
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

สารจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
 

     จากการที ่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย      
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมกับคณะบุคลากรของโรงเรียนทุกกลุ่มทุกฝ่ายงาน ได้ดำเนินการ
ประชุมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ/โครงการ  ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนองต่อ
วิสัยทัศน์  เป้าหมายการศึกษา  และเป็นแนวทางนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
หว้ากอวิทยาลัย  ให้เป็นรูปธรรมในการดำเนินงานจริง  และมีความชัดเจนบังเกิดผลสัมฤทธิ์    
ต่อสถานศึกษาสูงสุด  จึงมีมติรับรองและเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
2565  ข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย    
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทุกท่าน  ได้ดำเนินการปฏิบัตจิริง  
เพื่อให้แผนปฏิบัติการฉบับนี้เป็นแผนที่ได้ผลจริง   ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ที ่ดี           
มีประสิทธิภาพการศึกษาสูงสุด 

 
 

…………………………………………… 

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 



 

 
 

คำนำ 

 

  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565  ของโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย          

ได้ดำเนินการโดยทุกกลุ ่มงานในโรงเรียน  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผู ้เรียน                

จนสามารถได้ข้อยุติในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ภายใต้งบประมาณที่จำกัดและระยะเวลา          
ที่เหมาะสมตามรายละเอียดในแผนปฏิบัติราชการ 

 

  ขอขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมดำเนินการให้ แผนปฏิบัติราชการ ฉบับนี้
สำเร็จลุล่วงด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2565  
ของกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด      

จนสามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ทุก ๆ โครงการ/กิจกรรม  และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียน  

ในโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยอย่างเต็มศักยภาพต่อไป 
 
 
 
 

 …………………………………………… 

  

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย   ต้ังอยู่เลขท่ี.177.. 
  ถนน บ่อนอก-ปากคลองเกลียว  หมู่ท่ี 7  ตำบล บ่อนอก  อำเภอ เมือง  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 

 รหัสไปรษณีย์ 77210   โทรศัพท์ 0-3282-0105    
 E-mail : whakhor@hotmail.com  ,  website :  http://school.obec.go.th/whakhor 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

1.2  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   

1.3  มีเขตพื้นท่ีบริการ 14 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ 1  บ้านปากคลองเกลียว   
หมู่ 2   บ้านหัวโคก  
หมู่ 3  บ้านอู่ตะเภา  
หมู่ 4  บ้านละลอง 
หมู่ 5  บ้านคลองเก่า  
หมู่ 6  บ้านบ่อนอก  
หมู่ 7  บ้านคลองชายธง 
หมู่ 8  บ้านทุ่งโก 
หมู่ 9  บ้านหนองปุหลก 
หมู่ 10  บ้านสองพี่น้อง  
หมู่ 11  บ้านยุบพริก  
หมู่ 12  บ้านเข็ดกา  
หมู่ 13  บ้านหนองบุญยงค์ 
หมู่ 14  บ้านทุ่งบัวทอง 
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ส่ีแยกบ่อนอก ถนนเพชรเกษมไปกรุงเทพฯ 

แผนที่โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

วัดส่ีแยกบ่อนอก 

ถนนบ่อนอก – ปากคลองเกลียว  
ไปโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย  
ประมาณ 1.2 กม. 

อบต.บ่อนอก 

อนามัยดอนซอ 

โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

สวนสาธารณะ 



 

หนา้ | 4  
 

  

แผนผังโรงเรียน 

สวัสดิการ 
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2. ข้อมูลดา้นการบริหาร 
2.1  ช่ือ-สกุลผู้บริหาร              -  ระดับการศึกษาสูงสุด  

 วุฒิการศึกษาสูงสุด    
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่   -    

 2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร (ครูท่ีได้รับการแต่งต้ังภายในกรณีไม่มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน)  4 คน  
 1) ช่ือ-สกุล  นายพีระพันธ์  คีรีศรี  ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  
 วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาไทย    รับผิดชอบด้านงานบริหารท่ัวไป  
 โทรศัพท์ 0835998292   e-mail : plapan_01@hotmail.co.th  
 2) ช่ือ-สกุล  นางสาวบุญเตือน  ทาทอง ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  
  วุฒิการศึกษา คศ.บ.ผ้าและเครื่องแต่งกาย รับผิดชอบด้านงานอำนวยการ  
  โทรศัพท์ 0899151393    e-mail : b.tathong@gmail.com  
 3) ช่ือ-สกุล  นางสาวปิยะวรรณ เกื้อเส้ง ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
  วุฒิการศึกษา วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ รับผิดชอบด้านงานวิชาการ  
  โทรศัพท์ 0869656683  e-mail : doohyok@hotmail.co.th 
 4) ช่ือ-สกุล  นางสาววริษฐา  สุขวิลัย ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
  วุฒิการศึกษา วท.บ.(ศษ.)ชีววิทยา รับผิดชอบด้านงานนโยบายและแผน 
  โทรศัพท์ 0954237095  e-mail : tc355@sriyapai.ac.th 
 2.3  ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 

โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย  ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2538 รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีผู ้บริหารคนแรกคือ นายประพันธ์ อนุสรณ์พานิช ตำแหน่งผู ้ช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ซึ่ง
ในขณะนั้นสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และได้จัดสรรงบประมาณ  10,532,000  บาท  
เป็นค่าก่อสร้าง อาคารต่างๆ  ดังนี้ 

 1.  อาคารเรียน       แบบ  318ล/38 ( พิเศษ )   จำนวน   1  หลัง 
 2.  บ้านพักครู            แบบ  205/26                จำนวน   2  หลัง 
 3.  ห้องน้ำ – ห้องส้วม   แบบ  6 ท่ี/27  จำนวน   2  หลัง 
 4.  ถังเก็บน้ำฝน           แบบ  ฝ.33  จำนวน   1  ชุด 

2.4  ปรัชญาโรงเรียน / คำขวัญ / สีประจำโรงเรียน / ตราประจำโรงเรียน 

ปรัชญา   อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณ̣ฑิตา  :  บัณฑิต  ย่อมฝึกตน 

คำขวัญ   เรียนดี คิดเป็น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย  

สีประจำโรงเรียน   สีแสด – ขาว 
 

mailto:plapan_01@hotmail.co.th
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ตราประจำโรงเรียน 

ตราพระเกี้ยว 
 

อักษรย่อ 
ว.ว. 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป่ียมล้นคุณธรรม  

น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

นักเรียนมีจิตอาสา 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี 
 

พันธกิจ (MISSION) 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

3. ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 

 
เป้าหมาย (Corporate Objectives) 

1. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
3. ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
 

กลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหาร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ สพฐ. 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 

ข้อมูลนักเรียน 

 1)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน  44  คน   
 2)  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  44  คน   จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 4 4 8 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1 14 3 17 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 3 1 4 

รวม 3 21 8 29 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1 6 2 8 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 1 3 4 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 3 0 3 

รวม 3 10 5 15 

รวมทั้งหมด 6 31 13 44 

หมายเหตุ   ข้อมูลจากการรายงาน Data Management Center (DMC)  ณ 10 พฤศจิกายน 2564 
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ข้อมูลบุคลากร 
ตำแหน่ง จำนวน 

ผู้อำนวยการ 0 

ครูประจำการ 11 

พนักงานราชการ 0 

ลูกจ้างประจำ 2 

ลูกจ้างช่ัวคราว 1 

รวม 14 

 

ข้อมูลบุคลากร 
จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก หน้าที่พิเศษ 

1 - ผู้อำนวยการ   ผู้อำนวยการ 

2 นางสาวบุญเตือน  ทาทอง   ครู ค.ศ.3 ค.บ. ผ้าเครื่องแต่งกาย งานอำนวยการ 

3 นายพีระพนัธ์  คีรีศรี      ครู ค.ศ.2 ค.บ. ภาษาไทย งานบริหารท่ัวไป 

4 นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน ครูผู้ช่วย คอ.บ. คอมพิวเตอร์ งานอำนวยการ 

5 นางสาววริษฐา  สุขวิลัย ครูผู้ช่วย วท.บ. ชีววิทยา งานแผนและสารสนเทศ 

6 นางสาวเสาวลัษณ์  ชัยยะ ครูผู้ช่วย กศ.บ. พลศึกษา งานบริหารท่ัวไป 

7 นางสาวปิยะวรรณ  เกื้อเส้ง ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร์ งานวิชาการ 

8 นายฉลองชัย  ละม้าย    ครูผู้ช่วย คบ. สังคมศึกษา งานบริหารท่ัวไป 

9 นางสาวขวัญศิริ  บัวเนตร    ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาอังกฤษ งานอำนวยการ 

10 นายวิทวัส  จันอิ่ม ครูผู้ช่วย กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ งานวิชาการ 

11 นางสาวชีวนัน นวลหิ้น ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ งานวิชาการ 

12 นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์ ครูผู้ช่วย ค.บ. นาฏดุริยางคศาสตร์ งานอำนวยการ 

13 นายพนม  เปรมปรีด์ิ ลูกจ้างประจำ ม.6 - งานบริหารท่ัวไป 

15 นายศักรินทร์  แซ่เตียว ลูกจ้างประจำ ปวส. ช่างยนต์ งานบริหารท่ัวไป 

16 นางกนกวรรณ  อิ่มน้อย ลูกจ้างช่ัวคราว ปวส.  งานธุระการ 
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ข้อมูลทรัพยากร 

