถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดล๎อม สะอาด เป็นระเบียบ 

เรียบร๎อย รํมรื่น สวยงามมีความมั่นคงและปลอดภัย  อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
2. นักเรียนมีมีอาคารเรียน อาคารประกอบตําง ๆ มีความมั่นคงและปลอดภัยอ านวยความ

สะดวกในการเรียนรู๎ พอพียงกับจ านวนนักเรียนอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี  อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
3. นักเรียนมีจิตส านึกใหน๎ักเรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อมให๎เกิด

ประโยชน์แกํตนเองและสังคมได๎  อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
  

4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ.ในสํวน 
      ท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีท่ีผํานมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได๎ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จัดท ากิจกรรมฯน าเสนอตํอฝุายบริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมฯ  
        จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช๎ตํางๆ 
        ซํอมแซมอาคารเรียนและอาคาร 
        ประกอบตําง ๆ 
        จัดสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียน 
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ๎าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผ๎ูเกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามภาระงานท่ี     
     กิจกรรมฯก าหนด  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 ตุลาคม  256๒ 
- 

กันยายน 256๓ 

นายวัชระ   สุขเกษม 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. นักเรียนมีอาคารสถานท่ีตลอดจนสภาพแวดล๎อม 

สะอาด เป็นระเบียบเรียบร๎อย รํมรื่น สวยงามมีความ
มั่นคงและปลอดภัย 

2.  นักเรียน มีอาคารเรียน อาคารประกอบตําง ๆ มี
ความ  
    มั่นคง และปลอดภัยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎ 
   พอพียงกับจ านวนนักเรียนอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี      
3. นักเรียนมีจิตส านึกให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์

และพัฒนาส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน์แกํตนเองและ
สังคมได๎         

 

1. นักเรียน มีอาคารสถานท่ีตลอดจน
สภาพแวดล๎อม สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร๎อย รํมรื่น สวยงามมีความมั่นคงและ
ปลอดภัย 

2.  นักเรียน มีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
     ตําง ๆ มีความ มั่นคง และ  ปลอดภัย 

อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎ พอพียง 
กับจ านวนนักเรียนอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี      

3. นักเรียน มีจิตส านึกให๎นักเรียนมีสํวนรํวมใน
การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อมให๎เกิด
ประโยชน์แกํตนเองและสังคมได๎         

 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนมีอาคารสถานท่ีตลอดจน

สภาพแวดล๎อม สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร๎อย รํมรื่น สวยงามมีความ
มั่นคงและปลอดภัย 

 
2.  นักเรียนมีอาคารเรียน อาคาร 
    ประกอบตําง ๆ มีความมั่นคง และ 
    ปลอดภัยอ านวยความสะดวกในการ 
    เรียนรู๎พอพียงกับจ านวนนักเรียนอยูํ   
     ในสภาพใช๎การได๎ดี      
3. นักเรียนมีจิตส านึกให๎นักเรียนมีสํวน

รํวมในการอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน์แกํ
ตนเองและสังคมได๎         

 

1. นักเรียนมีห๎องเรียน มีอาคารสถานท่ี 
ตลอดจนสภาพแวดล๎อม สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร๎อย รํมรื่น สวยงามมี
ความมั่นคงและปลอดภัย อยูํในระดับ 
ดีเย่ียม 

2. นักเรียนมีมีอาคารเรียน อาคาร  
    ประกอบตําง ๆ มีความมั่นคงและ 
    ปลอดภัยอ านวยความสะดวกในการ 
    เรียนรู๎พอเพียงกับจ านวนนักเรียนอยู ํ
    ในสภาพใช๎การได๎ดี  อยูํในระดับ ดี 
    เย่ียม 
3. นักเรียนจิตส านึกให๎นักเรียนมีสํวนรํวม

ในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อม
ให๎เกิดประโยชน์ แกํตนเองและสังคม
ได๎อยูํในระดับ ดีเย่ียม 

ร๎อยละ 90 
 
 
 

 
ร๎อยละ 90 

 
 
 
 
 

ร๎อยละ 90 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย ๒,000 คําจ๎างงานตําง ๆ 
7.3 ค่าวัสดุ 2๓,000 คําวัสดุตําง ๆ 
7.4 อื่น ๆ    

รวมทั้งสิ้น ๒๕,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีห๎องเรียน มีอาคารสถานท่ี ตลอดจน

สภาพแวดล๎อม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร๎อย 
รํมรื่น สวยงามมีความมั่นคงและปลอดภัย อยู ํ

2. นักเรียนมีมีอาคารเรียน อาคารประกอบตําง ๆ  
    มีความมั่นคงและปลอดภัย อ านวยความ 
   สะดวกในการเรียนรู๎พอเพียงกับจ านวนนักเรียน 
   อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี   
3. นักเรียนจิตส านึกให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการ

อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน์ 
แกํตนเองและสังคมได๎    

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 
 1. นักเรียนมีห๎องเรียน มีอาคารสถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดล๎อม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร๎อย รํมรื่น 
สวยงามมีความมั่นคงและปลอดภัย  
 2. นักเรียนมีมีอาคารเรียน อาคารประกอบตําง ๆ มีความมั่นคงและปลอดภัย   อ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู๎ พอเพียงกับจ านวนนักเรียนอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี   
      3. นักเรียนจิตส านึกให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน์ 
แกํตนเองและสังคมได๎ 
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๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       ( นายวัชระ  สุขเกษม )              (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  
             ต าแหนํง ครู                              ต าแหนํง ครู  

 
         ลงช่ือ............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                ( นางภัสวรรณ   กันนา )  

                  ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

        ลงช่ือ.............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
     ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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P 

กิจกรรม    พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 
สนองมาตรฐานการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                    โครงการใหม ํ  P   โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  พฤษภาคม 2563 – กันยายน 2563 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติได๎ให๎ความส าคัญของแหลํงการเรียนรู๎เป็นอยํางยิง่ จึงได๎ก าหนดให๎
รัฐต๎องสํงเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหลํงการเรียนรู๎ ไว๎ในมาตรา 25 ดังนี ้
“มาตรา 25 รัฐต๎องสํงเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทุกรูป แบบได๎แกํ ห๎องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหลํงข๎อมูลและแหลํงการเรียนรู๎อื่นอยํางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ”ส าหรับ
ความส าคัญของแหลํงการเรียนรู๎สามารถสรุปเป็นข๎อๆ ได๎ดังนี้ 
 1. เป็นแหลํงท่ีรวมขององค์ความรู๎อันหลากหลายพร๎อมท่ีจะให๎นักเรียนเข๎าไปศึกษา ค๎นคว๎า ด๎วย
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่แตกตํางกันของแตํละบุคคล และเป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
 2. เป็นแหลํงเช่ือมโยงให๎สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกัน ท าให๎คนในชุมชนมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษาแกํบุตรหลานของตน 
 3. เป็นแหลํงข๎อมูลท่ีท าให๎นักเรียนเกิดการการเรียนรู๎อยํางมีความสุข เกิดความสนุกสนาน และมีความ
สนใจท่ีจะเรียนไมํเกิดความเบื่อหนําย 
 4. ท าใหน๎ักเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการได๎คิดเองปฏิบัติเอง และสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองและสร๎าง
ความรู๎ด๎วยตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมและท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
 5. ท าใหน๎ักเรียนได๎รับการปลูกฝังให๎รู๎และรักท๎องถิ่นของตน มองเห็นคุณคําและตระหนักถึงปัญหาใน
ชุมชนของตน พร๎อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 แหลํงการเรียนรู๎  หมายถึง  แหลํงขําวสารข๎อมูล  สารสนเทศ  แหลํงความรู๎ทางวิทยาการ 
และประสบการณ์ท่ีสนับสนุนสํงเสริมให๎นักเรียน ใฝุเรียน ใฝุรู๎ แสวงหาความรู๎และเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  
ตามอัธยาศัยอยํางกว๎างขวางและตํอเนื่องจากแหลํงตําง ๆ  เพื่อเสริมสร๎างให๎นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู ๎ และเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎    (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน๎า 6) 
 โรงเรียนจึงเห็นความส าคัญของการแหลํงการเรียนรู๎ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาจึงมีการจัด
กิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติ ให๎ท าได๎ คิดเป็น ท าเป็น รักการอําน การเขียน 
และเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง รวมท้ังมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความถนัดและความ
สนใจของ นักเรียน โดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล มีการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาตํางๆ ซึ่งจะสํงผลให๎นักเรียน
สามารถจดจ าองค์ความรู๎นั้นไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ า วันได๎ตลอดไป ดังนั้น สถานศึกษาทุกแหํงจะต๎องให๎
ความส าคัญในการจัดให๎มีแหลํงการเรียนรู๎ที่เหมาะ สมกับนักเรียน และมีการใช๎ประโยชน์จากแหลํงการเรียนรู๎ท่ี
มีอยูํท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรลุตามจุดมุํงหมายของหลักสูตรการศึกษา
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แหํงชาติท่ีวํานักเรียนเป็นผ๎ูท่ี   ดี   เกํง   มีสุข  และด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข เป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพของประเทศชาติตํอไป 
2.  วัตถุประสงค์      
 1. สถานศึกษามีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรูภ๎ายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผ๎ูท่ี
เกี่ยวข๎อง 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ร๎อยละ 95.5  ของสถานศึกษามีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์
จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรยีนรู๎ของนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ี
เกี่ยวข๎อง ในระดับดีเย่ียม 

 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2563 คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. กิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 8 กลํุมสาระ 
กลํุมสาระการเรียนรู๎ 8 กลํุมสาระสร๎างและพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ภายกลํุมสาระ 

พ.ค. 2563 
- 

ก.ย. 2563 

 
 

คณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 
กันยายน 2563 

 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
กันยายน 256๓ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ   
ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์(outcome)ของโครงการ 

สถานศึกษาสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา
และใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง  

สถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ที่พร๎อมใช๎ประโยชน์ 
สนับสนุนให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎แกํบุคลากร
ของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องเพิ่มข้ึน  
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     
ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

สถานศึกษาสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา
และใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง   

สถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ที่พร๎อมใช๎
ประโยชน์ สนับสนุนให๎เป็นสังคมแหํง
การเรียนรู๎แกํบุคลากรของ
สถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง อยูํ
ในระดับดีเย่ียม 

ร๎อยละ  
95.5 

 
 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าวัสดุ 2,000 คําวัสดุส านักงาน ในการพัฒนา และสร๎างแหลํงเรียนรู๎  
รวมทั้งสิ้น 2,000 (สองพนับาทถ้วน) 

 
8. ประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ 
สถานศึกษาสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จาก
แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง  

-แหลํงเรียนรู๎  
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ที่พร๎อมใช๎ประโยชน์ สนับสนุนให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎แกํบุคลากร
ของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 
 9.2 นักเรียนมีการพฒันาความรู๎ และทักษะการเรียนรู๎จากการใช๎แหลํงเรียนท่ีเพิ่มข้ึน 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)                     (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  
          ต าแหนํง ครู                           ต าแหนํง ครู  
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
 
 



๒๙๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๙๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

P 

กิจกรรม      พัฒนางานพัสดุ 
สนองมาตรฐานการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                    โครงการใหมํ   P   โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัสดุ เป็นงานท่ีส าคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ท่ีต๎องด าเนินการควบคํูกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องจัดท ากิจกรรมการใช๎และเก็บรักษาพัสดุ อยํางเป็นระเบียบ ยึดเวลาการใช๎งาน
และมีประสิทธิภาพการเบิกจํายอยํางถูกต๎อง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีและเป็นปัจจุบัน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให๎การใช๎งานพัสดุถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 
 2. เพื่อให๎การเบิกจําย การใช๎พัสดุเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 3. เพื่อให๎การตรวจสอบพัสดุมีระบบ งํายแกํการตรวจสอบ 
3.  เป้าหมาย 
        3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ร๎อยละ 81.50 ของการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย การพัสดุ อยํางถูกต๎อง 
และเป็นระบบ 
       3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย การพัสดุ อยํางถูกต๎อง 
และเป็นระบบ ในระดับดีเลิศ 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
 

ตุลาคม 256๒   คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
 1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในกิจกรรม 
- งบประมาณไมํเกิน 5,000 บาท 
- งบประมาณ 5,000 บาท ขึ้นไป 
 2. ควบคุมและจ าหนํายพัสดุ 

 
ตุลาคม 256๒  

–  
กันยายน 256๓ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
นายวัชระ  สุขเกษม 
นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 



๒๙๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๓ นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

 
กันยายน 256๓ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วย การพัสดุ อยํางถูกต๎อง 
และเป็นระบบ 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วย การพัสดุ อยํางถูกต๎อง 
และเป็นระบบ  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
วําด๎วย การพัสดุ อยํางถูกต๎องและเป็นระบบ 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย 
การพัสดุ อยํางถูกต๎อง 
และเป็นระบบ ในระดับดี
เลิศ 

ร๎อยละ  81.5  
 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

-ค่าวัสดุ 2,500 -กระดาษถํายเอกสาร 
-หมึกprinter 
-ปากกาลงทะเบียนครุภัณฑ์ 
-แฟูมเก็บเอกสาร 

รวมทั้งสิ้น 2,500   บาท  (สองพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 
(ขอถัวจํายรายการ) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ 
การปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย การ
พัสดุ อยํางถูกต๎องและเป็นระบบ 

-แบบสอบถามการใช๎การบริการงานพัสดุ 
-เอกสารการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 



๒๙๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
  
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย การพัสดุ อยํางถูกต๎อง 
และเป็นระบบ 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)                     (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  
          ต าแหนํง ครู                            ต าแหนํง ครู  
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                   
 

 
 
 
 
 
 



๒๙๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

P 

กิจกรรม      ซํอมครุภัณฑ์ 
สนองมาตรฐานการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                    โครงการใหมํ   P   โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ต๎องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  และ
พัฒนาระบบการท างานของส านักงานโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต๎องมีครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษา  และครุภัณฑ์ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ให๎กับบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนในโรงเรียน  ท่ี
มีคุณภาพ  จึงต๎องมีการดูแลรักษาและซํอมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียนให๎มีสภาพที่ใช๎งานได๎  อยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได๎มาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงได๎จัดท ากิจกรรมขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประโยชน์ตํอการบริหารงานในโรงเรียนให๎เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

       2. เพื่อซํอมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายให๎ใช๎งานได๎ดี 
       3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3.  เป้าหมาย 
        3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ร๎อยละ 81.50 ของครุภัณฑ์ท่ีช ารุดได๎รับการดูแลและซํอมแซมให๎อยูํในสภาพท่ีสามารถใช๎งานได๎       
3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ในระดับดีเลิศ 
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม 256๒  
 

คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
 1. ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 2. ด าเนินงานซํอมแซมตามข้ันตอน 

 
ตุลาคม 256๒  

–  
กันยายน 256๓ 

 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
 



๒๙๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 
กันยายน 256๓ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 
กันยายน 256๓ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดี 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผ๎ูใช๎ครุภัณฑ์ในโรงเรียน 
ร๎อยละ  81.50  
 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

อื่นๆ(ค่าพัสดุที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์) 

๒0,000 -คําพัสดุ(วัสดุ ครุภัณฑ์ และการบริการ)ท่ีใช๎ในการซํอมแซม
ครุภัณฑ์ในโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

รวมทั้งสิ้น ๒0,000   บาท  (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
(ขอถัวจํายรายการ) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ 
ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

แบบประเมินความพึงพอใจของผ๎ูใช๎ครุภัณฑ์ในโรงเรียน 
 

 
9. ประโยชน์ผลคาดว่าจะได้รับ 

ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



๒๙๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)                     (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  
            ต าแหนํง ครู                           ต าแหนํง ครู  
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                   
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๐๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม        พัฒนางานการเงินการบัญชี 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข๎อท่ี ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางปริศนา  พุํมพฤกษ์  
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหมํ   P  โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  256๒ – กันยายน  256๓ 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให๎นักเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพจาก

สถานศึกษา  พัฒนาความรู๎ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ระบบงานการเงินการบญัชี มีสํวนส าคัญอยํางยิ่งในการพัฒนา ซึ่งการบริหารงบประมาณยึดหลักการ
บริหารมุํงเน๎นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคลํองตัว โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และเป็นการ
ด าเนินการ             ตามระเบียบ  

ระบบงานการเงนิการบัญชี บริหารงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงาน ให๎มีการจัดการผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายได๎จากบริการ มาใช๎บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
สํงผลให๎เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตํอนักเรียน 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของระบบงานการเงนิการบัญชี และเพื่อให๎การ
ด าเนินการตามระเบียบดังกลําวมีประสิทธิภาพและทันตามก าหนดเวลา จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบของทาง
ราชการ 
 2. เพื่อให๎การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เพื่อตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให๎ด าเนินการอยํางถูกต๎องเป็น
ปัจจุบัน 

 

3.  เป้าหมาย 
       3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๘. ร๎อยละ 100 การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบ
ของทางราชการ  

๙. ร๎อยละ 100 การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๑๐. ร๎อยละ 100 มีการตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให๎ด าเนินการ

อยํางถูกต๎องเป็นปัจจุบัน 
       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑. การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบของทางราชการ 
ในระดับดีเย่ียม 

๒. การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระดับดีเย่ียม 



๓๐๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๓. มีการตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให๎ด าเนินการอยํางถูกต๎องเป็น
ปัจจุบัน ในระดับดีเย่ียม 

 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม 256๒ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. ด าเนินกิจกรรมตามระบบงาน
การเงินและบัญชี 

ตุลาคม 256๒                                
–                         

กันยายน 256๓ 

นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๓ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 256๓ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 

 
5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ  
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนมีเอกสาร หลักฐาน
ครบถ๎วน สามารถตรวจสอบได๎ 

การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพตามหลักการบริหารงบประมาณ และ
ระเบียบของทางราชการ 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียน
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารงบประมาณ และ
ระเบียบของทางราชการ 

   1. เพื่อให๎การเงินการบัญชีของโรงเรียน
เป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ 
และระเบียบของทางราชการ 
   2. เพื่อให๎การปฏิบัติงานการเงินใน
โรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   3. เพื่อตรวจสอบระบบงานการเงินการ
บัญชีและพัสดุของโรงเรียนให๎ด าเนินการ
อยํางถูกต๎องเป็นปัจจุบัน  

100 % 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 



๓๐๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย -  
7.3 คําวัสดุ 2,500 1. กระดาษ A4                     600  บาท 

๒. กระดาษปก                      90   บาท 
๓. แฟูมเอกสาร                     500  บาท 
๔. ซองขาวมีครุฑ                   100  บาท 
๕. ซองขยายข๎าง A4 มีครุฑ       200  บาท 
๖. กระดาษกาวยํน                 150  บาท 
๗. กระดาษ Index Note          60   บาท 
๘. หมึกพิมพ์เอกสาร               800  บาท 

7.4 อื่น ๆ -  
รวมทั้งสิ้น 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
   1. เพื่อให๎การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตาม
หลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบของทางราชการ 
   2. เพื่อให๎การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   3. เพื่อตรวจสอบระบบงานการเงินการบัญชีและพัสดุ
ของโรงเรียนให๎ด าเนินการอยํางถูกต๎องเป็นปัจจุบัน  

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีการบริหารการใช๎งบประมาณโครงการอยํางมีประสิทธิภาพ 
    9.2 ผ๎ูบริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินการอยํางมีประสิทธิภาพ 

 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงช่ือ.............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
        (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  

      ต าแหนํง ครู  
 
 

 



๓๐๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
      (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  
              ต าแหนํง ครู  

 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                   (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                 ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)    
                             
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                       ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                   (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                       ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๐๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม        จัดวางระบบควบคุมภายใน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข๎อท่ี ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหมํ   P  โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  256๒ – กันยายน  256๓ 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให๎นักเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพจาก

สถานศึกษา  พัฒนาความรู๎ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544  ระบบควบคุมภายใน เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีจะสร๎างความมั่นใจอยํางสมเหตุสมผลวํา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีเช่ือถือได๎ และเป็นการด าเนินการตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน วําด๎วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข๎อ 5 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน วําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน                
พ.ศ. 2544 ข๎อ 5 ระบุให๎หนํวยรับตรวจระบบการควบคุมภายใน ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดย
ใช๎มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกลําว โดยให๎ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหนึ่งปี นับต้ังแตํ
ระเบียบนี้ใช๎บังคับ และให๎หนํวยรับตรวจรายงาความคืบหน๎าในการควบคุมภายในตํอผ๎ูก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบของหนํวยตรวจรับ (ถ๎ามี) ทุก 60 วัน พร๎อมสํงส าเนาให๎ส านักงานตรวจเงินแผํนดิน
ด๎วย เว๎นแตํส านักงานตรวจเงินแผํนดินจะขอให๎ด าเนินการเป็นอยํางอื่น และ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดิน วําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข๎อ 6 ระบุให๎หนํวยรับตรวจรายงาน
ตํอคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดินผ๎ูก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยําง
น๎อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันส้ินปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล๎วแตํกรณี เว๎นแตํการรายงาน
ครั้งแรกให๎กระท าภายใน 240 วัน นับจากจัดวางระบบการควบคุมภายในแล๎วเสร็จ  

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายในและเพื่อให๎การด าเนินการตาม
ระเบียบดังกลําวมีประสิทธิภาพและทันตามก าหนดเวลา จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการด าเนินงานของโรงเรียน 

 2. เพื่อเป็นการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมของ
กลํุมงานตํางๆ ในโรงเรียน 

3. เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงานตํางๆ ของโรงเรียนถึงโอกาสเส่ียงหรือโอกาสท่ี
กํอให๎เกิดความเสียหาย  เพื่อท่ีจะได๎หาวิธีปูองกัน  แก๎ไข  เพื่อปรับปรุงให๎ดีหรือมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 
3.  เป้าหมาย 
       3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ร๎อยละ 100 มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการด าเนินงานของ 
โรงเรียน  
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๓.๑.๒ ร๎อยละ 100 มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ 
งานกิจกรรมของกลํุมงานตํางๆ ในโรงเรียน 

๓.๑.๓ ร๎อยละ 100 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงานตํางๆ ของโรงเรียนถึงโอกาส 
เส่ียงหรือโอกาสท่ีกํอให๎เกิดความเสียหาย  เพื่อท่ีจะได๎หาวิธีปูองกัน  แก๎ไข  เพื่อปรับปรุงให๎ดีหรือมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 
       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๔. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการด าเนินงานของโรงเรียน ในระดับดี
เย่ียม 

๕. มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมของ
กลํุมงานตํางๆ ในโรงเรียน ในระดับดีเย่ียม 

๖. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงานตํางๆ ของโรงเรียนถึงโอกาสเส่ียงหรือโอกาสท่ี
กํอให๎เกิดความเสียหาย  เพื่อท่ีจะได๎หาวิธีปูองกัน  แก๎ไข  เพื่อปรับปรุงให๎ดีหรือมีคุณภาพยิ่งขึ้น ในระดับดีเย่ียม 

 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม 256๒ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. ด าเนินกิจกรรมตามระบบงาน
ควบคุมภายใน 

ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๓ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 256๓ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 

 
5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
iv. การปฏิบัติงานควบคุมภายในของโรงเรียนมีการนิเทศ  

ก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของงานกิจกรรมของกลํุมงานตํางๆ ใน
โรงเรียน รวมท้ังปรับปรงุระบบการบริหารและระบบ
การด าเนินงานของโรงเรียน 

v. โรงเรียนมนี าผลการประเมินไปใช๎ในการปรับปรุง
ระบบการบริหารและระบบการด าเนินงานของ
โรงเรียนในปีถัดไป 
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
vi. การปฏิบัติงานควบคุมภายในของ

โรงเรียนมีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของงานกิจกรรมของกลํุม
งานตํางๆ ในโรงเรียน รวมท้ังปรับปรุง
ระบบการบริหารและระบบการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

vii. 1. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารและระบบการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

viii. 2. มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานของงาน
กิจกรรมของกลํุมงานตํางๆ ในโรงเรียน  

2. 3. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ของงานตํางๆ ของโรงเรียนถึงโอกาสเส่ียง
หรือโอกาสท่ีกํอให๎เกิดความเสียหาย  
เพื่อท่ีจะได๎หาวิธีปูองกัน  แก๎ไข  เพื่อ
ปรับปรุงให๎ดีหรือมีคุณภาพยิ่งขึ้น  

100 % 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย -  
7.3 คําวัสดุ 500 ๑. กระดาษ A4                        360  บาท 

๒. กระดาษปก                         90   บาท 
๓. ซองขยายข๎าง A4 มีครุฑ          20  บาท 
๔. กระดาษสต๊ิกเกอร์ใสหลังเหลือง  30  บาท 

7.4 อื่น ๆ -  
รวมทั้งสิ้น 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
i. 1. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบ

การด าเนินงานของโรงเรียน 
ii. 2. มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมของกลํุมงาน
ตํางๆ ในโรงเรียน  
3. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงานตํางๆ 
ของโรงเรียนถงึโอกาสเส่ียงหรือโอกาสท่ีกํอให๎เกิดความ
เสียหาย  เพื่อท่ีจะได๎หาวิธีปูองกัน  แก๎ไข  เพื่อปรับปรุง
ให๎ดีหรือมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสอบถาม 
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9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนมีการบริหารการใช๎งบประมาณโครงการอยํางมีประสิทธิภาพ 

    9.2 ผ๎ูบริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินการอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงช่ือ.............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
        (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  

      ต าแหนํง ครู  
 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
      (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  
              ต าแหนํง ครู  

 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                   (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                 ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)    
                             
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                       ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                   (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                       ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม        คําสาธารณูปโภค 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข๎อท่ี ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหมํ   P  โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  256๒ – กันยายน  256๓ 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันพลังงานท่ีเป็นตัวจักรส าคัญในการพัฒนาประเทศ  เชํน  น้ ามัน ก๏าซธรรมชาติ มีต๎นทุนท่ีสูง

มากขึ้นและมีแนวโน๎มท่ีจะสูงขึ้นในทุกๆ ปี  จึงจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีทุกคน จะต๎องตระหนักในการชํวยกันประหยัด
ด๎านพลังงาน ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีสํวนท าให๎ชีวิตความเป็นอยูํของคนในปัจจุบันมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น ท าให๎คนในสังคมมีการติดตํอส่ือสารถึงกันได๎งํายและรวดเร็ว มีการท ากิจกรรมหลายส่ิง
หลายอยํางรํวมกันงํายข้ึน การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกํอให๎เกิดประโยชน์ในด๎านตํางๆ เชํน   
ด๎านการศึกษา ซึ่งท าให๎มีคําใช๎จํายคํอนข๎างสูง 

โรงเรียนยํอมมีคําใช๎จํายในด๎านสาธารณูปโภค เชํน คํากระแสไฟฟูา  คําโทรศัพท์  คําเช่ือมตํอระบบ
อินเตอร์เน็ท เป็นต๎น   

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของการใช๎จํายเกี่ยวกับคําสาธารณูปโภค และเพื่อให๎การ
ด าเนินการตามระเบียบดังกลําวมีประสิทธิภาพและทันตามก าหนดเวลา จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

           2. เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล 
           3. เพื่อให๎บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการประหยัดคําสาธารณูปโภคและพลังงาน 

4. เพื่อให๎บุคลากรและนักเรียนทุกคนได๎ใช๎บริการอินเตอร์เน็ตอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
       3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ร๎อยละ 100 มีการควบคุมดูแลการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคในโรงเรียน  
2. ร๎อยละ 100 มีการสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล 
3. ร๎อยละ 100 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนกัถึงการประหยัดคําสาธารณูปโภคและพลังงาน 
4. ร๎อยละ 100 บุคลากรและนักเรียนทุกคนได๎ใช๎บริการอินเตอร์เน็ตอยํางมีประสิทธิภาพ 

       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. มีการควบคุมดูแลการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคในโรงเรียน ในระดับดีเย่ียม 
2. มีการสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล ในระดับดีเย่ียม 
3. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนกัถึงการประหยดัคําสาธารณูปโภคและพลังงาน ในระดับดีเย่ียม 
4. บุคลากรและนักเรียนทุกคนได๎ใช๎บริการอินเตอร์เน็ตอยํางมีประสิทธิภาพ ในระดับดีเย่ียม 
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                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม 256๒ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. ด าเนินกิจกรรมตามระบบงาน
ใช๎จํายคําสาธารณูปโภค 

ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๓ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 256๓ นางปริศนา  พุํมพฤกษ์ 

 
5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
3. มีการควบคุมดูแลการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน  

4. มีการสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของ
รัฐบาล 

5. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนกัถึงการ
ประหยัดคําสาธารณูปโภคและพลังงาน 

6. บุคลากรและนักเรียนทุกคนได๎ใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตอยํางมีประสิทธิภาพ 

  บุคลากรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมตระหนักถึง
ความส าคัญของการใช๎จํายเกี่ยวกับคํา
สาธารณูปโภค รํวมกันประหยัดคําสาธารณูปโภค
และพลังงาน 

i.  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. มีการควบคุมดูแลการใช๎จํายคํา

สาธารณูปโภคในโรงเรียน  
2. มีการสนองนโยบายการประหยัด

พลังงานของรัฐบาล 
3. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนัก
ถึงการประหยัดคําสาธารณูปโภคและ
พลังงาน 
๔.บุคลากรและนักเรียนทุกคนได๎ใช๎ 
บริการอินเตอร์เน็ตอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 1. เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช๎จํายคํา
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 
 2. เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงาน
ของรัฐบาล 
3. เพื่อให๎บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ตระหนักถึงการประหยัดคําสาธารณูปโภค
และพลังงาน 
 4. เพื่อให๎บุคลากรและนักเรียนทุกคนได๎ใช๎
บริการอินเตอร์เน็ตอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

 



๓๑๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย 1๕0,000 1. คําไฟฟูา 

2. คําบริการโทรศัพท์ 
3. คําบริการอินเตอร์เน็ต 

7.3 คําวัสดุ -  
7.4 อื่น ๆ -  

รวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐00 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 
 2. เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรฐับาล 
 3. เพื่อให๎บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการ
ประหยัดคําสาธารณูปโภคและพลังงาน 
 4. เพื่อให๎บุคลากรและนักเรียนทุกคนได๎ใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตอยํางมีประสิทธิภาพ 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
 

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช๎จํายคําสาธารณูปโภค 

    9.2 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักและรํวมมือกันในการประหยัดพลังงาน 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงช่ือ.............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
        (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  

      ต าแหนํง ครู  
 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
      (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  
              ต าแหนํง ครู  

 



๓๑๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                   (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                 ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)    
                             
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                       ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                   (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

                  ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 4 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมใหมํ  กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่นๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

รัฐบาลได๎ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง  จะเห็นได๎จากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒  ท่ีมุํงปฏิรูปการศึกษาในด๎านตําง ๆ  โดยเฉพาะด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ได๎ก าหนดให๎กระทรวงสํงสํงเสริมให๎มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์  และบุคลากร              
ทางการศึกษา ให๎มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสาน             
ให๎สถาบันที่ท าหน๎าท่ีผลิต และพัฒนาครู  คณาจารย์ รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษา มีความพร๎อมและมีความ
เข๎มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมํ และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอยํางตํอเนื่อง (มาตรา ๕๒)  อีกท้ังในการ
บริหารงานจัดการทุก ๆ ด๎าน จ าเป็นต๎องมีวัสดุ – อุปกรณ์ ส าหรับใช๎ในการบริหารจัดการให๎เพียงพอ 
 ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพครูจึงมีความส าคัญและมีผลกระทบตํอการพัฒนาสังคมท้ังระบบ  ตัวแปรที่
ส าคัญท่ีน าไปสํูการพัฒนาคุณภาพครูคือ ผ๎ูบริหาร ซึ่งถือเป็นผ๎ูน าในการเปล่ียนแปลง ในการท่ีจะน าครูไปสํู
พัฒนาในด๎านตําง ๆ  ไมํวําจะเป็นการสร๎างจิตส านึกในความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ี การเพิ่มพูนความรู๎ และ
พัฒนาทักษะในรูปแบบตําง ๆ  ระยะเวลาท่ีผํานมาข๎าราชการครูบางสํวนยังขาดการพัฒนาท่ีเป็นระบบอยําง
ตํอเนื่อง ข๎าราชการครูบางสํวนละเลยขาดโอกาสท่ีจะได๎รับการพัฒนา  การพัฒนาก็มักจะเป็นการเพิ่มวุฒ ิ  
เพิ่มระดับเงินเดือนมากกวําเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จากความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรตามท่ีกลําวมาข๎างต๎น โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
จึงได๎จัดท ากิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น 

   
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสํงเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทาการศึกษา ให๎เป็นบุคลากรวิชาชีพ 
๒. เพื่อให๎ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพครู 

 
๓. เปา้หมาย 
  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 ครูโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมจ านวน ๑๔ คน อบรม/สัมมนาไมํน๎อยกวํา ๒๐ ช่ัวโมง ใน ๑ ปี

การศึกษาคิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐ 
 

  
 
 



๓๑๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมี 

คุณภาพร๎อยละ  ๑๐๐ 
 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
- แตํงต้ังคณะกรรมการผ๎ูรับผิดชอบ 
- ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต๎องการของของครู
และบุคลากรในการพัฒนาตนเอง 
- จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
- สร๎างความตระหนัก 
- ครูและบุคลากรเข๎ารับการอบรม 
ประชุมสัมมนาท่ี หนํวยงานอื่นจัด  
- การจัดประชุม หรืออบรม             
เชิงปฏิบัติภายในสถานศึกษา   
- การศึกษาดูงาน 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ         

ตุลาคม 256๒  
–  

กันยายน 256๓ 

นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
ครูโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมจ านวน ๑๔ คน อบรม/
สัมมนาไมํน๎อยกวํา ๒๐ ช่ัวโมง ใน ๑ ปีการศึกษา    

ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ  
 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ครูโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมจ านวน 
๑๔ คน อบรม/สัมมนาไมํน๎อยกวํา 
๒๐ ช่ัวโมง ใน ๑ ปีการศึกษา    

- ครูโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมจ านวน 
๑๔ คน อบรม/สัมมนาไมํน๎อย
กวํา ๒๐ ช่ัวโมง ใน ๑ ปี
การศึกษา     

๑๐๐ % 

 



๓๑๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย ๗๐,๐๐๐  คําเดินทางอมรม/สัมมนาของครู 
๗.๓ คําวัสดุ - - 
๗.๔ อื่น ๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ 
หมายเหตุขอถัวจํายทุกรายการ 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
ครูโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมจ านวน ๑๔ คน อบรม/
สัมมนาไมํน๎อยกวํา ๒๐ ช่ัวโมง ใน ๑ ปีการศึกษา    

 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๙.๑  ครู และบุคลากรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุนให๎เป็นบุคลากรวิชาชีพ 
๙.๒  ครู และบุคลากรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณ 

และมาตรฐานวิชาชีพครู 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 

 
 

ลงช่ือ................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  ลงช่ือ................................ผ๎ูเสนอโครงการ        
(นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ)         (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์) 
       ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย                  ต าแหนํง ครู  
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
       ( นางภัสวรรณ   กันนา ) 
      ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 

 
  ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 



๓๑๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
สนองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี  1 , ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นายเอกชัย ศิลป์วัลย์   
ลักษณะกิจกรรม            โครงการใหมํ           โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม พ.ศ. 256๒ – กันยายน พ.ศ. 256๓ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545 ได๎
ก าหนดให๎นักเรียนเป็นส าคัญท่ีสุดดังนั้นโรงเรียนจึงต๎องมีการวางแผนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อให๎นักเรียนได๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรและการวางแผนการจัดการศึกษาควรต๎องมา
จากการรํวมมือระหวํางโรงเรียนและชุมชนซึ่งเป็นองค์กรส าคัญอยํางหนึ่งท่ีมีบทบาทในการจัดการศึกษา 
 การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา เป็นการส่ือสารให๎เกิดความเข๎าใจแกํบุคลากรภายในบุคคลท่ัวไป
และท่ีเกี่ยวข๎องได๎รับทราบข๎อมูลขําวสารให๎ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีรู๎จักการประชาสัมพันธ์ เป็นส่ิงส าคัญมีความ
จ าเป็นท่ีจะต๎องประชาสัมพันธ์อยํางตํอเนื่องเพื่อให๎ความรู๎ และได๎รับขําวสารที่ทันสมัย   