1.  อาคาร ประกอบด้วย 
  -  อาคารเรียน 318 ล/38 พิเศษ   สร้างเมื่อปี 2538   จำนวน 1 หลัง  18 ห้องเรียน 
  -  อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม อบจ.ประจวบคีรีขันธ์)   จำนวน 1 หลัง 
  -  อาคารโรงอาหารสำเร็จรูป   สร้างเมื่อปี พ.ศ.2547   จำนวน 1 หลัง 
  -  บ้านพักครู 2 หลัง  10 ห้องพัก 
  -  ห้องน้ำห้องส้วม แบบ 6 ท่ี   จำนวน 2 หลัง 
  -  โรงรถ   จำนวน 1 หลัง 

2.  สถานท่ีโดยรวม 
  -  สนามบาสเกตบอล    1  สนาม 
  -  สนามฟุตบอล  1  สนาม 
  -  สวนป่าภูมิรักษ์  1  แปลง 
  -  สระประมง  1  สระ 
 
 

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 
ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ท่ี 

จำนวน
นักเรียน 

ประเภทของงบประมาณ 

ณ 26 มิ.ย. 64 งบอุดหนุน 
งบกิจกรรม

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน  

เงิน
รายได้ 

งบอื่น 
ๆ 

  
งบอุดหนุน 

เงินเพิ่มเงิน
อุดหนุน 

งบอุดหนุน 
และ
ผ้าป่า 

  
รร.มัธยมขนาด

เล็ก 
เหลือ

จ่าย’64 
  

1  ม.ต้น 28 คน 98,000 28,000 
5,000 

24,640 
0 0 

2 
 ม.ปลาย 16 
คน 

60,800 16,000 15,200 

รวม 44 คน 207,800 39,840 0 0 

งบประมาณรวมสุทธิ 247,640 
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หมายเหตุ   -   เงินอุดหนุนฯ ม.ต้น คนละ 3,500 บาท/ปี ,  ม.ปลาย คนละ 3,800 บาท/ปี 

- เงินกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน   
(ปีละ 1 ครั้ง  4 กิจกรรม  ได้แก่  วิชาการ, คุณธรรม, ลูกเสือ,  ทัศนศึกษา  และ ICT)  
ม.ต้น 440/ภาคเรียน (หรือ 880 บาท/ปี), ม.ปลาย 475 บาท/ภาคเรียน (หรือ 950 บาท /ปี)   

- เงินเพิ่มเงินอุดหนนุ รร.มัธยมขนาดเล็ก  คนละ 1,000 บาท/ปี 
 

กลุ่มงาน เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินรายได้ เงินอื่น ๆ รวม 

กลุ่มงานวิชาการ 95,340 54,720 0 0 150,060 

กลุ่มงานอำนวยการ 16,000 0 0 0 16,000 

กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 4,000 0 0 0 4,000 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 114,100 0 0 13000 127,100 

สนับสนุนการบริหารจัดการ 5,000 0 0 0 5,000 

รวม 234,440 54,720 0 13000   

รวมทั้งหมด 302,160   

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

หนา้ | 11  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
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รายละเอียดการจดัสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 
จำแนกตามกลยุทธ์  ได้จำนวน 36 โครงการ  ดังนี้ 

❖ กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 65 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

รายได้ อื่น ๆ 

1 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1,800 - - - นายพีระพนัธ์  คีรีศรี 

2 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1,800 - - - นางสาวปิยะวรรณ  เกื้อเส้ง 

3 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

2,300 2,000 - - 
นายวิทวัส  จันอิ่ม 
นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 
นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน 

4 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1,800 - - - 
นางสุภาพร  เนตรทิพย์ 
นายฉลองชัย  ละม้าย 

5 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

1,800 - - - นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 

6 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1,800 - - - 
นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์ 
 

7 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

1,800 - - - 
นางสาวบุญเตือน  ทาทอง 
 

8 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1,800 - - - 
นางสาวขวัญศิริ  บัวเนตร 
นางสาวชีวนัน  นวลหิ้น 

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  - - - 10,000 
นายฉลองชัย  ละม้าย 
นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์ 

10 โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตท่ีสดใส 2,000 500 - - 
นายฉลองชัย  ละม้าย 
น.สประเทืองทิพย์  เสาวคนธ์ 

11 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 500 - - - 
นายฉลองชัย  ละม้าย 
น.สประเทืองทิพย์  เสาวคนธ์ 

12 โครงการแข่งขันกีฬาสี - 5,000 - - นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 65 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

รายได้ อื่น ๆ 

13 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 500 - - - 
นายพีระพันธ์  คีรีศร ี
นายฉลองชัย  ละม้าย 

14 โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 3,500 500 - - 
นายฉลองชัย  ละม้าย 
น.สประเทืองทิพย์  เสาวคนธ์ 

15 โครงการทัศนศึกษา - 18,340 - - 
นายฉลองชัย  ละม้าย 
น.สประเทืองทิพย์  เสาวคนธ์ 

16 โครงการจิตอาสา - - - 2,000 
นายฉลองชัย  ละม้าย 
น.สประเทืองทิพย์  เสาวคนธ์ 

17 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม 500 - - - 
นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 

นางสาวปิยะวรรณ  เกื้อเส้ง 

18 โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด 500  - - 
นายฉลองชัย  ละม้าย 
น.สประเทืองทิพย์  เสาวคนธ์ 

 
❖ กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาการบริหาร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 65 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

รายได้ อื่น ๆ 

19 โครงการบริหารงานแผนและนโยบาย 4,000 - - - นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 
20 โครงการบริหารงานการเงนิ 1,000 - - - นางสาวบุญเตือน  ทาทอง 

21 
โครงการเตรียมความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค 

60,000 - - - นางสาวบุญเตือน  ทาทอง 

22 โครงการบริหารงานพัสดุ 1,000 - - - 
นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน 
นางสาวชีวนัน  นวลหิ้น 

23 โครงการพัฒนางานสารบรรณ 4,000 - - - นางสาวขวัญศิริ  บัวเนตร 
24 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ 5,000 - - - - 

25 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 16,600 - - - 

นายพีระพันธ์  คีรีศร ี
นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 

นางสาวขวัญศิริ  บัวเนตร 
น.สประเทืองทิพย์  เสาวคนธ์ 

26 โครงการยานพาหนะรถโรงเรียน  3,500 - - - นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ   
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 65 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

รายได้ อื่น ๆ 

27 โครงการงานอนามัยโรงเรียน 500 - - - 
นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 
นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 

28 
โครงการโสตทัศนูปกรณ์และ
ประชาสัมพันธ์ 

 
1,000 

 
- 

 
- 

 
- 

นายพีระพันธ์  คีรีศร ี
นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน 
นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 

29 โครงการสัมพันธ์ชุนชน 1,000 - -  นายฉลองชัย  ละม้าย 
 

❖ กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 65 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

รายได้ อื่น ๆ 

30 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
และแนะแนว 

1,000 - - - 
นางสาวชีวนัน  นวลหิ้น 
 

31 
โครงการส่งเสริมสวัสดิการครู 
และนักเรียน 

10,000 - - - 
นางสาวประเทืองทิพย์  เสาวคนธ์
นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 
 

32 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 500 - - - 
นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์ 
นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 
นางสาวปิยะวรรณ  เกื้อเส้ง 

33 โครงการพัฒนาวิชาการ 44,000 25,500 - - นางสาวปิยะวรรณ  เกื้อเส้ง 
34 โครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุด 3,000 - - - นางสาวบุญเตือน  ทาทอง 
35 โครงการ ICT - 2,000 - - นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
 
 
 
▫ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
▫ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
▫ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
▫ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
▫ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
▫ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
▫ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
▫ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
▫ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
▫ โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตทีสดใส 
▫ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
▫ โครงการแข่งขันกีฬาสี 
▫ โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 
▫ โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
▫ โครงการทัศนศึกษา 
▫ โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพฤษศาสตร์ 
▫ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ  : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภท เงินอุดหนุน     จำนวน 1,800 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นายพีระพนัธ์  คีรีศรี 

 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูง ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู ้เร ียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตราที่ 6) นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ การจัดหลักสตูร
ควรให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อมุ่งพัฒนาให้ความสมดุลท้ังด้าน
ความรู้ ความคิดความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมควรดำเนินการตามแผนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

เนื ่องจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และ 6 ในปี
การศึกษา 2555 มีผลคะแนนต่ำกว่าขีดจำกัดล่างระดับประเทศ ซึ่งคะแนนในสาระ  ท3.1, ท4.1 ,ท5.1 ต่ำลง
จึงต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  นอกจากนี้ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 4 และ 5 ถือเป็นระดับช้ัน
ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สำคัญเพื่อการทดสอบระดับชาติ (O-net) ในปีต่อไป จึงจำเป็นต้องมีการพฒันา
ยกระดับผลการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที ่ดีขึ้นในทุกระดับ โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขึ้น และยังเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ป้องกันปัญหาสารเสพติด 
 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารเรียนรู้ภาษาไทยในระดับ 3 ขึ้นไป 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป  
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับชาติเท่ากับหรือสูงกว่าขีดจำกัดล่างของระดับประเทศ  
5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานจากกระบวนการคิด  
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6.  เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 
7.  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีและมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มสาระภาษาไทย 
8.  เพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกันปัญหายาเสพติด 
 