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม จ าเป็นต๎องมีการประชาสัมพันธ์ ข๎อมูลขําวสารอยํางสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสารของทางโรงเรียนให๎กับผ๎ูท่ีมีความเกี่ยวข๎องท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนได๎รับทราบ
อยํางตํอเนื่อง และเพื่อให๎การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  จึงได๎
จัดโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนาข๎อมูล ขําวสารให๎ทันสมัยและเผยแพรํขําวสารให๎ผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎อง  ได๎รับทราบอยําง
ตํอเนื่อง 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ร๎อยละ  9๐ สถานศึกษาได๎พัฒนาข๎อมูล ขําวสารที่ทันสมัยและเผยแพรํขําวสารให๎หนํวยงานอื่น ๆ 
ได๎รับทราบอยํางตํอเนื่อง 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาได๎พัฒนาข๎อมูล ขําวสารให๎ทันสมัยและเผยแพรํขําวสารให๎หนํวยงานอื่น ๆ ได๎รับทราบ
อยํางตํอเนื่อง  อยูํในระดับดีเย่ียม 
 
 
 
 
 
 



๓๑๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน  (Plan) 
    -  วางแผนการปฏิบัติงาน 
    -  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
    -  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม 256๒ นายเอกชัย ศิลป์วัลย์ 
 
 

2. การด าเนินงานตามแผน (Do) 
      จัดท าข๎อมูล ขําวสารที่ทันสมัยและ
เผยแพรํขําวสารให๎หนํวยงานอื่น ๆ 
ได๎รับทราบอยํางตํอเนื่อง 

พฤศจิกายน 256๒  
 –  

กันยายน 256๓ 

นายเอกชัย ศิลป์วัลย์ 
 
 

3. การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
    - นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๓ นายเอกชัย ศิลป์วัลย์ 
 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 256๓ นายเอกชัย ศิลป์วัลย์ 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
1. การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของสถานศึกษา ๑. นักเรียนและหนํวยงานอื่น ๆ รับรู๎ข๎อมูลขําวสาร

ของสถานศึกษาท่ีถูกต๎องอยํางตํอเนื่อง 
 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. การประชาสัมพันธ์ข๎อมูล
ขําวสารของสถานศึกษา 

๑. นักเรียนและหนํวยงานอื่น ๆ ได๎รับ
ทราบ ขําวสารที่ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 

9๐% 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียด 
7.1 คําตอบแทน   
7.2 คําใช๎สอย   
7.3 คําวัสดุ 1,000 - คําวัสดุในการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 

1,000 บาท 
7.4 อื่นๆ   

รวมท้ังส้ิน ๑,000 บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 



๓๑๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนและหนํวยงานอื่น ๆ ได๎รับทราบ ขําวสาร
ท่ีถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 

แบบสอบถาม 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนและหนํวยงานอื่น ๆ ได๎รับความรู๎จากข๎อมูล ขําวสารที่ถูกต๎องและครอบคลุม  ทันสมัย 
 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                                       (นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์)  
              ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                      (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  
                                              ต าแหนํง ครู  
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                       (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                    ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)       
 
11. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ..........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                       (นายภิญโญ ขาวพราย)  
                             ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
 

 
 

 
 
 



๓๑๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (Big Data) 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐาน ท่ี  2   
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นายเอกชัย ศิลป์วัลย์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม พ.ศ. 256๒  – กันยายน พ.ศ. 256๓ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคการติดตํอส่ือสารซึ่งต๎องอาศัยข๎อมูลขําวสารท่ีถูกต๎องแมํนย า จึงท าให๎การ
ท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข๎อมูลขําวสารตําง ๆ นี้วํา ระบบสารสนเทศ เป็น กลํุมขององค์ประกอบ
ท่ีมีความสัมพันธ์กันซึ่งท าการรวบรวมประมวลผล, เก็บรักษา และ กระจายสารสนเทศออกไป เพื่อสนับสนุน 
การควบคุม, การวิเคราะห์, การตัดสินใจ และการวางแผนท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในระบบ
สารสนเทศข๎อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจ าเป็นตํอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอันเนื่องมาจาก  
  ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา (Big Data) เป็นการน าเสนอข๎อมูลสารสนเทศพื้นฐานทาง
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค๎นได๎ตามหมวดหมูํ เพื่อให๎ผ๎ูบริหาร ผ๎ูเกี่ยวข๎องใช๎ประโยชน์ในการ
พิจารณาวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพ 
       โรงเรียนจึงจ าเป็นต๎องพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (Big Data) ท้ังในด๎านการจัดเก็บ 
การน าข๎อมูลท่ีถูกต๎องไปใช๎ได๎อยํางรวดเร็ว ทันตํอเหตุการณ์ เพื่อการน าข๎อมูลสารสนเทศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎มา
บริการให๎กับนักเรียนและชุมชน ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าประกอบการเรียนการสอนให๎เกิดประโยชน์สูงสุด สนอง
กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบข๎อมูลสารสนเทศและเช่ือมโยงเครือขําย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได๎ทุกระดับ อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร๎างและพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให๎สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อเป็นแหลํงให๎บริการและเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแกํบุคลากรและผ๎ูสนใจ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. มีเอกสารสารสนเทศ 1 ฉบับ ตํอ ปีการศึกษา 

  2. ร๎อยละ 9๐ ของข๎อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม มีการปรับปรุงให๎
เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   1. มีข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีความสมบูรณ์ถูกต๎อง สามารถน าไปใช๎ในการบริหารจัดการได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 
 



๓๑๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน (Plan) 
    - วางแผนการปฏิบัติงาน 
    - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
    - แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม 256๒ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

2.การด าเนินงานตามแผน(Do) 
    1. ติดตํอฝุายตํางๆ เพื่อรวบรวมข๎อมูล 
    2. จัดท ารานงานข๎อมูลสารสนเทศ 

พฤศจิกายน 256๒ – กันยายน 256๓ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

3. การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
    - ตรวจสอบข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน 

กันยายน 256๓ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 256๓ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
1. เอกสารสารสนเทศ 1 ฉบับ ตํอ ปีการศึกษา 
2. ระบบข๎อมูลสารสนเทศ๘องโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
เป็นปัจจุบัน  และทันสมัย 

มีข๎อมูลสารสนเทศท่ีถูกต๎อง เป็นปัจจุบันและสามารถ
น ามาใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. เอกสารข๎อมูลสารสนเทศ 1 
ฉบับ ตํอ ปีการศึกษา 
 
2. ระบบข๎อมูลสารสนเทศโรงเรียน
วังงิ้ววิทยาคม เป็นปัจจุบัน  และ
ทันสมัย 

1. ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องสามารถน าเอกสาร
ข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎งานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 
2. ระบบข๎อมูลสารสนเทศโรงเรียน
วังงิ้ววิทยาคมมีการปรับปรุงข๎อมูล
ท่ีปัจจุบันและทันสมัย 

9๐% 
 
 

9๐% 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๒๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดงบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียด 

7.1 คําตอบแทน - - 
7.2 คําใช๎สอย - - 
7.3 คําวัสดุ 1,000 -คําวัสดุในการจัดท าข๎อมูล

สารสนเทศเป็นเงิน 1,000 บาท 
7.4 อื่นๆ - - 

รวมท้ังส้ิน ๑,000 บาท 
(ขอถัวจํายทุกรายการ) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องสามารถน าเอกสารข๎อมูลสารสนเทศ
ไปใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. ระบบข๎อมูลสารสนเทศโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมี
การปรับปรุงข๎อมูลท่ีปัจจุบันและทันสมัย 

แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 

  

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

โรงเรียนมีการจัดการสารสนเทศอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                           (นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์)  
        ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                         (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  
                                                 ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                           (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                        ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)       
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ ขาวพราย)  
                              ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 



๓๒๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐาน ท่ี  2   
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม พ.ศ. 256๒  – กันยายน พ.ศ. 256๓ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันการน าเทคโนโลยีมาชํวยในการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ท่ีมีวัตถุประสงค์ให๎มีการน าเอาเทคโนโลยีเข๎ามาชํวยสํงเสริมการศึกษา เชํน การผลิตส่ือ
การเรียนรู๎ด๎วยคอมพิวเตอร์ ครูสามารถให๎นักเรียนเรียนรู๎ ด๎วยระบบ E-learning นักเรียนสามารถเปิดเว็บไซต์
สืบค๎นข๎อมูล หาความรู๎ตํางๆ ได๎อยํางหลากหลาย โดยอาศัยระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ต อีกท้ังศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุํงเน๎นการ
น า DLIT (Distance learning information technology) ไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ และมีเปูาหมายให๎ครู
และนักเรียนทุกคนได๎เข๎าถึงส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ที่ทันสมัยสอดคล๎องกับความต๎องการ สามารถ
สร๎างเครือขํายแลกเปล่ียนเรียนรู๎ในการจัดการเรียนรู๎ของครูได๎อยํางกว๎างขวางและท่ัวถึง 
  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมจึงด าเนินการพัฒนาระบบอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อด าเนินการติดต้ังอุปกรณ์
และวางระบบเครือขําย ขยายพื้นท่ีการเช่ือมตํออินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียนและครูผ๎ูสอนในกลํุมสาระตํางๆ ให๎
สามารถใช๎งานระบบเครือขําย พร๎อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตในทุกพื้นท่ีของโรงเรียน และปรับปรงุและพัฒนา
ระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งานอยํางตํอเนื่อง  
 
2. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให๎มี
ประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑. ร๎อยละ 100  ของครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาใช๎งานระบบเครือขําย

คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต  
   2. ร๎อยละ 9๐  ของครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาใช๎งานระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ    

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ๑. ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใช๎งานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์

และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการด าเนินงาน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ    
 
 



๓๒๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน (Plan) 
    - วางแผนการปฏิบัติงาน 
    - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
    - แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม 256๒ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

2.การด าเนินงานตามแผน(Do) 
    - ปรับปรุงดูแลระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตให๎
พร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ 

พฤศจิกายน 256๒ – สิงหาคม 256๓ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

3. การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
    - ตรวจสอบข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน 

กันยายน 256๓ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน  256๓ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
1. ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งานอยูํ
เสมอ 
 

โรงเรียนมีระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งานอยูํ
เสมอ 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช๎งานระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 

จ านวนนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาใช๎งานระบบ
เครือขํายคอมพิวเตอร์และ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

100% 
 

2. ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์
และสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีมี
ประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งานอยูํ
เสมอ 

ความพึงพอใจของนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีใช๎งาน
ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต  

90% 
 
 
 

 
 
 
 



๓๒๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดงบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียด 

7.1 คําตอบแทน   
7.2 คําใช๎สอย ๑๘,๑๖๐  - คําคํูสายโทรศัพท์ / คําสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต ๑๘,๑๖๐ บาท 
7.3 คําวัสดุ   
7.4 อื่นๆ   

รวมทั้งสิ้น ๑๘,๑๖๐ บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีใช๎งานระบบ
เครือขํายคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

แบบประเมิน 
 

ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีใช๎งานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 

แบบประเมิน 
 
 

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งาน

อยูํเสมอ 
 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
  
 

     ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม         ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
            (นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์)                                           (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์) 
               ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย                                                     ต าแหนํง ครู 
 
 

                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                           (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                        ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)       
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 



๓๒๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พัฒนางานบุคคล 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐาน ท่ี  2   
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ     โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวจิราพร    สินเอี่ยม    
ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมใหมํ  กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่นๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการจ าเป็นอยํางยิ่งต๎องมีวัสดุ -  อุปกรณ์ตํางๆ  ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีจะชํวยให๎งานเกิด 
ความคลํองตัว  สามารถท างานได๎ส าเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น    อีกท้ังยังอ านวยความสะดวกให๎เกิดประโยชน์ตํอ
ผ๎ูปฏิบัติงาน 

ดังนั้นกลํุมบริหารงานบุคคลจึงมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ท่ีใช๎ในการปฏิบัติงาน     
ให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการและบังเกิดผลตํอทางราชการ 
 จากความส าคัญของจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ตามท่ีกลําวมาข๎างต๎น โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงได๎จัดท า
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานกลํุมบริหารงานบุคคลขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์  ให๎เพียงพอตํอการบริหารจัดการของกลํุมบริหารงานบุคคล 
๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให๎มีประสิทธิผล   
  
๓. เปา้หมาย 
  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 กลํุมบริหารงานบุคคลมีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานไว๎ใช๎ในการปฏิบัติงาน ๑๐๐% 

  
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
             ผ๎ูปฏิบัติงาน ได๎ปฏิบัติงานอยํางมีคุณภาพและได๎ประสิทธิผล      

 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
- แตํงต้ังคณะกรรมการผ๎ูรับผิดชอบ 
- จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
 

 
ต.ค.-พ.ย. ๖๒ 

 
 

 
นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 
 



๓๒๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงาน 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ธ.ค. ๖๒ - มิ.ย. ๖๓   
  

ก.ค. – ส.ค. ๖๓ 
 

ก.ย. ๖๓ 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
- กลํุมบริหารงานบุคคลมีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานไวใ๎ช๎
ในการปฏิบัติงาน 

- ผ๎ูปฏิบัติงาน ได๎ปฏิบัติงานอยํางมีคุณภาพและได๎
ประสิทธิผล      

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
- กลํุมบริหารงานบุคคลมีวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงานไว๎ใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 

- ผ๎ูปฏิบัติงาน ได๎ปฏิบัติงานอยํางมี
คุณภาพและได๎ประสิทธิผล   

-  

๑๐๐ % 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย -  - 
๗.๓ คําวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ 

๒,๕๐๐ 
- 

คําวัสดุ – อุปกรณ์ตําง ๆ 
- 

รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ 
หมายเหตุขอถัวจํายทุกรายการ 
 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
- กลํุมบริหารงานบุคคลมีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานไว๎

ใช๎ในการปฏิบัติงาน 
- ผ๎ูปฏิบัติงาน ได๎ปฏิบัติงานอยํางมีคุณภาพและได๎

ประสิทธิผล   

- แบบสอบถาม 

 



๓๒๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผ๎ูปฏิบัติงานในกลํุมบริหารงานบุคคลมากยิ่งขึ้น 
  
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 

 
ลงช่ือ................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  ลงช่ือ................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม)        (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์) 
         ต าแหนํง ครู               ต าแหนํง ครู  
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
       ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
    ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 

 
  ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม       จ้างครูลูกจ้างช่ัวคราว 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อท่ี  ๔ 
สนองจุดเน้นการพัฒนาเร่งด่วนและจุดเน้น สพม.๔๑   ข้อท่ี ๔ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ      โรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมต่อเนื่อง  อื่นๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๓. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มีการจัดการ ส่งเสริมพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพช้ันสูงอย่างต่อเนื่องและ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน  

ในการท่ีจะพัฒนาเด็กให้มีลักษณะดังกล่าวนั้นจะต้องพัฒนาครูให้เปล่ียนแปลงวิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้จากครูไปสู่เด็ก  แต่สภาพปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6  แต่ขาดแคลนครูในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ถึงจะส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณภาพ  อย่างไรก็ยากท่ีจะพัฒนาเด็ก
ให้เต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาได้ เนื่องจากสาเหตุครูไม่ตรงวิชาเอก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดจ้างครูที่มีศักยภาพจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)  

ดังนั้น โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงได้ด าเนินการจัดเขียนโครงการเพื่อจ้างครูลูกจ้างช่ัวคราว (ฟิสิกส์)  
เพื่อท าหน้าท่ีสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวิชาฟิสิกส์และวิชาอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
           ๒.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ของนักเรียน 
 
๓. เป้าหมาย  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  ๑. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

  ๒.  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ของนักเรียน 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดี 

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์อยูํในระดับดี 
 
 
 

 



๓๒๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการ ด าเนินงาน 
-  แต่งต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
-  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
- เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติและ
ด าเนินงาน  
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
  การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
ตุลาคม 256๒ 

 
 

ตุลาคม 256๒  
–  

กันยายน 256๓  
 

 
 
 

สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
 
 
นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
 
 
 

 
 
นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ 

๑. นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์
อยู่ในระดับดี  

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. นักเรียนได้รับการพฒันาเต็ม
ตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน 
 

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาฟิสิกส์  

๑. นักเรียนได้รับการพฒันาเต็ม
ตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาฟิสิกส์อยู่ในระดับดี 

80 % 
 
 
 
 
 

80 % 
 

 

 
 
 
 
 



๓๒๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน ๗๒,๐๐๐ - ค่าเงินเดือน 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ 

- 
- 

- 

รวมทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐ 
หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
 ๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ 

-  แบบทดสอบ 
 
-  แบบทดสอบ 

 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ ดีขึ้น 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 

 
ลงช่ือ................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ลงช่ือ................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม)         (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์) 
         ต าแหน่ง ครู                ต าแหน่ง ครู  
 
 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
      ต าแหน่ง ครู (ฝ่ายแผนงาน) 

 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
  ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 



๓๓๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี  3 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง            อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 วรรคหนึ่งท่ีบัญญัติไว๎วํา “ให๎
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความ
เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตํอ” และในวรรคสอง
ท่ีวํา “ให๎สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหน๎าท่ีจัดทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในสํวนท่ีเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 

หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข๎อก าหนดของการจัดการศึกษา ท่ีจะพัฒนาให๎ผ๎ูเรียน
มีความรู๎ มีความสามารถ โดยสํงเสริมให๎แตํละบุคคลพัฒนาไปสํูศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวล
ประสบการณ์ท่ีกํอให๎ เกิดการเรียนรู๎สะสม ซึ่งจะชํวยให๎ผ๎ูเรียนน าความรู๎ไปสํูการปฏิบัติได๎ประสบการณ์ส าเร็จ
ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง รู๎จักตนเอง มีชีวิตอยูํใน โรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอยํางมีความสุข ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็น
หลักสูตรแกนกลางให๎สถานศึกษาน าไปจัดท าสาระให๎สอดคล๎องกับสภาพความต๎องการของท๎องถิ่นและของ
ผ๎ูเรียน หลังจากท่ีได๎มีการน าหลักสูตรไปใช๎ระยะหนึ่งแล๎ว จ าเป็นต๎องมีการปรับปรุงพัฒนาให๎สอดคล๎องกับ
ความเปล่ียนแปลงตําง ๆ ท่ีเกิด ขึ้นอยํางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะการเรียนรู๎ที่จ าเป็นของผ๎ูเรียนในศตวรรษ ท่ี 21 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนรู๎เทําทันการเปล่ียนแปลง
และเข๎าถึงความรู๎เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม  จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ท่ีหลากหลายท๎าทายความสามารถ
ของนักเรียน สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง จัดแหลํงเรียนรู๎ ท่ีเอื้อกับผ๎ูเรียนท้ังในและนอก
ห๎องเรียน โดยการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนแบบบูรณาการ ท้ังในด๎านการกระต๎ุนสมองของผ๎ูเรียนด๎วยการเรียนรู๎
แบบ Active Learning และการเรียนรู๎แบบคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ใช๎ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
จัดการเรียนการสอน บรรยากาศทางกายภาพและด๎านสังคมท่ีเอื้อตํอการท างานท้ังฝุายบริหารและฝุาย
ปฏิบัติการเพื่อให๎การจัดการศึกษาบรรลุเปูาหมายของหลักสูตร นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

กลํุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  พิจารณาเห็นความส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา  ซึ่งจะท าให๎การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล๎องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล๎อม และความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว เป็น
การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนของชาติให๎สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ          
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพในระดับสากล สอดคล๎องกับประเทศไทย 4.0 โลก
ในศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผ๎ูเรียนมีศักยภาพในการแขํงขันและด ารงชีวิตอยํางสร๎างสรรค์ใน
ประชาคมโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



๓๓๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให๎ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถน าไปใช๎ได๎

อยํางมีประสิทธิภาพ  
๒. เพื่อให๎โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม  สอดคล๎องกับเปูาหมายการศึกษาและ             

ความต๎องการของผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น ครบทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑.  ครูร๎อยละ  ๑๐๐ มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ
สามารถน าไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู๎ ท่ีเหมาะสม สอดคล๎องกับเปูาหมายการศึกษาและ     
ความต๎องการของผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น ครบทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร๎อยละ 
100    

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถน าไปใช๎ได๎

อยํางมีประสิทธิภาพ  อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 
๒. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู๎ ท่ีเหมาะสม สอดคล๎องกับเปูาหมายการศึกษาและ     

ความต๎องการของผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น ครบทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ทุกระดับช้ันของการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 

 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
-.จัดเตรียมข๎อมูลในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร 
-.ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

ตุลาคม ๒๕๖๒ – 
กันยายน  ๒๕๖๓ 

 
พฤศจิกายน 256๒ –  

มกราคม 256๓ 
 
 
 

สิงหาคม 256๓ 
  

กันยายน 256๓ 

ผ๎ูบริหารคณะครูสถานศึกษา 
และคณะครู 

 
นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

 
 
 
 
 

นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
 

นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

 

 
 



๓๓๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
๑. ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรและสามารถน าไปใช๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  

๑. ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถใน 
การพัฒนาหลักสูตรและสามารถน าไปใช๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 

2. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู๎ ท่ีเหมาะสม 
สอดคล๎องกับเปูาหมายการศึกษาและความต๎องการ
ของผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น ครบทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎
ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

๒. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู๎ที่เหมาะสม 
สอดคล๎องกับเปูาหมายการศึกษาและความต๎องการ
ของผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น ครบทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎
ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยูํในระดับดี
มากท่ีสุด 

 
๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
๑. ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ  
มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช๎ ไ ด๎ อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

๑. ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ มี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 
และสามารถน าไปใช๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 

100% 

2. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู๎ ท่ี
เหมาะสม สอดคล๎องกับเปูาหมาย
การศึกษาและความต๎องการของผ๎ูเรียน
และท๎องถิ่น ครบทุกก ลํุมสาระการ
เรียนรู๎ ทุกระดับช้ันของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

๒. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู๎
ท่ีเหมาะสม สอดคล๎องกับเปูาหมาย
การศึกษาและความต๎องการของ
ผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น ครบทุกกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ทุกระดับช้ันของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 

100% 

 
๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ 1,000.- กระดาษ A4, กระดาษการ์ดขาว 
๗.๔ อื่น ๆ - - 

รวมท้ังส้ิน 1,000.- - 
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
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๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือท่ีใช๎ 
๑. ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตร และสามารถน าไปใช๎ไ ด๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ อยูํในระดับดีมากท่ีสุด 

- แบบสอบถาม 

๒. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู๎ ท่ีเหมาะสม 
สอดคล๎องกับเปูาหมายการศึกษาและความต๎องการ
ของผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น ครบทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎
ทุกระดับช้ันของการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูํในระดับดี
มากท่ีสุด 

- แบบสอบถาม 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร และสามารถน าไปใช๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพอยํางสูงสุด 

9.2 สถานศึกษาได๎หลักสูตรการเรียนรู๎ ท่ีเหมาะสม สอดคล๎องกับเปูาหมายการศึกษาและ          
ความต๎องการของผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น ครบทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ................................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ................................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)           (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์) 
                ต าแหนํง ครู          ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ...........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                              (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                    ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม                                  
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กิจกรรม   พัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐาน ท่ี  2   
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม พ.ศ. 2562  – กันยายน พ.ศ. 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีมติเห็นชอบให๎ด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล มีกิจกรรมหลัก คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล  โดยแบํงเป็น  2  กิจกรรมยํอย คือการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) และการ
จัดการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช๎
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจะเกิดประสิทธิภาพได๎นั้น ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต๎อง
มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎   
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) เป็นการจัดการศึกษาท่ีใช๎
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห๎องเรียน แก๎ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครู
สามารถจัดการเรียนรู๎ในทุกสาระได๎อยํางมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได๎เข๎าถึงส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
นักเรียนและครูมีเครือขํายในการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ และทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม ในการจัดการศึกษา การ
น าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได๎แกํ 
การจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (Distance LearningTelevision : DLTV) และการจัดการศึกษา
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) มาด าเนินงาน
โดยเรํงดํวนเพื่อแก๎ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครู
อยํางครบถ๎วน ท้ังกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน๎น กระบวนการสร๎างความรู ๎ จากการลง
มือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนส่ือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษา ลดชํองวํางและเพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให๎กับ ประชาชนไทยทุกคน อันเป็น
การ ด าเนินการตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทและสนองพระราชด าริในการท่ีจะพัฒนาการศึกษาไทยให๎
เจริญก๎าวหน๎า ซึ่งในการด าเนินการตามแนวทางดังกลําวสถานศึกษาจะต๎องมีแผนงานรองรับ มีการบริหาร
จัดการท้ังทางด๎านกระบวนการและอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพเป็นระบบ เพื่อให๎การจัด
การศึกษาด๎วย เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ 
   
            จากความส าคัญโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็น
การพัฒนาโรงเรียนให๎มีทักษะในการใช๎ระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎และการท างานตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู๎และเพิ่มชํองทางการเรียนรู๎ของนักเรียน  ด๎วยระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ผ๎ูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการใช๎ส่ือ นวัตกรรมการ
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จัดการเรียนรู๎ และใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นักเรียนมีแหลํง
เรียนรู๎ที่หลากหลาย ได๎รับโอกาสทางการเรียนรู๎อยํางท่ัวถึงและเทําเทียม  ทันโลกทันเหตุการณ์ มีความสมบูรณ์
ท้ังสติปัญญา รํางกาย และจิตใจ เป็นการปลูกฝังให๎นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีสามารถอยูํในสังคมปัจจุบันได๎อยําง
เป็นสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) ให๎
ประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๑. ร๎อยละ ๑๐๐  ของครูและนักเรียนมีการน าระบบการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีทางไกลผําน
ดาวเทียม (DLTV) มาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
  2. ร๎อยละ ๙๐  ของครูและนักเรียนมีการน าระบบการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีทางไกลผําน
ดาวเทียม (DLTV) มาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ๑. ครูและนักเรียนน าระบบการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) 

ไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน (Plan) 
    - วางแผนการปฏิบัติงาน 
    - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
    - แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม 2562 นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

2.การด าเนินงานตามแผน(Do) 
    - ปรับปรุงดูแลระบบการศึกษาด๎วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผําน
ดาวเทียม (DLTV) ให๎พร๎อมใช๎งานอยูํ
เสมอ 

ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

3. การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
    - ตรวจสอบข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน 

กันยายน 2563 นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน  2563 นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
1. ระบบการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผํานดาวเทียม (DLTV) ท่ีมีประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎
งานอยูํเสมอ 

โรงเรียนมีระบบการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) ท่ีมีประสิทธิภาพและ
พร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ระบบการศึกษาด๎วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม 
(DLTV) มีประสิทธิภาพและพร๎อม
ใช๎งานอยูํเสมอ 

1. ครูและนักเรียนท่ีใช๎งานระบบ
การศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) 

100% 
 
 
 

2. ครูและนักเรียนน าระบบ
การศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) ไป
ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. ความพึงพอใจในของครูและ
นักเรียนในการน าระบบการศึกษา
ด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผํานดาวเทียม (DLTV) ไปใช๎ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

90% 
 

 
7. รายละเอียดงบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียด 
7.1 คําตอบแทน   
7.2 คําใช๎สอย   
7.3 คําวัสดุ 2,000 - คําวัสดุส าหรับพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ 
7.4 อื่นๆ   

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระบบการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผําน
ดาวเทียม (DLTV) มีประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งานอยูํ
เสมอ 

แบบประเมิน 
 
 

ครูและนักเรียนน าระบบการศึกษาด๎วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) ไปใช๎ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

แบบประเมิน 

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนมีระบบระบบการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) ไปใช๎ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                           (นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์)  
        ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย 
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                         (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  
                                                 ต าแหนํง ครู  
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                           (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                        ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)       
 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม          โรงเรียนปลอดขยะ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที 2   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 2 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ              นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม           กิจกรรมใหมํ     กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม   ตุลาคม 2562 –    กันยายน  2563  
 
1. หลักการและเหตุผล  
 ปัญหาด๎านส่ิงแวดล๎อมท่ีรุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ สํวนหนึ่งมาจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของชุมชน
และโรงเรียนกํอให๎เกิดผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อมภายในชุมชนและโรงเรียน อาทิเชํน เป็นแหลํงอาหารและแหลํง
เพาะพันธุ์ของพาหะน าโรคเชํนแมลงวันแมลงสาบยุงฯลฯเป็นแหลํงแพรํกระจายเช้ือโรคมีกล่ินเหม็นกํอให๎เกิด
ความร าคาญท าลายสุนทรียภาพด๎านส่ิงแวดล๎อมเกิดสภาพไมํนําดูสกปรกนํารังเกียจขยะท าให๎น้ าเสียท่ีมีความ
สกปรกสูงมากเกิดกล่ินรบกวนเป็นแหลํงสะสมเช้ือโรคสํงผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของประชาชน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขให๎ความหมายวําขยะมูลฝอยคือเศษกระดาษเศษผ๎าเศษอาหารเศษสินค๎า
ถุงพลาสติกภาชนะใสํอาหารมูลสัตว์เถ๎าหรือซากสัตว์รวมถึงส่ิงอื่นส่ิงใดท่ีเก็บกวาดจากถนนตลาดท่ีเล้ียงสัตว์
หรือท่ีอื่นๆ 

องค์การอนามัยโลก(World Health Organization: WHO) ได๎ให๎ความหมายแกํขยะมูลฝอยไว๎วําคือ
ส่ิงของจากบ๎านเรือนท่ีประชาชนไมํต๎องการแล๎วมีผ๎ูน าไปใช๎ประโยชน์จนสุดท๎ายไมํมีผ๎ูน าไปใช๎ประโยชน์ได๎แล๎ว
และถูกท้ิงให๎กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไปก าจัดจัดเก็บและขนสํงนั่นหมายความวําส่ิงของท่ีเราท้ิงจากท่ี
บ๎านถ๎ายังมีคนน าไปใช๎ประโยชน์ตํอได๎ส่ิงนั้นก็จะยงัไมํใชํขยะจากความหมายดังกลําวได๎รับการตอกย้ าด๎วย
แนวคิดท่ีเห็นคุณคําจากขยะดังเชํน“พอเพียง = enough” “ขยะคือทรัพยากร” การใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี
เห็นคุณคําบวกกับการใช๎ภูมิปัญญาชาวบ๎านกับวัสดุเหลือใช๎ท่ีมีรอบบ๎านเป็นแนวทางหนึ่งในการแก๎ปัญหาขยะ
นอกจากนี้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได๎จัดท าแผนแมํบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ.2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการสร๎างจิตส านึก และรณรงค์
การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยท่ีต๎นทางให๎แกํนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแหํงใน
สังกัดและจากท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จึงขอความรํวมมือจากทางโรงเรียนทุก
โรงเรียนให๎จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษาด๎วย 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกลําวจึงจัดท ากิจกรรม “โรงเรียนปลอด
ขยะ” ขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส านึกการลดคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ
ในโรงเรียนการรวบรวมขยะเพื่อสํงไปก าจัดอยํางถูกต๎องสร๎างระบบการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมตํางๆ ข้ึน  
2.วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความรู๎ความเข๎าใจ 
เกีย่วกับการลดการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ 

2. เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญและสามารถปฏิบัติได๎ในเรื่อง
การลดการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ 

3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ ปลูกจิตส านึกและสร๎างความตระหนักให๎นักเรียนและบุคลากร
ในสถานศึกษาในการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอย 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
 1. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 100  มีความรู๎ความเข๎าใจเกีย่วกับการลดการคัดแยกขยะและการน าขยะ

กลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ 
 2. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 100 เห็นความส าคัญและสามารถปฏิบัติได๎ในเรื่องการลดการคัดแยกขยะ

และการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ 
3. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 100 มีจิตส านึกและความตระหนักในการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูล 

ฝอยภายในสถานศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 1. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกีย่วกับการลดการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช๎
ประโยชน์ใหมํอยูํในระดับ ดีเย่ียม 

 2. ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญและสามารถปฏิบัติได๎ในเรื่องการลดการคัดแยกขยะและการน า
ขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํอยูํในระดับ ดีเย่ียม 

3. ผ๎ูเรียนมีจิตส านึกและความตระหนักในการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูล 
ฝอยภายในสถานศึกษาอยูํในระดับ ดีเย่ียม 
4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ.ในสํวน 
      ท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีท่ี 
      ผํานมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได๎ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จัดท ากิจกรรมฯน าเสนอตํอฝุาย 
     บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมฯ 
     1.) กิจกรรมการให๎ความรู๎ความ
เข๎าใจในเรื่องขยะ โดยจัดท าปูายนิเทศ  
แผํนพับเผยแพรํความรู๎ และฐานการ
เรียนรู๎ขยะบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎ความรู๎แกํครู  
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และ

 ตุลาคม  2562 
- 

กันยายน 2563 

นายวัชระ   สุขเกษม 
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เดินรณรงค์ให๎ความรู๎แกํผ๎ูปกครอง  
ชุมชน 
    2.) กิจกรรมเสียงตามสายให๎ความรู๎
แกํครู  นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาตลอดจนผ๎ูปกครอง และชุมชน 
    3.) กิจกรรมการคัดแยกขยะจาก
ห๎องเรียน 
           -ขยะกระดาษ 
           -ขยะพลาสติก 
           -ขยะท่ัวไป 
           -ขยะอันตราย 
     4.) กิจกรรมการลด การใช๎ซ้ า และ
คัดแยกน ากลับมาใช๎ประโยชน์ (3Rs) 
        4.1 กิจกรรมลดขยะอินทรีย์ลด
ปริมาณขยะในโรงเรียนและลดการใช๎ท่ี
ฟุุมเฟือย 
           - กิจกรรมกินอาหารให๎หมดไมํ 
             เหลือเศษอาหาร 
            - ปิดไฟทุกครั้งท่ีไมํใช๎งานและ 
              เปิดเฉพาะจุดท่ีใช๎ 
            - ปิดคอมพิวเตอร์และ 
              เครื่องปรับอากาศเมื่อไมํใช๎ 
              งาน 
            - กินอาหารให๎หมดจาน 
            - ลดการใช๎กลํองโฟม 
            - หลีกเล่ียงบรรจุภัณฑ์ 
              ประเภทใช๎ครั้งเดียว 
            - ใช๎ถุงผ๎า 
        4.2 กิจกรรมการใช๎ซ้ า 
             -การใช๎แก๎วน้ าสํวนตัว 
             -การใช๎จานใสํอาหารแทน 
               ถุงพลาสติกและโฟม 
              -การใช๎กระดาษสองหน๎า 
        4.3 กิจกรรมน าขยะกลับมาใช๎ 
            ใหมํ 
            - ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ
  - ประดิษฐ์ส่ิงประดิษฐ์จากเศษ 
             วัสดุ/ประกวด 
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            - โครงงานขยะ 
       5.)  กิจกรรมธนาคารขยะ/ฐานการเรียนรู๎
ขยะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
          - ร๎านค๎าศูนย์บาท 
          - การคัดแยกขยะ 
          - รับซื้อขายขยะจากห๎องเรียน 
      6.) กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ 
          - ขยะเปียก 
          - ขยะรีไซเคิล 
          - ขยะท่ัวไป 
          - ขยะอันตราย   
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ๎าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผ๎ูเกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามภาระงานท่ี     
     กิจกรรมฯก าหนด  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกีย่วกับการลดการคัดแยก
ขยะและการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ 
2. ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญและสามารถปฏิบัติได๎ในเรื่อง
การลดการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช๎
ประโยชน์ใหมํ 
3. ผ๎ูเรียนมีจิตส านึกและความตระหนักในการมีสํวนรํวม
ในการจัดการขยะมูลฝอยภายในสถานศึกษา 
 

1. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกีย่วกับการลด
การคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช๎
ประโยชน์ใหมํ 
2. ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญและสามารถปฏิบัติ
ได๎ในเรื่องการลดการคัดแยกขยะและการน า
ขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ 
3. ผ๎ูเรียนมีจิตส านึกและความตระหนักในการ
มีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยภายใน
สถานศึกษา 
 
 

 



๓๔๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกีย่วกับ
การลดการคัดแยกขยะและการน าขยะ
กลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ 
2. ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญและสามารถ
ปฏิบัติได๎ในเรื่องการลดการคัดแยกขยะ
และการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ 
3. ผ๎ูเรียนมีจิตส านึกและความตระหนัก
ในการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูล
ฝอยภายในสถานศึกษา 
 

1. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกีย่วกับ
การลดการคัดแยกขยะและการน าขยะ
กลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํอยูํในระดับ ดี
เย่ียม 
2. ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญและสามารถ
ปฏิบัติได๎ในเรื่องการลดการคัดแยกขยะ
และการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ
อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
3. ผ๎ูเรียนมีจิตส านึกและความตระหนักใน
การมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอย
ภายในสถานศึกษาอยูํในระดับ ดีเย่ียม 
 

ร๎อยละ 90   
 
 
ร๎อยละ 90 
 
ร๎อยละ 90   
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย -  
7.3 ค่าวัสดุ 5,000 คําวัสดุตําง ๆ 
7.4 อื่น ๆ  -  

รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกีย่วกับการลดการ
คัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์
ใหมอํยูํในระดับ ดีเย่ียม 
2. ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญและสามารถปฏิบัติได๎ใน
เรื่องการลดการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมา
ใช๎ประโยชน์ใหมํอยูํในระดับ ดีเย่ียม 
3. ผ๎ูเรียนมีจิตส านึกและความตระหนักในการมี
สํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยภายใน
สถานศึกษาอยูํในระดับ ดีเย่ียม 
 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 
 



๓๔๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกีย่วกับการลดการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ 
 2. ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญและสามารถปฏิบัติได๎ในเรื่องการลดการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมา
    ใช๎ประโยชน์ใหมํ 
 3. ผ๎ูเรียนมีจิตส านึกและความตระหนักในการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยภายในสถานศึกษา 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                           (นายวัชระ   สุขเกษม)  
           ต าแหนํง ครู 
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                         (นางปริศนา  พุํมพฤกษ์)  
                                                 ต าแหนํง ครู  
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                           (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                        ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)       
 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 

 
 
 



๓๔๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
 
 
 
 

 
โครงการที่  ๓ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๓๔๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

โครงการ        การจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อท่ี  ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม                       โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๔
แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ ก าหนดไว๎วํา “การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวํานักเรียนทุกคนมีความ 
สามารถในการจัดการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวํานักเรียนส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎อง
สํงเสริมให๎ นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ อีกท้ัง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พ.ศ. 2551  มุํงพัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด๎าน
รํางกาย ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ี
จ าเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุํงเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐาน
ความเช่ือวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ  ซึ่ง การจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  มุํงให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ โดยมีเปูาหมายใหน๎ักเรียนเป็นคนเกํง ดี และมี
ความสุข ซึ่งจ าเป็นต๎องอาศัยปัจจัยหลายประการได๎แกํ ด๎านการบริหารจัดการ ด๎านการจัดการเรียนรู๎ และด๎าน
การเรียนรู๎ของนักเรียนตามบริบทชุมชนและท๎องถิ่น สามารถน าความรู๎ไปบูรณาการใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

การเรียนการสอนท่ีเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ คือแนวการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นให๎นักเรียนสร๎าง
ความรู๎ใหมํและส่ิงประดิษฐ์ใหมํโดยการใช๎กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม 
(กระบวนการกลํุม) และใหน๎ักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีสํวนรํวมในการเรียนสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ได๎ 
โดยผ๎ูสอนมีบทบาทเป็นผ๎ูอ านวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎นักเรียน การจัดการเรียนการสอนท่ี
เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญต๎องจัดให๎สอดคล๎องกับความสนใจ ความสามารถและความถนัดเน๎นการบูรณาการ
ความรู๎ในศาสตร์สาขาตํางๆ ใช๎หลากหลายวิธีการสอนหลากหลายแหลํงความรู๎สามารถพัฒนาปัญญาอยําง
หลากหลายคือ พหุปัญญา รวมท้ังเน๎นการวัดผลอยํางหลากหลายวิธี 

กลํุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เห็นความส าคัญของโครงการการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ  ท่ีเป็นวิธีการส าคัญท่ีสามารถสร๎างและพัฒนานักเรียน ให๎เกิดคุณลักษณะตํางๆ                                                                    
ท่ีต๎องการในยุคศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีให๎ความ ส าคัญกับนักเรียน สํงเสริมให๎
นักเรียนรู๎จักเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรียนในเรื่องท่ีสอดคล๎องกับความสามารถและความต๎องการของตนเองและได๎
พัฒนา ศักยภาพของตนเองอยํางเต็มท่ี 

 
 
 
 



๓๔๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให๎ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ 
๒. เพื่อให๎ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและท๎องถิ่น  สามารถน าเทคโนโลยี และส่ิงท่ี

เหมาะสมมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
๓. เพื่อประเมินความรู๎ความเข๎าใจของนักเรียนอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูร๎อยละ 100  จัดการเรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ 
๒. ครูร๎อยละ 100  จัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและท๎องถิ่น  สามารถน าเทคโนโลยี และส่ิง  

ท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
๓. ครูร๎อยละ 100  ประเมินความรู๎ความเข๎าใจของนักเรียนอยาํงเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ อยูํในระดับดีมาก 
๒. ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและท๎องถิ่น  สามารถน าเทคโนโลยีและส่ิงท่ีเหมาะสมมา 

ประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎  อยูํในระดับดีมาก 
๓. ครูประเมินความรู๎ความเข๎าใจของนักเรียนอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อยูํในระดับดีมาก 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม ๒๕๖๒  
– 

กันยายน  ๒๕๖๓ 
คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- จัดกิจกรรมตามแผนงานของกลํุม
บริหารงานวิชาการ  

ตุลาคม ๒๕๖๒  
– 

กันยายน  ๒๕๖๓ 
คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
- นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 256๒  
– 

กันยายน  ๒๕๖๓ 
นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน  ๒๕๖๓ นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
 

 
 
 
 



๓๔๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ ( outcome ) ของโครงการ 

๑. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ 

๑. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ อยูํในระดับดีมาก 

๒. ครู จัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและ
ท๎องถิ่น สามารถน าเทคโนโลยี และส่ิงท่ีเหมาะสมมา
ประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  

๒. ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและ
ท๎องถิ่น  สามารถน าเทคโนโลยีและส่ิงท่ีเหมาะสมมา
ประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎  อยูํใน
ระดับดีมาก 

3. ครูประเมินความรู๎ความเข๎าใจของนักเรียนอยําง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

3. ครูประเมินความรู๎ความเข๎าใจของนักเรียนอยําง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อยูํในระดับดีมาก 

 
๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. ครู จัดการเรี ยนการสอนโดยใ ช๎
กร ะบวนการ จัดการ เ รี ยน รู๎ ท่ี เ น๎ น
นักเรียนเป็นส าคัญ 

๑. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช๎
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
นักเรียนเป็นส าคัญ อยูํในระดับดี
มาก 

90% 

๒. ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบท
ชุ ม ช น แ ล ะ ท๎ อ ง ถิ่ น  ส า ม า ร ถ น า
เทคโน โลยี  และ ส่ิ ง ท่ี เหมา ะสมมา
ประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  

๒. ครูจัดการเรียนการสอนตาม
บริบทชุมชนและท๎องถิ่น  สามารถ
น าเทคโนโลยีและส่ิงท่ีเหมาะสมมา
ประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอนได๎  อยูํในระดับดีมาก 

90% 

3. ครูประเมินความรู๎ความเข๎าใจของ
นั ก เ รี ย น อ ยํ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

3. ครูประเมินความรู๎ความเข๎าใจ
ของนักเรียนอยํางเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ อยูํในระดับดีมาก 

90% 

 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1.พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎  ๘  
กลํุมสาระ 

๒๖,๐๐๐.- หัวหน๎ากลํุมสาระ 

2. นิเทศในช้ันเรียน - นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 
3. ศึกษาดูงานของข๎าราชการครูฯ ๑๐,๐๐๐ นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ 
4. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ - นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
๕. พัฒนาศักยภาพครูสํูครูมือ
อาชีพ แบบ PLC 

๑,๐๐๐ นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

รวมทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐บาท  
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 



๓๔๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ อยูํในระดับดีมาก 

- แบบประเมิน 

๒. ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและ
ท๎องถิ่น  สามารถน าเทคโนโลยีและส่ิงท่ีเหมาะสมมา
ประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎  อยูํใน
ระดับดีมาก 

- แบบประเมิน 

3. ครูประเมินความรู๎ความเข๎าใจของนักเรียนอยําง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อยูํในระดับดีมาก 

- แบบทดสอบ 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ครูจัดการเรียนการสอนโดยโดยใช๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

๙.๒ ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและท๎องถิ่นสามารถน าเทคโนโลยี  และส่ิงท่ีเหมาะสม 
 มาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

๙.๓. ครูประเมินความรู๎ความเข๎าใจของนักเรียนอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยใช๎วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ.................................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)                    (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
                ต าแหนํง ครู                           ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                              ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                   ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
 
 

 
 



๓๔๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 กิจกรรม   ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎บูรณาการ: Active Learning 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม                      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการได๎น าพระราชด ารัสของ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่อง
การศึกษาวํา   การจัดการศึกษาต๎องดูภาพรวมท้ังประเทศ เพราะทุกวันนี้การศึกษาคํอนข๎างอํอนแอ และ
มุํงเน๎นการเรียน การสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไป ทรงมีพระราชด าริให๎มีการน าองค์ ๔ แหํงการศึกษา คือ 
พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด 
การถาม และการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต  อีกท้ังยังจะเป็นเทคนิคในการชํวยให๎
ผ๎ูเรียนมี ทักษะการเรียนเกํงมากขึ้น โดยทรงมีพระราชด าริให๎น าท้ังสองเรื่องมาใช๎ในการจัดการศึกษา         
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยํางเป็นรูปธรรม จึงท าให๎รัฐบาลได๎น ามาก าหนดเป็นนโยบายหนึ่ง  คือ การลด
เวลาเรียน   ภาควิชาการลง แตํต๎องไมํกระทบเนื้อหาหลักท่ีเด็กๆ ควรเรียนรู๎ เพื่อเตรียมนักเรียนให๎พร๎อมเข๎าสํู 
การเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของไทยนั้น สอดคล๎องกับของหลายประเทศท่ีเป็นผ๎ูน าด๎านการศึกษาของโลก ท่ี 
เห็นพ๎องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ เรื่องของจิตส านึกตํอโลก ความรู๎พื้นฐานการประกอบสัมมา
อาชีพ ความรู๎พื้นฐานด๎านพลเมือง สุขภาพ และส่ิงแวดล๎อม และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   อันได๎แกํ 
ทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม ทักษะด๎านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะ ชีวิตท่ีใช๎ได๎
จริง 

รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนทางการปฏิรูปการศึกษาอยํางเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งท่ีส าคัญคือ
การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให๎น๎อยลง โดยพิจารณาปรับลดช่ัวโมงเรียนบางวิชา แตํไมํกระทบเนื้อหาหลักท่ี
เด็กๆ ควรเรียนแล๎วเพิ่มเวลารู๎ด๎วยการจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์ให๎ผ๎ูเรียนอยํางหลากหลายเพิ่มพูนทักษะการคิด
วิเคราะห์ความมีน้ าใจตํอกัน การท างานเป็นทีม กระต๎ุนให๎ผ๎ูเรียนได๎ค๎นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง 
การมีทักษะพื้นฐานด๎านอาชีพและกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตเป็นส่ิงจ าเป็น  การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน          
เพิ่มเวลารู๎ จึงเป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความต๎องการของผ๎ูเรียนได๎เป็นอยํางดี มีประโยชน์ตํอการด ารงชีวิตใน
อนาคต  

กลํุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เห็นความส าคัญของการจัดโครงการลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู๎ เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนได๎ค๎นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง อันจะเป็นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตในอนาคตตํอไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อขับเคล่ือนนโยบายตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎” ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
สพฐ. และการบริหารจัดการเวลาเรียน ท้ังด๎านวิชาการ และด๎านปฏิบัติ 

 



๓๕๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๒. เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความสนใจและถนัดของตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
และทักษะท้ัง ๔ ด๎าน คือ Heart  Hand  Head  Health โดยบูรณาการ 8 กลํุมสาระการเรียนรู:๎ Active 
Learning 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนขับเคล่ือนนโยบายตามโครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎บูรณาการ: Active Learning” 

ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. และการบริหารจัดการเวลาเรียน ท้ังด๎านวิชาการ และด๎านปฏิบัติ ร๎อยละ 
100 

2. นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎เรียนรู๎ตามความสนใจและถนัดของตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพและทักษะท้ัง ๔ ด๎าน คือ Heart  Hand  Head  Health โดยบูรณาการ 8 กลํุมสาระการเรียนรู:๎ 
Active Learning    

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนขับเคล่ือนนโยบายตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎บูรณาการ: Active Learning” 

ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. และการบริหารจัดการเวลาเรียน ท้ังด๎านวิชาการ และด๎านปฏิบัติ  อยูํใน
ระดับดีมาก 

2. นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความสนใจและถนัดของตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและ
ทักษะท้ัง ๔ ด๎าน คือ Heart  Hand  Head  Health โดยบูรณาการ 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎: Active 
Learning อยูํในระดับดีมาก 
 
 ๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม ๒๕๖๒  
– 

กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ 

พฤศจิกายน 256๒  
– 

สิงหาคม 256๓ 
คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
- นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

มกราคม 256๓  
–  

สิงหาคม 256๓ 
นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

 
 
 



๓๕๑ 
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๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
๑. โรงเรียนขับเคล่ือนนโยบายตามโครงการ “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู๎บูรณาการ: Active Learning” ให๎
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. และการบริหาร
จัดการเวลาเรียน ท้ังด๎านวิชาการ และด๎านปฏิบัติ  

๑. โรงเรียนขับเคล่ือนนโยบายตามโครงการ “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู๎บูรณาการ: Active Learning” ให๎
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. และการบริหาร
จัดการเวลาเรียน ท้ังด๎านวิชาการ และด๎านปฏิบัติ อยูํ
ในระดับดีมาก 

2. นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความสนใจและถนัดของ
ตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและทักษะ
ท้ัง ๔ ด๎าน คือ Heart  Hand  Head  Health โดย
บูรณาการ 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ : Active 
Learning    

2. นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความสนใจและถนัดของ
ตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและทักษะ
ท้ัง ๔ ด๎าน คือ Heart  Hand  Head  Health โดย
บูรณาการ 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎: Active Learning 
อยูํในระดับดีมาก 

 
๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. โรงเรียนขับเคล่ือนนโยบายตาม
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎
บูรณาการ: Active Learning” ให๎
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. 
และการบริหารจัดการเวลาเรียน ท้ัง
ด๎านวิชาการ และด๎านปฏิบัติ  

๑. โรงเรียนขับเคล่ือนนโยบายตาม
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎
บูรณาการ: Active Learning” ให๎
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. 
และการบริหารจัดการเวลาเรียน ท้ัง
ด๎านวิชาการ และด๎านปฏิบัติ อยูํใน
ระดับดีมาก 

80% 

2. นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความสนใจ
และถนัดของตนเอง และพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพและทักษะท้ัง ๔ 
ด๎าน คือ Heart  Hand  Head  
Health โดยบูรณาการ 8 กลํุมสาระ
การเรียนรู:๎ Active Learning    

2. นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความสนใจ
และถนัดของตนเอง และพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพและทักษะ
ท้ัง ๔ ด๎าน คือ Heart  Hand  
Head  Health โดยบูรณาการ 8 
กลํุมสาระการเรียนรู๎ : Active 
Learning  อยูํในระดับดีมาก 

80% 
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๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ - - 
๗.๔ อื่น ๆ - - 

รวมท้ังส้ิน -  
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 
 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. โรงเรียนขับเคล่ือนนโยบายตามโครงการ “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู๎บูรณาการ: Active Learning” ให๎
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. และการบริหาร
จัดการเวลาเรียน ท้ังด๎านวิชาการ และด๎านปฏิบัติ อยูํ
ในระดับดีมาก 

- แบบประเมิน 

2. นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความสนใจและถนัดของ
ตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและทักษะ
ท้ัง ๔ ด๎าน คือ Heart  Hand  Head  Health โดย
บูรณาการ 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ บูรณาการ: Active 
Learningอยูํในระดับดีมาก 

- แบบสอบถาม 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑. กิจกรรมท่ีจัดมีความหลากหลายครอบคลุมท้ังด๎านความรู๎ทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ            
การเสริมสร๎างสุนทรียภาพทางกายและอารมณ์  สุขภาพกายท่ีแข็งแรง ตอบสนองความต๎องการของผ๎ูเรียน 

๙.๒. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
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๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ................................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ................................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)             (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
               ต าแหนํง ครู                            ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู  (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ.............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                              (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                   ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม      พัฒนาศักยภาพครูสํูครูมืออาชีพ แบบ PLC (Professional   
                                          Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อท่ี  ๓ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม                       โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน  ๒๕๖๓ 
                        