เป้าหมาย 
1.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 67 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับ 3 ขึ้นไป 
2.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 75 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 75 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 38 มีผลการประเมินระดับชาติสูงกว่าขีดจำกัดล่างของระดับประเทศ 
5.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีผลงานจากกระบวนการคิด 
6.  เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร้อยละ 100 ในระดับดีขึ้นไป 
7.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 78 เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไทยแบบหัวกลมได้ถูกต้อง สวยงาม 
8.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 100 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกันปัญหาสารเสพติดให้โทษ 
 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอและเสร็จสิ้นทุก
กิจกรรม 
 ความมีเหตุผล 
การจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยจะช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
มีการวางแผนการเขียนโครงการ การประเมินก่อนการทำโครงการ การประเมินระหว่าง   ทำโครงการ และการ
ประเมินหลังเสร็จส้ินโครงการเพื่อหาข้อปรับปรุงและพัฒนาในการจัดทำโครงการครั้งต่อไป 
 เง่ือนไขความรู้ 
นำจุดด้อยและส่ิงท่ีควรพัฒนาจากผลสรุปของโครงการครั้งท่ีแล้วมาเขียนโครงการใหม่เพื่อพัฒนาผลให้ดียิ่งขึ้น 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
ครูมีความยุติธรรมในการให้คะแนนหรือตัดสินกิจกรรมต่างๆ มีความเมตตาและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
นักเรียนมีความสามัคคีและความเสียสละในการทำกิจกรรมกลุ่ม 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
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 1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2/2564 

และ 
1/2565 

มาตรฐานท่ี 1 
และ 

มาตรฐานท่ี 3 
800 นายพีระพนัธ์  คีรีศรี 2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
2. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดกิจกรรมในวันสุนทรภู่ 1/2564 
มาตรฐานท่ี 1 

และ 
มาตรฐานท่ี 3 

500 นายพีระพนัธ์  คีรีศรี 

 3. กิจกรรมวันภาษาไทย 
ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดกิจกรรมในวันภาษาไทย 1/2565 
มาตรฐานท่ี 1 

และ 
มาตรฐานท่ี 3 

500 นายพีระพนัธ์  คีรีศรี 

 
งบประมาณ   รวม 1,800 บาท   จำแนกได้ดังนี ้

 งบดำเนินงาน 1,800   บาท    
- ประเภท เงินอุดหนุน 1,800 บาท 

 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    -   บาท 
 งบบุคลากร -   บาท 
 งบลงทุน -   บาท 

 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ | 20  
 

ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 66 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับ 3      
ขึ้นไป 

- ประเมินผลการเรียนรู้ - แบบทดสอบ 
- ใบงาน 
- แบบสำรวจ/แบบสอบถาม 
 

2.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 785 มีผล       
การประเมินสมรรถนะสำคัญ           
ตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 

- ประเมินสมรรถนะสำคัญ 
  ตามหลักสูตร 

- แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ 
  ตามหลักสูตร 
 

3.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 75 มีผล           
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 

- ประเมินการอ่าน  คิด     
  วิเคราะห์ และเขียน 

- แบบประเมินการอ่าน คิด  
  วิเคราะห์ และเขียน 

4.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 38 มีผล           
การประเมินระดับชาติสูงกว่า            
ขีดจำกัดล่างของระดับประเทศ 

- การทดสอบระดับชาติ O-
net  ม.3, ม.6 

- แบบทดสอบระดับชาติ      O-net  ม.
3, ม.6 

 
5.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีผลงาน 

จากกระบวนการคิด 
- การประเมินชิ้นงาน/ผลงาน 
 

- แบบประเมินชิ้นงาน/ผลงาน 
 

6.  เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญร้อยละ 100        
ในระดับดีขึ้นไป 

- การตรวจเอกสาร/ร่องรอย 
  การปฏิบัติงาน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- วิจัยในช้ันเรียน 
- แฟ้มสะสมงานครู/นักเรียน 

7.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 78 เขียน
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไทย           
แบบหัวกลมได้ถูกต้อง สวยงาม 

- การประเมินชิ้นงาน/ผลงาน 
 

- แบบประเมินชิ้นงาน/ผลงาน 
 

8.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 100 ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกันปัญหา      
สารเสพติดให้โทษ 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารเรียนรู้ภาษาไทยในระดับ 3 ขึ้นไป 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
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3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป  
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับชาติเท่ากับหรือสูงกว่าขีดจำกัดล่างของระดับประเทศ  
5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานจากกระบวนการคิด  
6.  เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 
7.  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีและมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มสาระภาษาไทย 
8.  เพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกันปัญหายาเสพติด 
 

 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นายพีระพันธ์  คีรีศรี) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก
....………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 กระดาษ A4 สีขาว 2 รีม 130 260   
2 กาวลาเท็กซ์ ขนาด 32 ออนซ์ 2 ขวด 85 170   
3 เทปโฟม 2 หน้าแบบหนาขนาด 

2” 
2 ม้วน 40 80   

4 ใบมีดคัตเตอร์ ขนาดเล็ก 1 กล่อง 40 40   
5 ฟิวเจอร์บอร์ด หนา 2 มิล  

ขนาดใหญ่คละสี 
10 แผ่น 25 250   

รวม 800   
รวมทั้งส้ิน 800 

2. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 กระดาษขาวเทา 24 แผ่น 10 240 - - 
2 กระดาษ A4 สีขาว 2  รีม 130 260 - - 

รวม 550 - - 
รวมทั้งส้ิน 500 

3. กิจกรรมวันภาษาไทย 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 กระดาษ A4 สีขาว  2  รีม 130 260 - - 
2 ปากกาไวท์บอร์ด  12 ด้าม 20 240 - - 

รวม 500 - - 
รวมทั้งส้ิน 500 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนงาน : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
โครงการ  : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 1,3 

ข้อท่ี มฐ 1 (1.1,1.2)  มฐ 3 (1-3 )  
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : กลยุทธ์ที่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564   (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภทเงินงบดำเนินการ             จำนวน   1,800   บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปิยะวรรณ เกื้อเส้ง    

 
หลักการและเหตุผล 
 การศึกษามีบทบาทท่ีสำคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม การจัดการศึกษาท่ีดีจะต้องสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นและความต้องการของบุคคลในสังคมและประเทศชาติ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาโดยยึดหลังว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545:25-26) 
 ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ จะต้องพัฒนาวิทยาการต่างๆ ซึ่ งต้องอาศัยความก้าวหน้าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมาจากพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์เป็นสำคัญ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีบทบาท
สำคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มองการณ์ไกลคิดดีมีคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการคิด การมีระบบระเบียบขั้นตอนในการคิด มีเหตุผล มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นพื้นฐานใน
การศึกษาข้ันสูงและวิทยาการสาขาต่างๆและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ล้วนแต่อาศัยความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ สิริพร ทิพย์คง (2544:7) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และการผลการประเมินการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)ในปี
การศึกษา 2557 ของนักเรียนรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศโดยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มาตรฐานการเรียนรู้ได้ มาตรฐาน ค 1.1, ค 1.2, 
ค 1.3, ค 2.1, ค 2.2, ค 3.2, ค 4.1, ค 4.2, ค 5.1, ค 5.3, ค 6.1 ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ควรเร่งพัฒนาใน
มาตรฐานการเรียนที่ ค 1.1, ค 1.3, ค 1.4, ค 2.1, ค 2.2, ค 4.1, ค 4.2, ค 5.3 ดังนั้นจึงควรต้องมีการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
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1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ 3 ขึ้นไป 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับชาติสูงกว่าขีดจำกัดล่างของระดับประเทศ 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานจากทักษะกระบวนการคิด คิดเชิงสร้างสรรค์ 
6. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนร้อยละ  60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ 3 ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ  78 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ  78 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ  25 มีผลการประเมินระดับชาติสูงกว่าขีดจำกัดล่างของระดับประเทศ 
5. ผู้เรียนร้อยละ  82 มีผลงานจากทักษะกระบวนการคิด คิดเชิงสร้างสรรค์ 
6. เพื่อจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 

การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ความพอประมาณ 

1. นักเรียนรู้จักบริหารเวลาให้เหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. นักเรียนรู้จักนำส่ิงของเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  

 ความมีเหตุผล 
1. นักเรียนมีเหตุผลในการทำงานและเลือกใช้วัสดุในการทำงานให้เหมาะกับช้ินงาน 

 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1.  นักเรียนสามารถยอมรับกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน 

 ความรู้ 
1. นักเรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาท่ีเรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้และบูรณาการกับวิชา

อื่นๆและสามารถบูรณาการกับการใช้ชีวิตประจำวันได้ 
 คุณธรรม 

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ในการทำงาน  มีวินัย ในการเข้าเรียน 
วิธีดำเนินการ / ข้ันตอนดำเนนิการ 
1.กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

มาตรฐาน/ตัว
บ่งช้ี 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ต.ค.-พ.ย.64 - 
1,000 - 

นางสาวปิยะวรรณ 
เกื้อเส้ง 2 -จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ พ.ย.64–ก.พ.65 มฐ.1 (1.1-1.2) 
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  2.กิจกรรมยกระดับ 

ท่ี 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

มาตรฐาน/ตัว
บ่งช้ี 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. -จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม(ติว) 
-กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว 
-จัดทำสมุดรายรับรายจ่าย 

ต.ค. 61 
ต.ค. 61-ก.ย. 