1. หลักการและเหตุผล 
            การศึกษาได๎รับการคาดหมายให๎ท าหน๎าท่ีตํางๆ มากมายท้ังในทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  
นับต้ังแตํการชํวยให๎ประชาชนอํานออกเขียนได๎และคิดเป็น เรียนรู๎จริยธรรมและความเป็นพลเมือง ตลอดจน
พัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะชํวยเพิ่มความเทําเทียมในสังคมในระยะยาว จากบทบาทหน๎าท่ีท่ีส าคัญหลาย
ประการดังกลําว การศึกษาท่ีไมํมีคุณภาพจึงกํอให๎เกิดปัญหาร๎ายแรงตํอประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในศตวรรษ
ท่ี 21 ซึ่งประชาชนต๎องการทักษะการคิด และการด ารงชีวิตท่ีแตกตํางจากอดีตท่ีผํานมาอยํางมีนัยส าคัญ 
 ในศตวรรษท่ี ๒๑ (21st Century Skills) หัวใจของการเปล่ียนแปลงคือ เปล่ียนจากเรียนรู๎จากฟังครู
สอน (Learning by Attending Lecture/Teaching) มาเป็นเรียนรู๎จากการลงมือท า (Learning by Doing) 
ท้ังหมดนี้ เป็นการเปล่ียนแปลงโรงเรียนและวงการศึกษาโดยส้ินเชิง เป็น               การเปล่ียนแปลงในระดับ
จิตส านึก ระดับรากฐาน และระดับโครงสร๎าง จึงต๎องมี “การจัดการ                   การเปล่ียนแปลง” 
(Change Management) อยํางจริงจังและเป็นระบบ มองจากมุมหนึ่ง PLC คือ เครื่องมือส าหรับให๎ครูรวมตัว
กันเป็นชุมชน (community) ท าหน๎าท่ีเป็นผ๎ูน าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ขับเคล่ือนการ
เปล่ียนแปลงในระดับ “ปฏิรูป” การเรียนรู๎เป็นการปฏิรูปท่ี “เกิดจากภายใน” คือ ครูรํวมกันด าเนินการ เพื่อให๎
การปฏิรูปการเรียนรู๎ด าเนินคํูขนาน และเสริมแรงกันท้ังจากภายในและจากภายนอก PLC เป็นเครื่องมือให๎ครู
เป็นผ๎ูลงมือกระท า (actor) เป็น “ประธาน” เพื่อสร๎างการเปล่ียนแปลงให๎แกํวงการศึกษา (วิจารณ์ พานิช, 
2555) ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิดการสร๎างโรงเรียนให๎เป็นชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพครู ท่ีเน๎นการเรียนรู๎เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครูโดยเน๎น                 การเรียนรู๎ของนักเรียนเป็นหัวใจส าคัญ จากการศึกษาท่ีพบวําชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ เป็นแนวคิดท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของบุคคลและองค์กร ท่ีพัฒนาจากแนวคิดองค์กร
แหํงการเรียนรู๎และพัฒนาตํอมาเป็นโรงเรียนแหํงการเรียนรู๎ 
 กลํุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เห็นความส าคัญของการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
โดยต๎องจัดการศึกษาและออกแบบการจัดการเรียนรู๎รํวมกับครู นักเรียนจึงจะประสบความส าเร็จในการเรียนรู๎ 
จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูสํูครูมืออาชีพ แบบ PLC ขึ้น  เพื่อให๎ผ๎ูบริหารใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให๎เกิดประสิทธิผลสูงสุด และให๎ครูได๎พัฒนาศักยภาพของตนเองในการจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสํูครูมืออาชีพตํอไป  
 
 2. วัตถุประสงค ์
                1. เพื่อให๎ครูได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มีความรู๎ ความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพและเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดยใช๎รูปแบบ PLC (Professional Learning Community)  
“ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” 
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                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

                2.  เพื่อสร๎างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพแกํผ๎ูบริหารสถานศึกษา  และคณะครูในการน า
องค์ความรู๎การสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) ไปใช๎เป็น
เครื่องมือน าสํูการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน และท าให๎โรงเรียน                มีการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนแบบยั่งยืน 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครูร๎อยละ 100  ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มีความรู๎ ความสามารถในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพและเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดยใช๎รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community)  “ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” 

2. ครูร๎อยละ 100 น าองค์ความรู๎การสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC : 
Professional Learning Community) ไปใช๎เป็นเครื่องมือน าสํูการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน 
และท าให๎โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแบบยั่งยืน  

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ครูได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มีความรู๎ ความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู๎

อยํางมีประสิทธิภาพและเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดยใช๎รูปแบบ PLC (Professional Learning Community)  
“ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” อยูํในระดับดี 

 2. ครูน าองค์ความรู๎การสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning 
Community) ไปใช๎เป็นเครื่องมือน าสํูการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน และท าให๎โรงเรียนมีการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนแบบยั่งยืน อยูํในระดับดี 

 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม ๒๕๖๒  
– 

กันยายน  ๒๕๖๓ 
คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- ด าเนินการตามโครงการและ
ปฏิบัติตามลักษณะงาน 

ตุลาคม ๒๕๖๒  
– 

กันยายน  ๒๕๖๓ 
คณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
- นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 256๒  
– 

กันยายน  ๒๕๖๓ 
นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงาน
กิจกรรม 

กันยายน  ๒๕๖๓ นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 



๓๕๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ ( outcome ) ของโครงการ 
1. ครูได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มีความรู๎ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู๎อยําง
มีประสิทธิภาพและเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดย
ใช๎รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community)  “ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” 

1. ครูได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มีความรู๎ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู๎อยําง
มีประสิทธิภาพและเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดย
ใช๎รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community)  “ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” 
อยูํในระดับดี 

2. ครูน าองค์ความรู๎การสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ (PLC : Professional Learning 
Community) ไปใช๎เป็นเครื่องมือน าสํูการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน และท าให๎
โรงเรียนมีการพฒันาคุณภาพนักเรียนแบบยั่งยืน  

2. ครูน าองค์ความรู๎การสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ (PLC : Professional Learning 
Community) ไปใช๎เป็นเครื่องมือน าสํูการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน และท าให๎
โรงเรียนมีการพฒันาคุณภาพนักเรียนแบบยั่งยืน 
อยูํในระดับดี 

 
๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ครูได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มี
ความรู๎ ความสามารถในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพและเน๎น
นักเรียนเป็นส าคัญ  โดยใช๎รูปแบบ PLC 
(Professional Learning 
Community)  “ชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ” 

1. ครูได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา
ให๎มีความรู๎ ความสามารถในการจัด
กิจกรรม การเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเน๎นนักเรียนเป็น
ส าคัญ  โดยใช๎รูปแบบ PLC 
(Professional Learning 
Community)  “ชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ” อยูํในระดับดี 

80% 

2. ครูน าองค์ความรู๎การสร๎างชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC : Professional 
Learning Community) ไปใช๎เป็น
เครื่องมือน าสํูการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ให๎กับนักเรียน และท าให๎โรงเรียน
มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแบบยั่งยืน  

2. ครูน าองค์ความรู๎การสร๎างชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC : 
Professional Learning 
Community) ไปใช๎เป็นเครื่องมือ
น าสํูการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎
ให๎กับนักเรียน และท าให๎โรงเรียนมี
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนแบบ
ยั่งยืน อยูํในระดับดี 

80% 

 
 
 



๓๕๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ 1,000 บาท - 
๗.๔ อื่น ๆ - - 

รวมท้ังส้ิน 1,000 บาท  
 ( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มีความรู๎ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู๎อยําง
มีประสิทธิภาพและเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดย
ใช๎รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community)  “ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” 
อยูํในระดับดี 

- แบบสอบถาม 

2. ครูน าองค์ความรู๎การสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ (PLC : Professional Learning 
Community) ไปใช๎เป็นเครื่องมือน าสํูการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน และท าให๎
โรงเรียนมีการพฒันาคุณภาพนักเรียนแบบยั่งยืน 
อยูํในระดับดี 

- แบบสอบถาม 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ครูได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มีความรู๎ ความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดยใช๎รูปแบบ PLC (Professional Learning Community)  
“ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” อยํางมีประสิทธิภาพ 

๙.๒ ครูน าองค์ความรู๎การสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning 
Community) ไปใช๎เป็นเครื่องมือน าสํูการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน และท าให๎โรงเรียนมีการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนแบบยั่งยืน 
 
 
 
 
 



๓๕๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)      (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
               ต าแหนํง ครู                     ต าแหนํง ครู  
 
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                        ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ.............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                              (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                   ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    นิเทศช้ันเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี  3 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ         โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา จึงก าหนดไว๎ในหมวด 4 มาตราท่ี 22 – 30 ในสํวนท่ีเกี่ยวกับ         
การบริหารจัดการก าหนดไว๎ในหมวดท่ี 5 มาตราท่ี 31 – 40 และการนิเทศภายในโดยเฉพาะนั้น มีก าหนดไว๎
ในกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542              
ซึ่งก าหนดการก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษาของผ๎ูบริหารไว๎อยํางชัดเจน นอกจากนี้ เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังได๎ก าหนดให๎มี      
การนิเทศภายในเป็นสํวนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินด๎วย เพื่อให๎ผ๎ูบริหารสถานศึกษาได๎ตระหนัก เห็น
ความส าคัญและน าไปปฏิบัติในโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพและได๎ผลอยํางเป็นรูปธรรม การนิเทศการศึกษา 
นับวํามีบทบาทส าคัญตํอการพัฒนาครูให๎สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู๎ ให๎บรรลุผลตามจุดหมาย
ของหลักสูตรได๎ 

ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎เต็มตาม
ศักยภาพ เป็นการเรียนรู๎ตามความต๎องการ ตามความสนใจของ นักเรียนและเรียนรู๎อยํางมีความสุข 
กระบวนการเรียนการสอนต๎องยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต๎องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอน
ใหมํ ซึ่ง                  การด าเนินการดังกลําวจะส าเร็จตามเปูาหมายท่ีวางไว๎นั้น โรงเรียนต๎องมีกระบวนการ
นิเทศ ติดตามอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ สามารถให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาหารือและชํวยเหลือครูในการ
แก๎ปัญหาการเรียน                การสอน ตลอดจนสํงเสริมให๎ครูได๎ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และวางแผนการสอนรํวมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎
อยํางตํอเนื่อง เป็นการเรียนรู๎ด๎วยตนเองสร๎างองค์ความรู๎และเป็นการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  

ดังนั้น กลํุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  พิจารณาเห็นความส าคัญของการนิเทศภายใน
โรงเรียน เพื่อเป็นการก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู อันจะสํงผลให๎นักเรียนมีคุณภาพตาม
จุดมุํงหมายของหลักสูตรตํอไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให๎ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถน าไปใช๎ใน 
การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได๎ 
 ๒. เพื่อสํงเสริมให๎ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน 
 ๓. เพื่อชํวยเหลือครูแก๎ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
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๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูร๎อยละ 100 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถน าไปใช๎ใน 

การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได๎ 
2. ครูร๎อยละ 100 ได๎รับการสํงเสริมให๎ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของ

นักเรียน 
3. ครูร๎อยละ 100 ได๎รับการชํวยเหลือและรํวมกันแก๎ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
4. โรงเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ร๎อยละ 100  
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถน าไปใช๎ใน การปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนได๎ อยูํในระดับดีมาก 

2. ครูได๎รับการสํงเสริมให๎ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน  อยูํใน
ระดับดีมาก 

3. ครูได๎รับการชํวยเหลือและรํวมกันแก๎ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน อยูํในระดับดีมาก 
4. โรงเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา อยูํในระดับดีมาก 

 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม ๒๕๖๒  
– 

กันยายน  ๒๕๖๓ 
คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-.จัดเตรียมข๎อมูลในการนิเทศใน
ช้ันเรียน 
-.ด าเนินการนิเทศในช้ันเรียน 

พฤศจิกายน 256๒ คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

มกราคม 256๓ นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

มีนาคม 256๓ นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
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๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
1. ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนและสามารถน าไปใช๎ใน การปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนของตนได๎ 

1. ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนและสามารถน าไปใช๎ใน การปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนของตนได๎ อยูํในระดับดีมาก 

2. ครูได๎รับการสํงเสริมให๎ครูพัฒนาและปรับปรุง
บรรยากาศให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน 

2. ครูได๎รับการสํงเสริมให๎ครูพัฒนาและปรับปรุง
บรรยากาศให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน  อยูํใน
ระดับดีมาก 

3. ครูได๎รับการชํวยเหลือและรํวมกันแก๎ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน 

3. ครูได๎รับการชํวยเหลือและรํวมกันแก๎ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน อยูํในระดับดีมาก 

4. โรงเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

4. โรงเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา อยูํในระดับดีมาก 

 
๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถ
น าไปใช๎ใน การปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนการสอนของตนได๎ 

1. ครูมีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนและสามารถน าไปใช๎
ใน การปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนการสอนของตนได๎ อยูํใน
ระดับดีมาก 

90% 

2. ครูได๎รับการสํงเสริมให๎ครูพัฒนาและ
ปรับปรุงบรรยากาศให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎
ของนักเรียน 

2. ครูได๎รับการสํงเสริมให๎ครู
พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
บรรยากาศให๎ เอื้ อ ตํอการ
เรียนรู๎ของนักเรียน อยูํใน
ระดับดีมาก 

90% 

3. ครูได๎รับการชํวยเหลือและรํวมกัน
แก๎ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

3. ครูได๎รับการชํวยเหลือและ
รํ ว ม กั น แ ก๎ ปั ญ ห า ใน ก า ร
จัดการเรียนการสอน อยูํใน
ระดับดีมาก 

90% 

4. โรงเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให๎เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

4. โรงเรียนได๎รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให๎เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา อยูํ
ในระดับดีมาก 

90% 
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๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน -  
๗.๒ คําใช๎สอย -  
๗.๓ คําวัสดุ -  
๗.๔ อื่น ๆ -  

รวมท้ังส้ิน -  
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 
๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนและสามารถน าไปใช๎ใน การปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนของตนได๎ อยูํในระดับดีมาก 

- แบบนิเทศภายใน 

2. ครูได๎รับการสํงเสริมให๎ครูพัฒนาและปรับปรุง
บรรยากาศให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน  อยูํใน
ระดับดีมาก 

- แบบนิเทศภายใน 

3. ครูได๎รับการชํวยเหลือและรํวมกันแก๎ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน อยูํในระดับดีมาก 

- แบบนิเทศภายใน 

4. โรงเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา อยูํในระดับดีมาก 

- แบบนิเทศภายใน 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถน าไปใช๎ใน การปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนได๎มากขึ้น 

๙.๒. ครูได๎รับการสํงเสริมให๎ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนดีขึ้น 
๙.๓. ครูได๎รับการชํวยเหลือและรํวมกันแก๎ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
9.4 โรงเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)          (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
              ต าแหนํง ครู                        ต าแหนํง ครู  
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                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                      ต าแหนํง ครู  (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ.............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                              (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                    ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม                                  
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กิจกรรม   พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ   
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข๎อท่ี  1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวณัฐสิรี   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ํ  โครงการตํอเนื่อง    อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม  256๒ – เดือนกันยายน 256๓ 
________________________________________________________________________________ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในสังคมโลกปัจจุบัน คงไมํอาจปฏิเสธได๎วําภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกท่ีใช๎กันอยําง
แพรํหลาย และเข๎ามามีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิตของผ๎ูคนจ านวนไมํน๎อย จากอิทธิพลของความก๎าวไกลทางด๎าน
เทคโนโลยีและการส่ือสาร สํงผลให๎ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นเครื่องมือท่ีใช๎ในการ
ติดตํอส่ือสาร การศึกษาค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ท่ีหลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพ 
หลักสูตรการศึกษาระดับข้ันการศึกษาพื้นฐาน ไมํได๎มองข๎ามความส าคัญและความจ าเป็นของภาษาอังกฤษ มี
การก าหนดให๎ภาษาอังกฤษเป็นภาษาตํางประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู๎พื้นฐานซึ่งนักเรียนทุกคนต๎องได๎
เรียนรู๎  เพื่อให๎มีความรู๎ความสามารถในการฟัง พูด อําน เขียน เข๎าใจความแตกตํางของภาษา การคิด สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสามารถส่ือสารกับชาวชาติได๎ 
รวมท้ังชํวยให๎นักเรียนเข๎าถึงองค์ความรู๎ตําง ๆ ท้ังในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียนได๎งํายและกว๎างขึ้น 

กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดให๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นสาระการเรียนรู๎อีกกลํุมหนึ่ง
ใน 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ ท่ีนักเรียนทุกคนต๎องเรียนรู๎โดยก าหนดให๎มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาตํางประเทศทุกช้ัน และเด็กไทยสํวนใหญํมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยูํในระดับท่ีต๎องปรับปรุง   
ท้ังนี้เป็นผลจากการไมํได๎รับการฝึกฝนการฟัง พูด อําน และเขียนท่ีมีคุณภาพมากเพียงพอ จึงไมํสามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขึ้นน าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริงและยังท าให๎เด็กไมํเห็นคุณคําของการเรียน
ภาษาอังกฤษมากพอ  

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อประเทศไทย
เป็นอีกหนึ่งสมาชิกท่ีก าลังจะก๎าวสํูประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล๎ ภาษาอังกฤษยิ่งทบทวีความส าคัญและ
ความจ าเป็นมากขึ้น ดังนั้น กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงจ าเป็นต๎องมีการวางแผน
และเตรียมพร๎อมพัฒนานักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ให๎มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ ได๎ก าหนดไว๎  โดยเฉพาะอยํางยิ่งครูผ๎ูสอนซึ่งเป็นบุคลากร
ส าคัญในการถํายทอดความรู๎เพื่อพัฒนานักเรียน  ครูต๎องมีการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน   ใฝุศึกษาเรียนรู๎
ตลอดเวลา  แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหมํๆ  เพื่อสร๎างบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย รวมถึง
การสร๎างสรรค์ส่ือการเรียนรู๎ตํางๆ ด๎วย  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูผลิตและพัฒนาส่ือการสอนท่ีหลากหลาย  
2. เพื่อให๎นักเรียนได๎พัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน ได๎อยําง 
    มีประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครูร๎อยละ 100  ได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูผลิตและพัฒนาส่ือการสอน 
   ท่ีหลากหลาย 
2. นักเรียนร๎อยละ  80  พัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน  
   ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  ครูได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูผลิตและพัฒนาส่ือการสอนท่ีหลากหลายเพิ่มขึ้น 
2.  นักเรียนพัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน อยูํในระดับดี 