62 

มฐ.1 (1.1-1.2) 
 800- 

นางสาวปิยะวรรณ 
เกื้อเส้ง 

 
งบประมาณ   รวม 1,800 บาท   จำแนกได้ดังนี ้

 งบดำเนินงาน 1,800 บาท    
- ประเภท เงินอุดหนุน 1,800  บาท 

 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ................................. บาท 
 - อบต. บ่อนอก ................................. บาท 

 งบบุคลากร ................................. บาท 
 งบลงทุน ................................. บาท 

หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. เรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับ 3 ขึ้นไป 

-ประเมินผลการเรียนรู้ 
         -สังเกตพฤติกรรม 

- แบบทดสอบ 
- ใบงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

2.ผู้เรียนร้อยละ 78 มีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ประเมินสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร 

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร 

3.ผู้เรียนร้อยละ 78 มีผลการประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียนใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน 

แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน 

4.ผู้เรียนร้อยละ 25 มีผลการประเมิน
ระดับชาติสูงกว่าขีดจำกัดล่างของ
ระดับประเทศ 

ทดสอบระดับชาติ (O-net)ม.3,ม.
6 

แบบทดสอบระดับชาติ (O-net)ม.3,
ม.6 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
5.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลงานจากทักษะ
กระบวนการคิด คิดเชิงสร้างสรรค์ 

ประเมินชิ้นงาน/ผลงาน/
โครงงาน/ทักษะกระบวนการ

กลุ่ม 

แบบบันทึกการประเมินชิ้นงาน/
ผลงาน/โครงงาน/ทักษะกระบวนการ
กลุ่ม 

6.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลงานจาก
ทักษะกระบวนการคิด คิดเชิง
สร้างสรรค์ 

การตรวจเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

หลักสูตรสถานศึกษา/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แผนการจัดการ
เรียนรู้วิจัยในช้ันเรียนแบบนิเทศ
ติดตามแฟ้มสะสมงานนักเรียน/คร ู

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ 3 ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับชาติสูงกว่าขีดจำกัดล่างของระดับประเทศ 
5. ผู้เรียนมีผลงานจากทักษะกระบวนการคิด คิดเชิงสร้างสรรค์ 
6. เพื่อจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

            
 

ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวปิยะวรรณ เกื้อเส้ง) 

 
ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ ............................................... 

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 หมึกเติม  printer 1 ชุด 1000 1000   
รวม 1,000   

 
 2.กิจกรรมยกระดับ 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

2 กบเหลาดินสอ 6 อัน 10 60   
7 เทปกาวใส1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 1 ม้วน 20 20   
8 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน 4 ขวด 65 260   
9 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด สีแดง  4 ขวด 65 260   
 ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง  4 แท่ง 25 100   
 ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน  4 แท่ง 25 100   

รวม 800   
รวมทั้งส้ิน 1,800 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนงาน : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
โครงการ  : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 1,3 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564   (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภท เงินอุดหนุน     จำนวน 2,300 บาท 

ประเภท เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     จำนวน 2,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นายวิทวัส  จันอิ่ม 

นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 
นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน 

 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู ้เรียนมีคุณภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง ตอบสนองนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน    
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตราที่ 6)  นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ การจัด
หลักสูตรควรให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อมุ่งพัฒนาให้ความ
สมดุลทั้งด้านรู้ ความคิด ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบต่อสังคม  ควรดำเนินการตาม
แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

เนื่องจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในปี
การศึกษา 2559 มีผลคะแนนต่ำ  จึงต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  นอกจากนี้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1, 2, 4, และ 5 ก็ถือว่าเป็นระดับชั้นที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สำคัญ เพื่อการทดสอบระดับชาติ (O-net) 
ในปีต่อไป  จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนายกระดับผลการเรียนรู้  ให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ที่ดีขึ้นในทุกระดับ 
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ในระดับ 3 ขึ้นไป 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ในระดับ ดี ขึ้นไป 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับชาติเท่ากับหรือสูงกว่าขีดจำกัดล่างระดับประเทศ 
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5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานจากกระบวนการคิด 
6.  เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีผลงานจากกระบวนการคิด 
2. ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 เชิงคุณภาพ 
1.  ผู้เรียนร้อยละ 72 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับ 3 ขึ้นไป 
2.  ผู้เรียนร้อยละ 76 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
3.  ผู้เรียนร้อยละ 76 มีผลการประเมินระดับชาติเท่ากับหรือสูงกว่าขีดจำกัดล่างระดับประเทศ 
4.  ผู้เรียนร้อยละ 76 มีผลงานจากกระบวนการคิด 
5.  ครูวิทยาศาสตร์ร้อยละ 100 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง 
1.  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์พอประมาณกับความต้องการ 
2.  นักเรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้เหมาะสม 
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเหมาะสมกับงบประมาณท่ีได้รับ 
4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ พอประมาณกับจำนวน

นักเรียนและพอประมาณกับศักยภาพของนักเรียน 
 ความมีเหตุผล 
1.  นักเรียนได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ  
2.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น สามารถใช้เครื่องมือ   ทางวิทยาศาสตร์ได้
ถูกต้อง เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1.  ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ จัดเตรียมสื ่อการสอน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ใน

กระบวนการเรียนการสอน 
2.  นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าของหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ และมีการทบทวนเนื้อหาเพื่อต่อยอด หน่วยการ

เรียนรู้ถัดไป 
3.  นักเรียนมีการวางแผนการทำงานก่อนทำกิจกรรม ใบงาน หรือปฏิบัติการทดลองต่าง ๆ ทุกครั้ง 
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เง่ือนไขความรู้ 
1.  หลักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3.  กิจกรรมการทดลอง เกมวิทยาศาสตร์    
  

เง่ือนไขคุณธรรม 
1.  ความซื่อสัตย์ เพียรพยายามในการทำกิจกรรม   
2.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรม 
3.  รู้จักการแบ่งหน้าท่ีในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่องาน 
4.  รู้จักการเสียสละ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน 
5.  เคารพกติกา กฎเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 1. กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
ครูวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  และออกแบบ 
หน่วยการจัดการเรียนรู ้

2/2564 
และ 

1/2565 

มาตรฐานท่ี 1 
และ 

มาตรฐานท่ี 3 
500 

นายวิทวัส  จันอิ่ม 
น.ส.วริษฐา  สุขวิลัย 
น.ส.ทิวาพร ซอหะซัน 

   

2 
วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล  และนำผลท่ีวิเคราะห์ 
มาออกแบบการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาผู้เรียน 

3 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด และผู้เรียน 

4 
จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง 
และดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามท่ีวางแผนไว้ 

5 
บันทึกผลหลังสอน  และนำผลนั้นมาวิเคราะห์       
เพื่อส่งเสริม  พัฒนา  หรือแก้ปัญหาต่อไป 

 
2. กิจกรรม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1/2565 
มาตรฐานท่ี 1 

และ 
มาตรฐานท่ี 3 

400  

นายวิทวัส  จันอิ่ม 
น.ส.วริษฐา  สุขวิลัย 
น.ส.ทิวาพร ซอหะซัน 

   
2 

- ซักซ้อมนักเรียนท่ีจะส่งแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
- การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
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3. กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์) 

ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

1/2565 
มาตรฐานท่ี 1 

และ 
มาตรฐานท่ี 3 

300 

นายวิทวัส  จันอิ่ม 
น.ส.วริษฐา  สุขวิลัย 
น.ส.ทิวาพร ซอหะซัน 

 
2 

นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมกับอุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  
  - การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ   

 4. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการ
คำนวณ และวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  

2/2564 
และ 

1/2565 

มาตรฐานท่ี 1 
และ 

มาตรฐานท่ี 3 
900 

น.ส.ทิวาพร ซอหะซัน 
  

 
งบประมาณ   รวม 4,300 บาท   จำแนกได้ดังนี ้

 งบดำเนินงาน 4,300 บาท    
- ประเภท เงินอุดหนุน 2,300 บาท 

 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2,000  บาท 
 งบบุคลากร -   บาท 
 งบลงทุน -   บาท 

หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 72 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป 

- ประเมินผลการเรียนรู้ - แบบทดสอบ 
- ใบงาน 
- แบบสำรวจ/แบบสอบถาม 
 

2. ผู้เรียนร้อยละ 76 มีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

- ประเมินสมรรถนะสำคัญ 
  ตามหลักสูตร 

- แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ 
  ตามหลักสูตร 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 76 มีผลการประเมินการ

อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

- ประเมินการอ่าน  คิด     
  วิเคราะห์ และเขียน 

- แบบประเมินการอ่าน คิด  
  วิเคราะห์ และเขียน 

4. ผู้เรียนร้อยละ 76 มีผลการประเมิน
ระดับชาติเท่ากับหรือ   สูงกว่าขีดจำกัด
ล่างระดับประเทศ 

- การทดสอบระดับชาติ O-net 
  ม.3, ม.6 

- แบบทดสอบระดับชาติ O-net  
  ม.3, ม.6 
 

5. ผู้เรียนร้อยละ 76 มีผลงาน 
จากกระบวนการคิด 

- การประเมินชิ้นงาน/ผลงาน 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

- แบบประเมินชิ้นงาน/ผลงาน 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

6. ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร้อยละ 
100 มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

- การตรวจเอกสาร/ร่องรอย 
  การปฏิบัติงาน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- วิจัยในช้ันเรียน 
- แฟ้มสะสมงานครู/นักเรียน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับ 3 ขึ้นไป 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ในระดับ ดี ขึ้นไป 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับชาติเท่ากับหรือสูงกว่าขีดจำกัดล่างระดับประเทศ 
5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานจากกระบวนการคิด 
6.  เพื่อให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

 
 

ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นายวิทวัส  จันอิ่ม) 

 
ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
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ลงช่ือ ......................................  .... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน) 

 
ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงช่ือ ............................................... 