 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

 
1 ตุลาคม 256๒ 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
- การจัดท าส่ือการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
- การจัดปูายนิเทศ 
- การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ท้ังทักษะการฟัง พูด 
อําน และเขียน 

 
1 ตุลาคม 256๒ 

 –  
30 กันยายน 256๓  

 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการด าเนินงาน  

 
30 กันยายน 256๓  

  
 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
30 กันยายน 256๓  

 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
1. ครูได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูผลิต
และพัฒนาส่ือการสอนท่ีหลากหลาย 

1. ครูสามารถผลิตและพัฒนาส่ือการสอนท่ี
หลากหลายและเหมาะสมตํอการจัดการเรียนรู๎ 

2. นักเรียนพัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ 
ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน 

2. นักเรียนสามารถพัฒนาความรู๎และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน และ
สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ครูได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริม
ให๎ครูผลิตและพัฒนาส่ือการสอนท่ี
หลากหลาย 

ครูได๎รับการสนับสนุนและ
สํงเสริมให๎ครูผลิตและพัฒนาส่ือ
การสอนท่ีหลากหลายเพิ่มขึ้น 

100 % 
 

2. นักเรียนพัฒนาความรู๎และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน 
เขียน 

นักเรียนพฒันาความรู๎และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน 
เขียน อยูํในระดับดี 

80 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน   
7.2 คําใช๎สอย   
7.3 คําวัสดุ ๔,000.- กระดาษส าหรับท าส่ือ/ปูายนิเทศ 

กระดาษ A4, ปากกาไวท์บอร์ด 
หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 

7.4 อื่นๆ   
รวมทั้งสิ้น ๔,000 บาท 

 (ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูผลิตและ
พัฒนาส่ือการสอนท่ีหลากหลาย 

-  แบบสอบถาม 
 

2. นักเรียนพัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ 
ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน 

-  แบบทดสอบ 
 

 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. ครูได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูผลิตและพัฒนาส่ือการสอนท่ีหลากหลาย 
9.2. นักเรียนพฒันาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน 
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10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม         ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเสนอโครงการ
(นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)         (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
              ต าแหนํง ครู                            ต าแหนํง ครู  
 
                                               ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                      (นางภัสวรรณ     กันนา)  
                                                    ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                              ลงช่ือ....................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ. 
                                                          (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                             ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                 พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐาน  ท่ี  ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ         โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม      นางภัสวรรณ   กันนา 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ   P   โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม  25๖๒ – กันยายน  25๖๓ 
________________________________________________________________________________ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสะท๎อนวิถีชีวิต ความเป็นอยูํของบรรพบุรุษไทย
โดยได๎ผสมผสาน ภูมิปัญญาใน แตํละเรื่องไว๎อยํางกลมกลืน และชาญฉลาด เมื่อเด็ก และเยาวชนได๎เรียนรู๎ถึง
ความเป็นมา รู๎คุณคํา และเกิดทักษะทางด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ จะท าให๎เกิดความซาบซึ้ง รักและหวง
แหน เกิดการอนุรักษ์สืบทอดมรดกอันล้ าคํา จากบรรพบุรุษให๎ยั่งยืนสืบไปในสังคมไทย และชาติไทย  

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นส่ิงจ าเป็นในชีวิต ทุกคนต๎องอาศัยศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน งานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จึงต๎องอาศัยความรู๎ความสามารถ ความต้ังใจ ความรัก ความอดทนใน
การเพิ่มประสบการณ์ ความรู๎และความคิดจินตนาการณ์จนกํอให๎เกิดช้ินงานท่ีท าให๎เกิดความภาคภูมิใจ และ
สามารถน ากระบวนการคิดน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์กับงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ตํอไปในสังคมและอนาคตได๎  

ดังนั้นกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะได๎ตระหนกัถึงความส าคัญ การด าเนินการในสร๎างจิตส านึกของความ
เป็นไทย และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จึงจัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ เพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจให๎กับนักเรียนอยํางยั่งยืน เพื่อเป็นการปลูกฝัง พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีสุนทรียภาพทางด๎านอารมณ์ ไมํข๎องเกี่ยวและหํางไกลจากยาเสพติด รวมท้ังรักและ
หวงแหนในการอนุรกัษ์มรดกทางวัฒนธรรมอนัเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเดํนแสดงถึงความเป็นชาติไทย โครงการนี้
คาดหวังผลส าเร็จของการด าเนินงานจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให๎เพิ่มข้ึน  และเกิดความซาบซึ้งในคุณคําของ
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ อันจะสํงผลถึงความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 
          1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

2.  เพื่อสร๎างสรรค์ผลงานและเห็นคุณคําของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 
 
3.  เป้าหมาย 
 
       3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักเรียนร๎อยละ  9๕  ได๎รับความรู๎ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด๎านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 

2.  นักเรียนร๎อยละ  9๐  ได๎สร๎างสรรค์ผลงานและเห็นคุณคําของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
วรรณศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 
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       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนได๎รับความรู๎ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  อยูํใน

ระดับดีเย่ียม 
2.  นักเรียนสามารถสร๎างสรรค์ผลงานและเห็นคุณคําของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ 

กีฬาและนันทนาการ  อยูํในระดับดีเย่ียม 
 

4.  วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม 25๖๒ นางภัสวรรณ  กันนา 
พร๎อมคณะครู 

2.การด าเนินงานตามแผน(Do) 
 1. จัดการเรียนการสอนกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ศิลปะ โดยเน๎นนักเรียน
เป็นส าคัญ 
 2. น านักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม
และแขํงขันด๎านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ฯ ท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

พฤศจิกายน 25๖๒  
 –  

สิงหาคม 25๖๓ 

นางภัสวรรณ  กันนา 
 

3. การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 25๖๓ นางภัสวรรณ  กันนา 
 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 25๖๓ นางภัสวรรณ  กันนา 
 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. นักเรียนได๎ความรู๎ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด๎าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
2.  นักเรียนได๎สร๎างสรรค์ผลงานและเห็นคุณคําของ
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ 

๑. นักเรียนได๎รับความรู๎ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
2.  นักเรียนสามารถสร๎างสรรค์ผลงานและเห็นคุณคํา
ของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ   
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. นักเรียนได๎ความรู๎ และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางด๎านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ 
2.  นักเรียนได๎สร๎างสรรค์ผลงาน
และเห็นคุณคําของศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ 

๑. นักเรียนได๎รับความรู๎ และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางด๎านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ อยูํในระดับดีเย่ียม 
2.  นักเรียนสามารถสร๎างสรรค์ผลงานและ
เห็นคุณคําของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
วรรณศิลป์ กีฬาและนันทนาการ  อยูํใน
ระดับดีเย่ียม 

9๕  % 
 
 

 

9๐  % 

 
๗.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓  ค่าวัสดุ 
   -  อุปกรณ์ในการจัดท าปูาย
นิทรรศการ 
   -  อุปกรณ์จัดท าเอกสาร 

๒,๐๐๐  
๑)  คําอุปกรณ์ในการจัดท าปูาย
นิทรรศการ  เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 
๒) คําอุปกรณ์จัดท าเอกสาร เป็นเงิน  
๑,๐๐๐    บาท 

๗.๔ อื่น ๆ - - 
รวมทั้งสิ้น รวม  ๒,๐๐๐  บาท 

 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางด๎านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์   

๒. นักเรียนสามารถสร๎างสรรค์ผลงานและเห็นคุณคําของ
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 

แบบทดสอบ 
 
แบบบันทึกคะแนน 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1  นักเรียนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์   
๙.2  นักเรียนสามารถสร๎างสรรค์ผลงานและเห็นคุณคําของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ

นันทนาการ 
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๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                 ต าแหนํง ครู     
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                 (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)  
                                                ต าแหนํง ครู                                   
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม   
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P 

กิจกรรม      พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 3 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ      โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                     โครงการใหมํ  P   โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให๎มนุษย์มีความคิดสร๎างสรรค์   คิด
อยํางมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได๎อยํางถี่ถ๎วนรอบคอบ ชํวยให๎
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก๎ปัญหา และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม  นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ตํอการด าเนินชีวิต ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น และสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 
 การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสํูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 โดยการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นนกัเรียนเป็นส าคัญ   นักเรียนจะต๎องอาศัยกระบวนการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย  เป็นเครื่องมือท่ีจะน าพาตนเองไปสํูเปูาหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู๎ที่จ าเป็นส าหรับ
นักเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ กระบวนการสร๎างความรู๎   กระบวนการคิด กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา กระบวนการเรียนรู๎                      จากประสบการณ์
จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู๎การเรียนรู๎
ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมุํงจัดการเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ให๎นักเรียนอยํางท่ัวถึง  สํูเปูาหมายในการพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนให๎มี
คุณภาพมาตรฐานท่ีก าหนด  สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู๎ตามคาดหวัง  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเลือกใช๎วิธีสอน 
เทคนิคการสอน ส่ือ/แหลํงเรียนรู๎ เลือกใช๎ส่ือท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย สอดคล๎องกับวิธีการ
เรียนรู๎ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู๎ และความแตกตํางของนักเรียน โดยจัดหา จัดท า พัฒนาหรือปรับปรุงส่ือ
ด๎วยการศึกษาค๎นคว๎า วิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู๎ ท้ังนี้ มีการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่น เทคโนโลยีตําง ๆ มา
ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ืออยํางตํอเนื่อง มี
การวัดและประเมินผล  เพื่อให๎นักเรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล
และพัฒนาการทางด๎านสติปัญญา จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ทีห่ลากหลาย
และเช่ือวําทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 

 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.ครูออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
 2.ครูใช๎ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู๎ 

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
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3.  เป้าหมาย 
        3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ร๎อยละ 83.๕ ของนักเรียนได๎รับการพัฒนาการทางการเรียนรู๎ และสติปัญญาจากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีการพฒันาการทางการเรียนรู๎ และสติปัญญาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลํุม
สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ในระดับดีเย่ียม 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

พฤษภาคม  2563 
 

คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-กิจกรรมการเรียนรู๎ตามแผนการจัดการเรียนรู๎  
-เอกสารประกอบการสอน 
-จัดท าส่ือการเรียนรู๎ 
-จัดปูานนิเทศให๎ความรู๎                

 
  มิถุนายน 2563  

– 
กันยายน 2563 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 
กันยายน 2563 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
กันยายน 2563 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
นักเรียนได๎รับการพฒันาการทางการเรียนรู๎ และสติปัญญา
จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลํุมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์  

นักเรียนมีการพฒันาการทางการเรียนรู๎ และ
สติปัญญาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ในระดับดีเย่ียม 

 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
นักเรียนได๎รับการพฒันาการทางการเรียนรู๎ และสติปัญญาจาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลํุมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ 

ผลสัมฤทธิ์ กลํุมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ 

ร๎อยละ  83.๕  
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

คําวัสดุ 2,000 คําวัสดุในการจัดกิจกรรม 
-กิจกรรมการเรียนรู๎ตามแผนการจัดการเรียนรู๎  
-เอกสารประกอบการสอน 
-จัดท าส่ือการเรียนรู๎ 
-จัดปูายนิเทศให๎ความรู๎ 

รวมทั้งสิ้น 2,000   บาท  (สองพนับาทถ้วน) 
(ขอถัวจํายรายการ) 
 
8. ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลสัมฤทธิ์ กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 
9. ผลคาดว่าจะได้รับ 
 

 9.1  นักเรียนนักเรียนได๎รับการพัฒนาการทางการเรียนรู๎ และสติปัญญาจากกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  
 9.2  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 
 9.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 9.4 ครูมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการการจัดการเรียนรู๎และรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
 9.5 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให๎เหมาะสมกับนักเรียน 
 9.6 กลํุมสาระการเรียนรู๎มีส่ือการเรียนรู๎เพิ่มขึ้น 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)             (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)  
              ต าแหนํง ครู                             ต าแหนํง ครู       
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
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11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม      
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กิจกรรม   พัฒนาการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม       โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 256๒  - กันยายน  256๓ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551   เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มี
จุดประสงค์ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให๎เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสามารถในการ
แขํงขัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเพิ่มศักยภาพของนักเรียนให๎สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยูํกับผ๎ูอื่นอยํางมีความสุข 
บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล    

ความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาตํอตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของ
แตํละบุคคล ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลการเรียนตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช  
2551    เน๎นวิธีการวัดผลจากสภาพจริง  โดยเน๎นการแสดงออกของนักเรียน ให๎สอดคล๎องกับคุณลักษณะ 
ความสามารถท่ีพึงประสงค์  ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย   
จากการด าเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีผํานมาพบวําในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังต๎องมี
วัสดุอุปกรณ์จ าเป็นในการด าเนินงานประจ าและยังต๎องมีสํวนท่ีพัฒนาขึ้นอีก เพื่อให๎การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอยํางมีประสิทธิผลและสอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้นกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ จึง
จัดท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ขึ้นมา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อจัดหาส่ือการเรียนการสอนให๎เพียงพอกับความต๎องการของนักเรียน 
2.2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  วัสดุส่ืออุปกรณ์ของกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มีปริมาณเพียงพอ  
2.  การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  วัสดุส่ืออุปกรณ์ของกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มีปริมาณเพียงพออยูํในระดับดี 

            2.  การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพในระดับดี 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
-  จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
-  ก าหนดระยะเวลา 
-  ก าหนดงบประมาณ 
-  ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- สํงเสริมสนับสนุน 
-  จัดส่ิงอ านวยความสะดวกสนับสนุน
ทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให๎การนิเทศ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข๎อมูล 
- วิเคราะห์ข๎อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงาน
ประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะตํอไป 
-  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 

เดือน ตุลาคม 256๒  
–  

เดือน กันยายน 256๓ 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1.  วัสดุส่ืออุปกรณ์ของกลํุมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์มีปริมาณเพียงพอ  
2.  การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

1.  กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ร๎อยละ 90 มีวัสดุ
ส่ืออุปกรณ์ท่ีใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนในปริมาณ
เพียงพอ  
2.  กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ร๎อยละ 90 มีการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  วัสดุส่ืออุปกรณ์ของกลํุมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์มีปริมาณเพียงพอ  
2.  การจัดการเรียนการสอนด าเนินไป
อยํางมีประสิทธิภาพ 

1.  เพื่อจัดหาส่ือการเรียนการสอน
ให๎เพียงพอกับความต๎องการของ
นักเรียน 
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

90 % 
 
 

90 % 
 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1 คําตอบแทน 
 

- - 

7.2 คําใช๎สอย - - 
7.3 คําวัสดุ 
   -  วัสดุจัดท าส่ือ อุปกรณ์  
การเรียนการสอน 
   

 
10,000.- 

1)  คําวัสดุจัดท าส่ือ อุปกรณ์  
การเรียนการสอน 
เป็นเงิน  10,000.- บาท 
 

7.4 อื่นๆ   
รวมทั้งสิ้น 10,000.- บาท 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.  เพื่อจัดหาส่ือการเรียนการสอนให๎เพียงพอกับ
ความต๎องการของนักเรียน 
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

-แบบประเมินคุณภาพ 
-ผลงานของนักเรียน 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. นักเรียนได๎รับการพฒันาศักยภาพในการเรียนรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ ได๎อยํางท่ัวถึง 
9.2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในกลํุมสาระการเรียนรูว๎ิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 

10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์)             (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
       ต าแหนํง ครู                    ต าแหนํง ครู  
 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

           ต าแหนํง ครู คศ. 1 (ฝุายแผนงาน) 
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                                 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                 
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กิจกรรม   พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 3   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมใหมํ  กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่นๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ –  กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติและใช๎ส่ือสารกันระหวํางคนในชาติ  นักเรียนเป็นผลผลิตทางการศึกษา
ท่ีมีความส าคัญ  โรงเรียนจะต๎องจัดการศึกษาโดยเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ และนักเรียนเหลํานี้จะต๎องสามารถใช๎
ภาษาไทยส่ือสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยรักการอําน  การค๎นคว๎า  เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาและ
แสวงหาความรู๎ในขั้นสูงตํอไป  

ส าหรับปัจจัยท่ีจะสํงผลให๎การเรียนการสอนภาษาไทยเกิดประสิทธิภาพนอกเหนือจากครูผ๎ูสอนและตัว
นักเรียน  วัสดุ – อุปกรณ์  ยํอมเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนให๎เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
เชํนเดียวกัน  รวมท้ังการจัดกิจกรรมสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาไทย ในวันส าคัญตําง ๆ   

ดังนั้นเพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถและตระหนักถึงความส าคัญของ
ภาษาไทย  ซึ่งจะสํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้น ทางกลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยจึงได๎จัดกิจกรรมพัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

   
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อสํงเสริมทักษะการเรียนรู๎และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 
๒.  นักเรียนสามารถแสดงทักษะด๎านตํางๆ ได๎อยํางถูกหลักการและมีความคิดสร๎างสรรค์ 

 ๓.   เพื่อให๎บริการครูและนักเรียนในด๎านวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการใช๎ภาษาไทย 
 ๔.   สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. เปา้หมาย 
  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       -  นักเรียนร๎อยละ  ๘๘  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น  
                 - กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยมีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอในการให๎บริการครูและนักเรียน  
  

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
                -  ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางเพียงพอและ 
                   เกิดประสิทธิภาพ 
 
 



๓๘๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการ ด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงาน 
-  ฝึกทักษะเพื่อการแข่งขัน    
-  ส่งเสริมความรู้นอกห้องเรียน 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ต.ค.-พ.ย. ๖๒ 
 
 
 