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน 

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงิน 
อื่นๆ 

1 ปากกาเขียนไวบอร์ด ไพล็อต หัวกลม 2 ด้าม 20 40 - - 
2 กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม 1 ห่อ 80 80 - - 
3 กระดาษ 100 ปอร์น 1 ห่อ 80 80 - - 
4 อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ชุด 300 300 -  
5     -  

รวมทั้งส้ิน 500 
 
2. กิจกรรม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงิน 
อื่นๆ 

1 อุปกรณ์โครงงาน 1 ชุด 1000 400 - - 
รวมทั้งส้ิน 400 - - 

 
3. กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงิน 
อื่นๆ 

1 การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ   - - - 300 - 
2 ของรางวัลกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
- - - 500 - 

3 อุปกรณ์การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- - - 1440 - 

4 กาวร้อนอย่างดี 4 หลอด 30 - 60 - 
รวมทั้งส้ิน 2,300 
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4. กิจกรรม วิทยาการคำนวณ และวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
  เงินกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 ล้างเครื่องปรับอากาศ 2 ตัว 450 900   
รวมทั้งสิ้น 900 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ  : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564 (1ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2565 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภท เงินอุดหนุน     จำนวน 1,800 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นายฉลองชัย  ละม้าย    

 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูง ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตราท่ี 6) นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ การจัดหลักสูตร
ควรให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อมุ่งพัฒนาให้ความสมดุลท้ังด้าน
ความรู้ ความคิดความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมควรดำเนินการตามแผนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

การจัดการศึกษาของโรงเรียน มุ่งให้มีผลการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับดีขึ้นไป   จึงควรมีการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีผล
การเรียนท่ีดีขึ้น โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย  จึงจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมข้ึน 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับ 3 
ขึ้นไป 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ในระดับ ดี ขึ้นไป 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานจากกระบวนการคิด 
5.  เพื่อให้ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
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เป้าหมาย 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน
ระดับ 3 ขึ้นไป 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4.  เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลงานจากกระบวนการคิด 
5.  ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ความพอเพียง 
- เนื้อหา  สอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานการศึกษา  หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด บริบทของ

โรงเรียน ชุมชน ศักยภาพและวัยของผู้เรียน 
- เวลา  กำหนดเวลาเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม ศักยภาพและวัยของผู้เรียน 
- วิธีการจัดกิจกรรม กำหนดกิจกรรมเหมาะสมกับศักยภาพและวัยของผู้เรียน 
- งบประมาณเหมาะสมกับการซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอกับผู้เรียน 
  ความมีเหตุผล 
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้โดยการเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามมาตรฐานการศึกษา  หลักสูตร 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
- ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมเต็มความสามารถ มีความสุขในการทำงาน เกิดการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรม รู้จักกระบวนการทำงาน การวางแผน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ นำองค์ความรู้ไปใช้

ในชีวิตประจำวันได้ 
- มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอกับผู้เรียน 
  ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
- วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับเวลา สัมพันธ์กับสถานท่ีและกิจกรรมท่ีกำหนดไว้ มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์

เพียงพอกับผู้เรียน 
  เง่ือนไขความรู้ 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
- การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เนื้อหาวิชา หลักสูตร 
- อาเซียน 
- ยาเสพติด 
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  เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยัน อดทน เสียสละ รักและเมตตาต่อศิษย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ยืดหยุ่น  มีความเป็น

กัลยาณมิตร มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
1. กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ใบงาน/ใบความรู้ 
- การวัดและประเมินผล 
- ทำวิจัยในช้ันเรียน 
- ส่ือการเรียนการสอน 
- ภาระช้ินงาน 

2/2564 
และ 

1/2565 

มาตรฐานท่ี 1 
และ 

มาตรฐานท่ี 3 
1,800 นายฉลองชัย  ละม้าย 

2 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศความรู้ 
3 กิจกรรมอาเซียน 
 
งบประมาณ   รวม 1,800 บาท   จำแนกได้ดังนี ้
 งบดำเนินงาน 1,800   บาท    
 - ประเภท เงินอุดหนุน 1,800 บาท 
 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    - บาท 
 งบบุคลากร -   บาท 
 งบลงทุน -   บาท 
 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

- ประเมินผลการเรียนรู้ - สำรวจ/แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
- ใบงาน 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับ 3 
ขึ้นไป 

 

2.  เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

- ประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร 

- แบบประเมินสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร 

3.  เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

- ประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน 

- แบบประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน 

4.  เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลงานจาก
กระบวนการคิด 
 

- ประเมินชิ้นงาน/ผลงาน/
โครงงาน/ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม 

 

- แบบบันทึกการประเมินชิ้นงาน/
ผลงาน/โครงงาน/ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม 

5.  ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับ ดี      ขึ้น
ไป 
 
 

- การตรวจเอกสาร ร่องรอย        
การปฏิบัติงาน 

- แบบบันทึกการประเมินชิ้นงาน/
ผลงาน 

- หลักสูตรสถานศึกษา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- วิจัยในช้ันเรียน 
- แบบนิเทศติดตาม 
- แฟ้มสะสมงานนักเรียน/คร ู

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ในระดับ 3 
ขึ้นไป 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ในระดับ ดี ขึ้นไป 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานจากกระบวนการคิด 
5.  เพื่อให้ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                         
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นายฉลองชัย  ละม้าย) 

 
ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงช่ือ ............................................... 

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

๑ แผนท่ีโลก100x150 ซม. 1 ผืน 1,800 1,800 - - 
       
       
       
       

รวม 1,800 - - 
รวมทั้งส้ิน 1,800 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ  : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภท เงินอุดหนุน     จำนวน 1,800 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 

 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูง ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตราที่ 6) นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ การจัดหลักสตูร
ควรให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อมุ่งพัฒนาให้ความสมดุลท้ังด้าน
ความรู้ ความคิดความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมควรดำเนินการตามแผนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
       การจัดการศึกษาของโรงเรียน มุ่งให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป และเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย   จึง
จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาข้ึน  
 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับ 3 ขึ้นไป 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานจากกระบวนการคิด 
5.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับ ดี ขึ้นไป 
6.  เพื่อให้ผู้เรียนไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ท่ี

สถานศึกษาจัดขึ้น 
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เป้าหมาย 
1.  ผู้เรียน ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับ 3 ขึ้นไป 
2.  ผู้เรียน ร้อยละ 76 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3.  ผู้เรียน ร้อยละ 76 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4.  ผู้เรียน ร้อยละ 76 มีผลงานจากกระบวนการคิด 
5.  ครู ร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับ ดี ขึ้นไป 
6.  ผู้เรียนร้อยละ 100 ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ี
สถานศึกษาจัดขึ้น 
 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอเพียง 
- เนื้อหา  สอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานการศึกษา  หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด บริบทของ

โรงเรียน ชุมชน ศักยภาพและวัยของผู้เรียน 
- เวลา  กำหนดเวลาเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม ศักยภาพและวัยของผู้เรียน 
- วิธีการจัดกิจกรรม กำหนดกิจกรรมเหมาะสมกับศักยภาพและวัยของผู้เรียน 
- งบประมาณเหมาะสมกับการซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอกับผู้เรียน 
  ความมีเหตุผล 
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้โดยการเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามมาตรฐานการศึกษา  หลักสูตร 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
- ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมเต็มความสามารถ มีความสุขในการทำงาน เกิดการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรม รู้จักกระบวนการทำงาน การวางแผน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ นำองค์ความรู้ไปใช้

ในชีวิตประจำวันได้ 
- มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอกับผู้เรียน 
  ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
- วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับเวลา สัมพันธ์กับสถานท่ีและกิจกรรมท่ีกำหนดไว้ มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์

เพียงพอกับผู้เรียน 
  
  เง่ือนไขความรู้ 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
- การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เนื้อหาวิชา หลักสูตร 
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- การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
- การทำวิจัยในช้ันเรียน 
- ยาเสพติด 
   

เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยัน อดทน เสียสละ รักและเมตตาต่อศิษย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ยืดหยุ่น มีความเป็น

กัลยาณมิตร มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
- จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ใบงาน/ใบความรู้ 
- การวัดและประเมินผล 
- ทำวิจัยในช้ันเรียน 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

มาตรฐานท่ี 1 
และ 

มาตรฐานท่ี 3 
1,800 นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยยะ 

2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
3 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 
งบประมาณ   รวม 1,800 บาท   จำแนกได้ดังนี ้

 งบดำเนินงาน 1,,800   บาท    
- ประเภท เงินอุดหนุน 1,800 บาท 

  งบบุคลากร ................................. บาท 
 งบลงทุน ................................. บาท 

หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ในระดับ 3 ขึ้นไป 

- ประเมินผลการเรียนรู้ - สำรวจ/แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
- ใบงาน 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
2.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 76 มีผลการประเมิน

สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี          
ขึ้นไป 

- ประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร 

- แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร 

3.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 76 มีผลการประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

- ประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน 

- แบบประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน 

4.  เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 76 มีผลงาน           
จากกระบวนการคิด 

- ประเมินชิ้นงาน/ผลงาน/
โครงงาน/ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม 

- แบบบันทึกการประเมิน
ช้ินงาน/ผลงาน/โครงงาน/
ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

5.  ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้         
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับ ดี ขึ้นไป 

- การตรวจเอกสาร ร่องรอย
การปฏิบัติงาน 

- แบบบันทึกการประเมิน
ช้ินงาน/ผลงาน 

- หลักสูตรสถานศึกษา/     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- วิจัยในช้ันเรียน 
- แบบนิเทศติดตาม 
- แฟ้มสะสมงานนักเรียน/คร ู

6.  เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 100 ไม่ข้องเกี่ยวกับ        
ยาเสพติดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีสถานศึกษา        
จัดขึ้น 

- การสังเกตพฤติกรรม            
- การเข้าร่วมกิจกรรมป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ี
สถานศึกษาจัดขึ้น 

- แบบสังเกตพฤติกรรม            
- ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับ 3 ขึ้นไป 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานจากกระบวนการคิด 
5.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับ ดี ขึ้นไป 
6.  เพื่อให้ผู้เรียนไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ี

สถานศึกษาจัดขึ้น 
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ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ) 
 
 

ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววริษฐา สุขวิลัย) 

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก
....………………………………………………………………………………………………………………………………........................ 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ลงช่ือ ............................................... 

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 กระดาษการ์ดขาวA4 - 230 แกรม 1 ห่อ 100 100 - - 
2 กระดาษทำปกสีหนา A4(180 แกรม) -สีฟ้า 1 ห่อ 125 125 - - 
3 กระดาษโปสเตอร์สี สีบาง สองหน้า เกรด A 20 แผ่น 6 120 - - 
4 กระดาษบรู๊ฟ 31x43 นิ้ว 20 แผ่น 4 80   
5 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ A4 1 ห่อ 100 100   
6 เครื่องเหลาขนาดกลาง  1 เครื่อง 170 170   
7 ลูกแบดมินตัน ขนไก่ 1 โหล 150 150   
8 ไม้แบดมินตัน 6 อัน 150 900   
9 กาวแท่งสต๊ิก ขนาด 22 กรัม 1 อัน 30 30   
10 กาวร้อน อย่างดี 1 หลอด 25 25   

รวม 1,800 - - 
รวมทั้งส้ิน 1,800 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ  : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด

การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1 ภาคเรียนท่ี  2/2564 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภท เงินอุดหนุน  จำนวน 1,800 บาท 

     - ศิลปะ 1,000 บาท   
     - ดนตรี-นาฏศิลป์ 800 บาท 

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์ 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูง ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตราที่ 6) นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้การจัดหลักสูตร
ควรให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อมุ่งพัฒนา ให้ความสมดุลท้ัง
ด้านรู้ ความคิดความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมควรดำเนินการตามแผนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 การจัดการศึกษาของโรงเรียน มุ่งให้มีผลการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีจำนวน
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีน่าพอใจ  ดังนั้น จึงควรต้องมีการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะขึ้น  
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับ 3 ข้ึนไป 
 2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
 3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป   
 4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานจากกระบวนการคิด ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 5.  เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 
เป้าหมาย 
 1.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี–นาฏศิลป์ในระดับ 3 ข้ึนไป 
 2.  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
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 3.  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป   
 4.  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลงานจากกระบวนการคิด ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 5.  ครู ร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง 
  1.  พอประมาณกับเงินงบประมาณท่ีจะต้องใช้จ่ายภายในสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
  2.  มีการปรับปรุงห้องเรียน ดนตรี – นาฏศิลป์ ให้มีแรงกระตุ้นนักเรียนในเรียนการเรียนการสอน 
  3.  วัสดุ – อุปกรณ์ ให้เพียงพอกับการเรียนและการจัดกิจกรรมของสาระทัศนศิลป์ และดนตรี 
– นาฏศิลป์ 
 ความมีเหตุผล 
  1.  เพื่ออำนวยความสะดวกให้พอกับในสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  2.  เพื่อส่งเสริมให้ห้องดนตรี – นาฏศิลป์หน้าเรียนยิ่งขึ้นและเป็นส่ือในการเรียนการสอน 
  3.  เพื่อให้วัสดุ – อุปกรณ์มีการจัดกิจกรรมตรงกับเป้าหมายพอที่จะรวมมือกับหน่วยงานอื่น
ได้ 
 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  1.  มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ เป็นอย่างดี 
  2.  วางแผนงานปรับปรุงห้องเรียนเพื่อเป็นแรงกระตุ้นนักเรียนในการเรียนการสอน 
  3.  วางแผนการใช้วัสดุ – อุปกรณ์ อย่างคุ้มค่ากับเงินงบประมาณท่ีจัดสรรมา 
 เง่ือนไขความรู้ 
  1.  มีการปฏิบัติจริงกับการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  2.  มีการวางแผนงานเพื่อใช้พัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
  3.  การวางแผนจัดสรรการใช้งบประมาณ 
  

เง่ือนไขคุณธรรม 
  1.  ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร   
  2.  ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและดำเนินการ  
  3.  เป็นผู้มีความอดทนต่อการทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาเป็นที่หน้าพอใจกับคนอื่นๆ 
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วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 1. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  
ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

ดำเนินงาน 
ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2/2564 
และ 

1/2565 

มาตรฐานท่ี 1 
และ 

มาตรฐานท่ี 3 
500 นางสาวประเทืองทิพย์  เสาวคนธ์  2 

จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู ้

2. กิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์ และกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน  
ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

ดำเนินงาน 
ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

กิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์ 
กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียน 
 - แข่งขันทักษะวิชาการ 
 - การแสดงร่วมกับชุมชน 

2/2564 
และ 

1/2565 

มาตรฐานท่ี 1 
และ 

มาตรฐานท่ี 3 
800 

นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์ 
 

 3. กิจกรรมศิลปะ และกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน  
ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

ดำเนินงาน 
ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
กิจกรรมส่งเสริม 
 - ความสามารถทางศิลป์ 2/2564 

และ 
1/2565 

มาตรฐานท่ี 1 
และ 

มาตรฐานท่ี 3 
500 นางสาวประเทืองทิพย์  เสาวคนธ์  

2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - จ้างวิทยากรท้องถิ่น
ศิลปะ 

 
งบประมาณ   รวม 1,800 บาท   จำแนกได้ดังนี ้

 งบดำเนินงาน 1,800   บาท    
- ประเภท เงินอุดหนุน 1,800   บาท 

 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    - บาท 
 งบบุคลากร -   บาท 
 งบลงทุน -   บาท 

 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
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ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ในระดับ 3 ขึ้นไป 

- ประเมินผลการเรียนรู้ - สำรวจ/แบบถาม 
- แบบทดสอบ 
- ใบงาน 
- การนำเสนอผลงาน 

2.  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

- ประเมินสมรรถนะสำคัญ                  
ตามหลักสูตร 

- แบบประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตร 

3.  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

- ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน 

- แบบประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน 

4.  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลงานจาก
กระบวนการคิด 

- ประเมินชิ้นงาน/ผลงาน/
โครงงาน/ทักษะกระบวน          
การกลุ่ม 

 

- แบบบันทึกการประเมิน
ช้ินงาน/ผลงาน/โครงงาน/
ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

5.  ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 

- การตรวจเอกสาร ร่องรอย            
การปฏิบัติงาน 

- หลักสูตรสถานศึกษา/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- วิจัยในช้ันเรียน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี–นาฏศิลป์ในระดับ 3 ข้ึนไป 
2.  ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3.  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป   
4.  ผู้เรียนมีผลงานจากกระบวนการคิด ในระดับ ดี ขึ้นไป 
5.  ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับ ดี ขึ้นไป 
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                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิสัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก
 ....……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม  พัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงิน
อื่นๆ 

1 ดินเหนียวสำหรับงานปั้น 10 ถุง 10 100 - - 

2 เทปกาวย่น 0.5 นิ้ว 2  อัน 25 50 - - 

3 กระดาษ 100ปอนด์ ขนาดใหญ่ 10 แผ่น 20 200 - - 
4 สีน้ำมัน (สีขาว) 1 กระป๋อง 150 150 - - 

รวม 500 - - 
รวมทั้งส้ิน 500 

 
2. กิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์ และกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน  

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ        
และร่วมกับชุมชนหน่วยงานอื่น  

- - 800 - - 

รวม 800 - - 
รวมทั้งส้ิน 800 

 
3. กิจกรรมศิลปะ และกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน  

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 
กิจกรรมส่งเสริม 
 - ความสามารถทางศิลป์ 

- - 
500 

- - 

2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - จ้างวิทยากรท้องถิ่นศิลปะ 

- - - - 

รวม 500 - - 
รวมทั้งส้ิน 500 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร : กลยุทธ์ที่ ...2....   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนงาน : แผนงานท่ี...1...ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการ : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี : .มาตรฐานท่ี  1 ,  3  ,  4 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี ..2....พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา.    
ระยะเวลาดำเนินการ : ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) 
งบประมาณ : ประเภทเงิน  อุดหนุน   จำนวน     1,800.  บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวบุญเตือน  ทาทอง 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูง ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู ้เร ียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 (มาตราที่ 6) นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ การจัดหลักสูตร
ควรให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อมุ่งพัฒนาให้ความสมดุลท้ังด้าน
รู้ ความคิดความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมควรดำเนินการตามแผนการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่งให้มีผลการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี มีจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีน่าพอใจเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2565 จึงควรต้อง
มีการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีดีขึ้นโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยจึง
จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานจากกระบวนการคิด 

5. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใน
ระดับ 3 ข้ึนไป 

2. เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3. เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
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4. เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลงานจากกระบวนการคิด 
5. เพื่อจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 

การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ความพอประมาณ 
               ครูกำหนดรายการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรและเวลาท่ีใช้ในการจัดการเรียน
การสอนนักเรียนรู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ความมีเหตุผล 
               ครูแนะนำให้นักเรียนทำงานตามกระบวนการตามข้ันตอนการปฏิบัติงานและได้งานตามท่ี
ต้ังเป้าหมายและสามารถอธิบายถึงวิถีการปฏิบัติจนได้งานท่ีถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