ต.ค. ๖๒ – ส.ค. ๖๓ 
 

 
 

ส.ค. ๖๓ 
 

ก.ย. ๖๓ 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

- นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได๎ 

- นักเรียนสามารถแสดงทักษะด๎านตํางๆ ได๎อยําง            
ถูกหลักการและมีความคิดสร๎างสรรค์ 

- ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทักษะการใช๎ภาษาไทย 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
- ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได๎อยํางเพียงพอและ 
เกิดประสิทธิภาพ 

 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

- นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 

- นักเรียนสามารถแสดงทักษะ 
ด้านต่างๆ ได้อย่างถูกหลักการ
และมีความคิดสร้างสรรค์ 

- ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะ             
การใช้ภาษาไทย 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
- ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างเพียงพอและ 
เกิดประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ  ๘๘ %   

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยสูงขึ้น 

 
 



๓๘๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ 

๒,๐๐๐ 
- 

คําวัสดุ – อุปกรณ์ตําง ๆ 
- 

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ 
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
- ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได๎อยํางเพียงพอและ 
เกิดประสิทธิภาพ 

แบบประเมิน 
รายงานกิจกรรม 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑  นักเรียนได๎เรียนรู๎ทักษะทางภาษาไทยได๎เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
๙.๒  นักเรียนได๎แสดงทักษะทางภาษาไทยอยํางเต็มศักยภาพ 
๙.๓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงช่ือ................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  ลงช่ือ................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม)         (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
          ต าแหนํง ครู                 ต าแหนํง ครู  
 
 

ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
        ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
     ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 

๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

  ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 



๓๘๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม                 พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 3   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข๎อท่ี 1 
 หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหมํ     กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 256๒ –    กันยายน  256๓  
 
1. หลักการและเหตุผล  

ด๎วยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ได๎ก าหนดไว๎ในหมวด แนวทางการการจัดการศึกษามาตรา 22   
การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวํานักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎และถือวํานักเรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2555 ) และ
สอดคล๎อง มาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา(สมศ. )  

กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 โดยการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรยีนเป็นส าคัญ โดยการจัดการเรียนรู๎ อาทิ กระบวนการเรียนรู๎
แบบบูรณาการ  การลงมือท าจริงและปฏิบัติจริง และการสร๎างผลงานของนักเรียน 

ดังนั้นกลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  จึงได๎จัดท ากิจกรรม
กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพแลเทคโนโลยี เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาท่ีเหมาะสมตรงตามความ
ต๎องการท้ังด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ ทักษะ คุณธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และอยูํในสังคมได๎
อยํางมีความสุข 

 
2.วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนาพัฒนาทางการเรียนรู๎และสติปัญญาของนักเรียน 

2. เพื่อพัฒนาทักษะทางด๎านวิชาชีพของนักเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนร๎อยละ 90  ได๎รับการพัฒนาทางการเรียนรู๎และสติปัญญาการจัดการเรียนการ
สอนของกลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2.  นักเรียนร๎อยละ 90 มีทักษะการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ  
3.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีการพฒันาทางการเรียนรู๎และสติปัญญาการจัดการเรียนการสอน 
ของกลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  อยูํในระดับ ดีเย่ียม 

2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ  อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
 
 
 



๓๘๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ.ในสํวน 
      ท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีท่ี 
      ผํานมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได๎ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จัดท ากิจกรรมฯน าเสนอตํอฝุาย 
     บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมพัฒนากลํุมสาระ 
      การเรียนรู๎การงานอาชีพและ  
       เทคโนโลยี     
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ๎าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผ๎ูเกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามภาระงานท่ี     
     กิจกรรมฯก าหนด  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 ตุลาคม  256๒ 
- 

กันยายน 256๓ 

นายวัชระ   สุขเกษม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. นักเรียนมีการพฒันาทางการเรียนรู๎และสติปัญญาการ
จัดการเรียนการสอนของกลํุมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี   
2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ   

1. นักเรียนมีการพฒันาทางการเรียนรู๎และ
สติปัญญาการจัดการเรียนการสอนของกลํุม
สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ   

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนมีการพฒันาทางการเรียนรู๎
และสติปัญญาการจัดการเรียนการสอน
ของกลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี   
2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ   

1. นักเรียนมีการพฒันาทางการเรียนรู๎
และสติปัญญาการจัดการเรียนการสอน
ของกลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี อยูํในระดับ ดีเย่ียม  
2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
  อยูํในระดับ ดีเย่ียม 

ร๎อยละ 90 
 
 
 

ร๎อยละ 90 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย -  
7.3 คําวัสดุ ๒,000 คําวัสดุส าหรับจัดการเรียนการสอน 
7.4 อื่น ๆ  -  

รวมทั้งสิ้น ๒,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีการพฒันาทางการเรียนรู๎และ
สติปัญญาการจัดการเรียนการสอนของกลํุมสาระ
การเรียนรู๎การงานอาชีพและ 
 2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
   

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 



๓๘๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนมีการพฒันาทางการเรียนรู๎และสติปัญญาการจัดการเรียนการสอนของกลํุมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
 2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ   
                                   
10. ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม  

 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม            ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอกิจกรรม 
        ( นายวัชระ   สุขเกษม )                                    ( นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
              ต าแหนํง ครู                                ต าแหนํง ครู  
   
  
                                         ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเห็นชอบกิจกรรม 
                                                ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
                                             ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผูอ้นุมัติกิจกรรม 

 
  ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติกิจกรรม 

                                                  ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พัฒนากลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี   ๓ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ ์
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒  -  กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24  ด๎านการจัดการเรียนรู๎  ได๎
ก าหนดให๎สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนและให๎มีการ
ด าเนินการฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพื่อ
แก๎ไขปัญหา  วิชา สังคมศึกษา  เป็นวิชาหนึ่งท่ีส าคัญตํอการด ารงชีวิตในสังคม  กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา  จึงเป็นส่ิงส าคัญในการเสริมสร๎าง  พัฒนา  หลํอหลอม  ปลูกฝังให๎เยาวชนท่ีเข๎ารับ
การศึกษา  มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต๎องการ  และสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม เพื่อให๎
เยาวชนปรับตัวอยูํในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยํางมีความสุข การเรียนการสอนจึงมุํงเน๎นให๎นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ียึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  มุํงให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติ
และสามารถแสวงหาความรู๎ตําง ๆ ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องฝึกให๎นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและมีเหตุผล 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีมุํงเน๎นการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาให๎ท๎องถิ่นและสถานศึกษาได๎มีบทบาทและมีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตร 
เพื่อให๎สอดคล๎องกับสภาพ และความต๎องการของท๎องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) 

ด๎วยหลักการและเหตุผลข๎างต๎น  จึงเห็นความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาด๎านการจัดการเรียน
การสอนให๎มีคุณภาพสูงสุด  โดยด าเนินการวางแผน สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูในกลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม จัดซื้อ / จัดหา ส่ือ เทคโนโลยี  ท่ีเหมาะสมมาใช๎ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  สํงผลให๎บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรตํอไป 
 

๒. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมให๎สูงขึ้น 
2.2 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรียนรู๎  และพัฒนา

ตนเองจากส่ือ  เทคโนโลยีตํางๆ 
 
3.   เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนร๎อยละ ๙0 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สูงขึ้น  
2) นักเรียนร๎อยละ ๙0 มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ มีส่ือ เทคโนโลยี 

เพื่อใช๎ในการพัฒนาตนเองเพิ่มข้ึน  



๓๘๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ในระดับดีเย่ียม        
2) นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ มีส่ือ เทคโนโลยี เพื่อใช๎ 

ในการพัฒนาตนเอง ในระดับดีเย่ียม  
 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผน การปฏิบัติงาน                       
-  ก าหนดแนวทาง การด าเนินงาน                     
-  แตํงต้ังกรรมการ ท่ีรับผิดชอบ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  พัฒนากลํุมสาระสังคม ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒  
- 

กันยายน  ๒๕๖๓ 

นางภาวิณี บัวพันธ ์

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
- เก็บข๎อมูล 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒  
- 

กันยายน  ๒๕๖๓ 

นางภาวิณี บัวพันธ ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

เดือน กันยายน  ๒๕๖๓ นางภาวิณี บัวพันธ ์

 

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมให๎สูงขึ้น 
 
 ๒. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรียนรู๎  และพัฒนาตนเอง
จากส่ือ  เทคโนโลยีตํางๆ 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ในระดับดีเย่ียม        
๒. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
รักการเรียนรู๎ มีส่ือ เทคโนโลยี เพื่อใช๎ 
ในการพัฒนาตนเอง ในระดับดีเย่ียม  

 
 
 
 



๓๘๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมให๎สูงขึ้น 
 ๒. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการ
เรียนรู๎  และพัฒนาตนเองจากส่ือ  
เทคโนโลยีตํางๆ 

1. ร๎อยละของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สูงขึ้น  
2. ร๎อยละของนักเรียน มีทักษะในการแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ มีส่ือ เทคโนโลยี 
เพื่อใช๎ในการพัฒนาตนเองเพิ่มข้ึน  
 

๑. ๙๐ % 
 
 
๒. ๙๐ % 
 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน -   - 
๗.๒ คําใช๎สอย -   - 
๗.๓ คําวัสดุ ๒,๐๐๐ - คําวัสดุ เป็นเงิน  ๒.,๐๐๐  บาท 
๗.๔ อื่นๆ - - 

รวมท้ังส้ิน ๒,๐๐๐ - 
 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
 1. ร๎อยละของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้น  
2. ร๎อยละของนักเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  
รักการเรียนรู๎ มีส่ือ เทคโนโลยี เพื่อใช๎ในการพัฒนาตนเองเพิ่มข้ึน  

-  แบบทดสอบวัดผลประเมินผลของ
แตํละระดับช้ัน 
-  แบบสอบถาม 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

๙.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้น 
๙.๒ นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรียนรู๎  และพัฒนาตนเองจากส่ือ  

เทคโนโลยีตํางๆ 
 
 
 
 



๓๙๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นางภาวิณี   บัวพันธ์)                       (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)  
             ต าแหนํง ครู                             ต าแหนํง ครู 

 
     ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

       ( นางภัสวรรณ   กันนา )  
                      ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

     ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
             ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

           ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม                     พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา   
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี     3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี     1 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤศจิกายน 256๒ – กันยายน 256๓ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

การพัฒนาการศึกษาแกํเยาวชนให๎เต็มศักยภาพ จ าเป็นต๎องให๎นักเรียนมีความพร๎อมท้ังทางด๎าน
รํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา การเรียนรู๎วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาจะชํวยปลูกฝังให๎นักเรียนเห็น
ความส าคัญและประโยชน์ของการออกก าลังกาย และการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนให๎
ประสบผลส าเร็จจ าเป็นจะต๎องมีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และห๎องเรียนท่ีทันสมัยสามารถจูงใจให๎นักเรียนสืบค๎นและ
พัฒนาผลการเรียนให๎อยูํในระดับดียิ่งขึ้น รวมท้ังค๎นพบตนเองและสามารถพัฒนาตนเองให๎ได๎เต็มศักยภาพท่ีมี
อยู ํ

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อใหน๎ักเรียนสามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
 2. เพื่อใหน๎ักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์  
 3. เพื่อใหน๎ักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ 
 4. เพื่อใหน๎ักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 5. เพื่อใหน๎ักเรียนสามารถปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให๎โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 6. เพื่อใหน๎ักเรียนรู๎จักช่ืนชม รํวมกิจกรรม และมีผลงานด๎านกีฬา และนันทนาการ 

3.  เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 

 1. นักเรียนจ านวนร๎อยละ  9๐  %  ได๎รับการพฒันาทางด๎านการเรียนการสอนของกลํุมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

3.2 ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนสามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์  
 3. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ 
 4. มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 5. นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให๎โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 6. นักเรียนรู๎จักช่ืนชม รํวมกิจกรรม และมีผลงานด๎านกีฬา และนันทนาการ 

P 



๓๙๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

  

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
-ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ 
-ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ 
-จัดหาส่ือ/อุปกรณ์การเรียนรู๎ 
-จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
-ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย 
-ประเมินผลการเรียนรู๎นักเรียน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
-วิเคราะห์ผลการเรียนรู๎นักเรียน 
-พัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน 
-จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 
 
 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
– 

กันยายน ๒๕๖๓ 
 

กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 
 

กันยายน ๒๕๖๓ 

วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 
 
 
วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 
 
 
วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 
 
   
  วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
1.นักเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา
ได๎อยํางเหมาะสม  

1. นักเรียนมีสุขภาพรํางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลํุมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีสูงขึ้น 

-แบบประเมินผล 
 

ร๎อยละ   ๙๐ 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
6.1คําตอบแทน - - 
6.2คําใช๎สอย - - 
6.3คําวัสดุ 2,000.- วัสดุ –อุปกรณ์ 

รวมทั้งสิ้น 2,000.- 



๓๙๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
-นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ในกลํุมสาระ
การเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีสูงขึ้น 

-แบบประเมินผล 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. นักเรียนสามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์  
 3. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ 
 4. มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 5. นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให๎โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 6. นักเรียนรู๎จักช่ืนชม รํวมกิจกรรม และมีผลงานด๎านกีฬา และนันทนาการ 
  

10.ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม 
 

ลงช่ือ..............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)           (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 

     ต าแหนํง ครู                     ต าแหนํง ครู    
     
                ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                  (  นางภัสวรรณ  กันนา  ) 
                                                ต าแหนํง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

11. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
          ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 

 
 
 
 



๓๙๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   ศึกษาดูงานของข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๓ 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 4 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมใหมํ  กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่นๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

   การพัฒนายุคใหมํต๎องเป็นการพัฒนามนุษย์ วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา  คือ การเปิด
โอกาส    ให๎แตํละคนใช๎ศักยภาพในการพัฒนาตนเองได๎อยํางเต็มท่ี  “มนุษย์เปน็ศูนย์กลางของการพัฒนา”
ไมํใชํเป็นเครื่องมือท่ีถูกใช๎เพื่อผลประโยชน์ของการพัฒนา  การพัฒนาท่ีผํานมาล๎มเหลวเพราะไมํมกีารค านึงถึง
การสูญเสีย  ของชีวิตจิตใจ ของมนุษย์  ปัญหาสังคมมีมากขึ้น  การพัฒนาวัตถุมากขึ้น  แตํความเป็นมนุษย์สูญ
หายไป  “คน” เป็นท้ังเปูาหมายสุดท๎ายท่ีจะได๎รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา  และเป็นผ๎ู
ขับเคล่ือนการพัฒนา     เพื่อไปสํูเปูาหมายท่ีต๎องการ  จึงต๎องพัฒนาคุณภาพของคนในทุกมิติอยํางสมดุลท้ัง
จิตใจ รํางกาย ความรู๎และทักษะความสามารถ  ให๎คนพร๎อมเผชิญตํอการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น  ด ารงชีวิต
อยํางมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยูํในครอบครัวท่ีอบอุํนและสังคมท่ีสงบสันติ           
                  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม  มีความมุํงหมายให๎ข๎าราชการอันเป็นกลไกลส าคัญของภาครัฐในการ
พัฒนาประเทศ ให๎เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลเพื่อสํงผลให๎เกิดการพัฒนาองค์รวม
ของประเทศชาติ  จึงเห็นวําบุคลากรเป็นกลไกส าคัญตํอการพัฒนา  ดังนั้นการศึกษาดูงานจะเป็นสํวนหนึ่งท่ีจะ
ท าให๎ผลการปฏิบัติบรรลุจุดมุํงหมายของงานได๎เป็นอยํางดี  ผลการด าเนินก็จะมีประสิทธิผลเกิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนสืบไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม  ได๎ศึกษา

แลกเปล่ียนเรียนรู๎ในแหลํงเรียนรู๎ และบุคลากรตํางหนํวยงาน 
                  2.2  เพื่อสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ 
๓. เปา้หมาย 
                 ด๎านปริมาณ   
                 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังงิว้วิทยาคม จ านวน ๑๔ คน ได๎ศึกษาดูงาน 
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง           
                 ด๎านคุณภาพ  
                 3.1  ครูโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมจ านวน ๑๔ คน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎จากแหลํงความรู๎ตําง ๆ คิด
เป็นร๎อยละ  ๑๐๐                 
                 3.๒  ครูโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม มีความรักและความสามัคคีกันมากขึ้น 
 
 
 



๓๙๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
- แตํงต้ังคณะกรรมการผ๎ูรับผิดชอบ 
- ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต๎องการของของครู
และบุคลากรในการพัฒนาตนเอง 
- จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
- การศึกษาดูงาน 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ         

ตุลาคม 256๒  
–  

กันยายน 256๓ 

นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
ครูได๎รับการศึกษาดูงานปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง           ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎จากแหลํงความรู๎                    

ตําง ๆ ได๎ 
 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ครูได๎รับการศึกษาดูงานปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง           

ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎จาก
แหลํงความรู๎ ตําง ๆ ได๎ 

๑๐๐ % 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย ๑๐,๐๐๐  คําเดินทางศึกษาดูงาน 
๗.๓ คําวัสดุ - - 
๗.๔ อื่น ๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ 
หมายเหตุขอถัวจํายทุกรายการ 
 
 



๓๙๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๘. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

ครูได๎รับการศึกษาดูงานปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง           แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๙.๑  ครู และบุคลากรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎จากแหลํงความรู๎ตําง ๆ ได๎ 
๙.๒  ครู และบุคลากรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม มีความรักและความสามัคคีกันมากขึ้น 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 

 
 

ลงช่ือ................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  ลงช่ือ................................ผ๎ูเสนอโครงการ        
(นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ)                   (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
       ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย                  ต าแหนํง ครู  
 
 

ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
       ( นางภัสวรรณ   กันนา ) 
      ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 

 
  ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

ส่วนที่ ๔  การบริหารแผน/โครงการและงบประมาณ 
 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
สนับสนุนการจัด
การศึกษาต้ังแตํ
ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑. พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 
๒. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
๓. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
 

๑๖๒,๙๑๐ 
๔๓๗,๖๖๐ 
๓๗,๐๐๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