นักเรียนมีความคิดและปฏิบัติงานได้ด้วยความถูกต้องและต้ังใจปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจคิด 
สร้างสรรค์ช้ินงานท่ีสวยงามและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างรายได้และประหยัดรายจ่ายใน
ครอบครัวได้ด้วยวิธีการท่ีรู้จักใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์ 
ความรู้ 

นักเรียนได้รับความรู้จากการปฏิบัติจริงได้รับการฝึกทักษะเกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อ 
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
คุณธรรม 

นักเรียนได้รับการฝึกลักษณะนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยวิธีการการฝึกทำงานด้วยความ 
อดทน  เสียสละ ขยันหมั่นเพียร   มีวินัย   มีความรับผิดชอบ  ในการทำงานเพื่อให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยท่ีดีใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขต่อไป 
วิธีดำเนินการ / ข้ันตอนดำเนนิงาน 

ท่ี กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา มาตรฐาน/
ตัวบ่งช้ี 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ต.ค. 64 ---  
 
 

1,800. - น.ส.บุญเตือน ทาทอง 

2 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 

65 
1   ,  3  , 4 

3 นักเรียนแข่งขันทักษะวิชาชีพ พ.ย.- ธ.ค. 64 1   ,  3  , 4 

4 เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก.พ. 65 1   ,  3  , 4 

5 นำเสนอโครงงาน ก.พ. 65 1   ,  3  , 4  

งบประมาณรวม  ..........1,800...... บาทจำแนกได้ ดังนี้ 
งบดำเนินงาน                ....1,800...  บาท 
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   - ประเภท เงินอุดหนุน                     ....1,800..   บาท 
   - ประเภท เงิน 15 ปี เรียนฟรี             ........-.......   บาท 

งบบุคลากร               ................... บาท 
งบลงทุน     ................... บาท 

หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง    โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย    ครูผู้สอน  
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเร ียนกล ุ ่ มสาระการ
เ ร ี ยน ร ู ้ ก า ร ง านอาช ี พ แ ละ
เทคโนโลยี ในระดับ 3 ขึ้นไป 

ประเมินผลการเรียนรู้ - สำรวจ/แบบถาม 
- แบบทดสอบ 
- ใบงาน 

 
2. ผู ้ เร ียน ร ้อยละ 80 ม ีผลการ

ประเม ินสมรรถนะสำค ัญตาม
หลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 

ประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร 

3. ผู ้ เร ียน ร ้อยละ 80 ม ีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 

ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียน 

แบบประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน 

4. ผู ้เร ียน ร้อยละ 100  มีผลการ
ประเมินตามสภาพจริง 

ประเมินตามสภาพจริง แบบประเมิน 

5. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลงานจาก
กระบวนการคิด 

ประเมินชิ้นงาน/ผลงาน/โครงงาน/
ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

 

แบบบันทึกการประเมิน
ช้ินงาน/ผลงาน/โครงงาน/
ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

6. ครูจ ัดการเร ียนการสอนที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 

การตรวจเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

หลักสูตรสถานศึกษา/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ฯ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิจัยในช้ันเรียน 
แบบนิเทศติดตาม 
แฟ้มสะสมงานนักเรียน/คร ู
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับ3ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนมีผลงานจากกระบวนการคิด 
5. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวบุญเตือน  ทาทอง) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิสัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
       มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
                    เนื่องจาก.................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
                                                                   

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

1.กิจกรรม    จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน / ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอื่น ๆ 

1 กระดาษ A4  
2 รีม 125.0 250.0 - 

ใช้งบ
วิชาการ 

     - - 
รวม 250.0 -  

 
2.  กิจกรรม  นักเรียนแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน / ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอื่น ๆ 

1 วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน
ทำอาหาร 

2   ชุด 
1,000. 

- 
2,000. - - 

ใช้งบ
วิชาการ 

2 วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันงาน
ประดิษฐ์ 

1   ชุด 
1,000. 

- 
1,000. - - 

ใช้งบ
วิชาการ 

       
รวม 3,000.   

 
3. กิจกรรมเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน / ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอื่น ๆ 

1 เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 ครั้ง 1,000.0 1,000.0 - - 
รวม 1,000.0 - - 
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4. กิจกรรมการนำเสนอโครงงาน 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน / ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอื่น ๆ 

1 เอกสารโครงงาน 3 ชุด 800.0 800.0 - - 
รวม 800.0- - - 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ  : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)   

งบประมาณ : ประเภท เงินอุดหนุน     จำนวน 1800 บาท 

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวขวัญศิริ  บัวเนตร    

นางสาวชีวนัน นวลหิ้น 

 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูง ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู ้เร ียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตราที่ 6) นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ การจัดหลักสตูร
ควรให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อมุ่งพัฒนาให้ความสมดุลท้ัง 
ด้านความรู้ ความคิดความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมควรดำเนินการตามแผนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
การจัดการศึกษาของโรงเรียน มุ่งให้มีผลการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มี
จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีน่าพอใจเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 และจากผลการประเมินการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ในปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับ       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า มีคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ โดยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ควรเร่งพัฒนาใน 5 มาตรฐานการเรียนรู้ ได้แก่มาตรฐาน ต 1.1,      ต 1.2, ต 1.3, ต 2.1   และ ต 2.2 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ควรเร่งพัฒนาใน 6 มาตรฐานการเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐาน ต 1.1, 1.2, ต 2.1, ต 2.2, ต 4.1 
และ ต 4.2 ดังนั้น จึงควรต้องมีการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีดี
ขึ ้น  โรงเรียนหว้ากอว ิทยาลัยจึงจัดก ิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนก ลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศขึ้น  

จากผลการวิเคราะห์คะแนน O-net ปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ในระด ับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีผ่านไม่มี ส่วนมาตรฐานการเรียนท่ีไม่ผ่านและควรเร่งพัฒนา ได้แก่ 
ต 1.1, ต 1.2, ต 1.3, ต 2.1   และ ต 2.2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้ที่ผ่าน ได้แก่   
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ต 3.1 ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้ที ่ไม่ผ่าน ได้แก่ มาตรฐาน ต 1.1, 1.2, ต 2.1, ต 2.2, ต 4.1 และ 4.2 และ
แนวทางการพัฒนาในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านสามารถทำได้โดยการจัดการเรียนการสอนซ่อมและ
เสริม เพื่อพัฒนาในมาตรฐานที่นักเรียนไม่ผ่านในมาตรฐานนั้นๆ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้ภาษาท้ังด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับ 3 ข้ึนไป 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับชาติเท่ากับหรือสูงกว่าขีดจำกัดล่าง 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานจากกระบวนการคิด ในระดับ ดี ขึ้นไป 
6. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 
 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนร้อยละ 68 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับ 3 ข้ึนไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 78 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ 78 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 32 มีผลการประเมินระดับชาติเท่ากับหรือสูงกว่าขีดจำกัดล่าง 
5. ผู้เรียนร้อยละ 78 มีผลงานจากกระบวนการคิด ในระดับ ดี ขึ้นไป 
6. ครูร้อยละ 100 สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 
 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง 
จัดกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอและเสร็จสิ้นทุก
กิจกรรม 
 ความมีเหตุผล 
การจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจะช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพ     
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
มีการวางแผนการเขียนโครงการ การประเมินก่อนการทำโครงการ การประเมินระหว่าง    ทำโครงการ และ
การประเมินหลังเสร็จส้ินโครงการเพื่อหาข้อปรับปรุงและพัฒนาในการจัดทำโครงการครั้งต่อไป 
 เง่ือนไขความรู้ 
นำจุดด้อยและส่ิงท่ีควรพัฒนาจากผลสรุปของโครงการครั้งท่ีแล้วมาเขียนโครงการใหม่เพื่อพัฒนาผลให้ดียิ่งขึ้น 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
ครูมีความยุติธรรมในการให้คะแนนหรือตัดสินกิจกรรมต่างๆ มีความเมตตาและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
นักเรียนมีความสามัคคีและความเสียสละในการทำกิจกรรมกลุ่ม 
 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 1. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2/2564 

และ 

1/2565 

มาตรฐานท่ี 1 

และ 

มาตรฐานท่ี 3 

300 
นางสาวขวัญศิริ  บัวเนตร 

นางสาวชีวนัน นวลหิ้น    2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

2. กิจกรรม English Day 
ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  ส่งเสริมการใช้ภาษาในการส่ือสาร 

           - กิจกรรม English Day 

2.  ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวภาษาและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

           - แสดงบทบาทสมมุติตาม

สถานการณ์ในช้ันเรียน 

3.  สอนซ่อมเสริม 

2/2564 

และ 

1/2565 

มาตรฐานท่ี 1 

และ 

มาตรฐานท่ี 3 

500 
นางสาวขวัญศิริ  บัวเนตร 

นางสาวชีวนัน นวลหิ้น    

 3. กิจกรรมวันสำคัญเก่ียวกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้แก่ วันคริสต์มาส และวันวาเลนไทด์ 
ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

จัดกิจกรรมในวันสำคัญเกี่ยวกับกลุ่ม

สาระภาษาต่างประเทศ 

1.  วันคริสต์มาส 

2.  วันวาเลนไทด์ 

2/2564 

และ 

1/2565 

มาตรฐานท่ี 1 

และ 

มาตรฐานท่ี 3 

1,000 
นางสาวขวัญศิริ  บัวเนตร 

นางสาวชีวนัน นวลหิ้น    
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งบประมาณ   รวม 1800 บาท   จำแนกได้ดังนี ้

 งบดำเนินงาน 1800   บาท    
- ประเภท เงินอุดหนุน 1800 บาท 

 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    - บาท 
 งบบุคลากร -   บาท 
 งบลงทุน -   บาท 

 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 68 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ในระดับ 3 ขึ้นไป 

- ประเมินผลการเรียนรู้ - สำรวจ/แบบถาม 

- แบบทดสอบ 

- ใบงาน 

- การนำเสนอผลงาน 

2. ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีผลการประเมิน

สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ        

ดี ขึ้นไป 

- ประเมินสมรรถนะสำคัญ

ตามหลักสูตร 

- แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ

ตามหลักสูตร 

3. ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีผลการประเมิน

การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนใน

ระดับ ดี ขึ้นไป 

- ประเมินการอ่าน คิด 

วิเคราะห์และเขียน 

- แบบประเมินการอ่าน คิด 

วิเคราะห์และเขียน 

4.  ผู้เรียนร้อยละ 32 มีผลการประเมิน

ระดับชาติเท่ากับหรือสูงกว่าขีดจำกัด

ล่าง 

 

- ทดสอบระดับชาติ O-net    

ม.3, ม.6 

- แบบทดสอบระดับชาติ O-

net ม.3, ม.6 

5. ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีผลงานจาก

กระบวนการคิด 

- ประเมินชิ้นงาน/ผลงาน/

โครงงาน/ทักษะกระบวน    

การกลุ่ม 

 

- แบบบันทึกการประเมิน

ช้ินงาน/ผลงาน/โครงงาน/

ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

6. ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 

- การตรวจเอกสาร ร่องรอย

การปฏิบัติงาน 

- หลักสูตรสถานศึกษา/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 

- วิจัยในช้ันเรียน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับ 3 ข้ึนไป 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับ ดี ขึ้นไป 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับชาติเท่ากับหรือสูงกว่าขีดจำกัดล่าง 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานจากกระบวนการคิด ในระดับ ดี ขึ้นไป 
6. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีขึ้นไป 
 

 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวขวัญศิริ บัวเนตร) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวชีวนัน นวลหิ้น) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 



 

หนา้ | 65  
 

ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 กาวลาเท็ค 32 ออนซ์ TOA 1 ๗๐ ๗๐ - - 
2 กรรไกร 3 45 135 - - 
3 คัตเตอร์ 1 35 35 - - 
4 เทปกาวใส 1 นิ้ว * 36 หลาแกน

ใหญ่ 
2 30 60 - - 

รวม ๓๐๐ - - 
รวมทั้งส้ิน ๓๐๐ 

 
2. กิจกรรม English Day 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 กระดาษสี ๑๕ แผ่น 10 ๑๕๐ - - 
2 สีไม้ยาว 48 สี  1 กล่อง 1๕๐ 1๕๐  - - 
๓ น้ำหมึกปากกาไวบอร์ด ๑ ขวด ๕0 ๕0 - - 
๔ กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ A4 ๑ ห่อ 1๕0 ๑๕๐ - - 

รวม ๕00 - - 
รวมทั้งส้ิน ๕๐0 

 
3. กิจกรรมวันสำคัญเก่ียวกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้แก่ วันคริสต์มาส วาเลนไทม์ วันฮาโลวีน 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอื่นๆ 

1 กระเป๋าสตางค์ใบเล็ก 2 โหล 100 200 - - 
2 สีไม้ยาว 24 สี หัวเดียว 2 กล่อง 130 260 - - 
3 แฟ้มกระดุมพลาสติก 10 แฟ้ม 10 100 - - 
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ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอื่นๆ 

4 อุปกรณ์ตกแต่งต้นคริสต์มาส 1 ชุด ๓๐๐ ๓๐๐ - - 
5 แผ่นโฟม หนา ½ นิ้ว 2 แผ่น 50 100 - - 
6 ลูกอม ๒ ชุด ๒๐ ๔๐ - - 

รวม 1,๐๐๐ 
รวมทั้งส้ิน 1,๐๐๐ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ระยะเวลาดำเนินการ : ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) 
งบประมาณ : ประเภท เงินอื่นๆ เงินลานบุญ จำนวน 10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นายฉลองชัย ละม้าย , นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์ 

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 1 

มาตรา 8 และ มาตรา 9 ( ข้อ 5 ) และ ( ข้อ 6 ) สรุปได้ว่า  การจัดการศึกษาและจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มา
ใช้ในการจัดการศึกษาให้มีการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น จากการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยมีความมุ่งหมายและหลักการเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา มีศักยภาพท่ี
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยทางโรงเรียนได้จัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นโครงการที่พัฒนาด้านจิตใจ และความประพฤติของนักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความตระหนักในการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
เพื่อนักเรียนจะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและจะได้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมของ
ชาติต่อไป  
วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
2 เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร 
3 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 

เป้าหมาย 
1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
2 ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร 
3 ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีสถานศึกษากำหนด 

การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ความพอเพียง 
กำหนดเวลาท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 
วิธีการจัดกิจกรรมกำหนดกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
งบประมาณเหมาะสมกับการซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

ความมีเหตุผล 
ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมเต็มความสามารถ มีความสุขในการทำงาน 
มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ 

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับเวลา สัมพันธ์กับสถานท่ีและกิจกรรมท่ีกำหนดไว้เพียงพอ 

เงือนไขความรู้ 
การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
วัฒนธรรมขององค์กร 
วันสำคัญต่างๆ 
ยาเสพติด 

เงือนไขคุณธรรม 
มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยัน อดทน เสียสละ รักและเมตตาต่อศิษย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ยืดหยุ่น มี

ความเป็นกัลยาณมิตร มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐาน

ข้อท่ี 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเคารพธงชาติ ภาคเรียน
ท่ี 

2/2564 
และภาค
เรียนท่ี 
1/2565 

มาตรฐานท่ี 
1 

10000 
บาท 

นายฉลองชัย 
ละม้าย 
นางสาวประเทือง
ทิพย์ เสาวคนธ์  

2 กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง 
3 กิจกรรมนั่งสมาธิฝึกปัญญา 
4 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
5  กิจกรรมธรรมศึกษา 
6  
 

กิจกรรมวันสำคัญ วันลอยกระทง  
วันพ่อแห่งชาติ วันรัฐธรรมนูญ  วันปี
ใหม ่ 
วันปัจฉิมนิเทศ วันมาฆบูชา 



 

หนา้ | 70  
 

ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐาน
ข้อท่ี 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

วันทำบุญโรงเรียน วันวิสาขบูชา วัน
ไ ห ว ้ ค ร ู  ว ั น อ า ส าฬห บ ู ช า  วั น
เข้าพรรษา  
วันเฉลิมพระชนราชินิสุทิดา  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร ๑๐ วันแม่
แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ วันพระพา
อิ่มบุญ วันอื่นๆ 

 
งบประมาณ   รวม 10,000 บาท จำแนกได้ดังนี ้

งบดำเนินงาน                   บาท 
   - ประเภท เงินอุดหนุน                      บาท 
   - ประเภท เงิน ลานบุญ              10,000 บาท 

งบบุคลากร                บาท 
งบลงทุน      บาท 

หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง    โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย    ครูผู้สอน 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

ตรวจเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 
สังเกตพฤติกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบประเมิน 
ภาพถ่าย 

2 ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมองค์กร 

ตรวจเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 
สังเกตพฤติกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบประเมิน 
ภาพถ่าย 

3 ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญท่ีสถานศึกษาจัด
ขึ้น 

ตรวจเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 
สังเกตพฤติกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบประเมิน ภาพถ่าย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
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2 ผู้เรียนปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร 
3 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันในสำคัญท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น2 
 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นายฉลองชัย  ละม้าย) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิสัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
       มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
                    เนื่องจาก.................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................       

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร 7 ห่อ 150 - - 1,050 
2 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ 30 แผ่น 20 - - 600 
3 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ A4 3 ห่อ 140 - - 420 
4 กระดาษโฟโต้พิมพ์ภาพถ่าย ขนาด A4 5 ห่อ 30 - - 150 
5 กระดาษโพสเตอร์สี 30 แผ่น 6 - - 180 
6 กระดาษปกสี 3 ห่อ 100 - - 300 
7 เทปกาว 2 หน้าบาง ¾ นิ้ว X 17 หลา 15 ม้วน 30 - - 450 
8 แฟ้มโชว์เอกสารสอดปก(เติมไส้ได้) 25 แฟ้ม 40 - - 1,000 
9 แฟ้มกระดุมพลาสติก(A4) 30 แฟ้ม 12 - - 360 
10 กระเป๋าพลาสติก 30 ใบ 25 - - 750 
11 กระเป๋าพลาสติกเล็ก 30 ใบ 12 - - 360 
12 สมุดปกอ่อน 6 ห่อ 120 - - 720 
13 ภาพโปสเตอร์ประกอบการศึกษา 10 แผ่น 18 - - 180 
14 ต้นเทียน 1 ต้น 500 - - 500 
15 ชุดผ้าอาบน้ำฝน 9 ชุด 100 - - 900 
16 ปากกาลูกล่ืน 2 กระปุก 220 - - 450 
17 สีไม้ 6 กล่อง 75 - - 450 
18 กระดาษย่น 2 แพ็ค 120 - - 240 
19 เทปพันก้านดอก 10 ด้วน 25 - - 250 
20 คลิปดำเบอร์ 109 ( โหล ) 1 โหล 50 - - 50 
21 กาว TOA 32 Oz. 2 ขวด 55 - - 110 
22 ตะกร้าใส่เอกสาร 3  ช้ัน 3 อัน 180 - - 540 

รวม 10,000 
รวมทั้งส้ิน 10,000 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ : โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตท่ีสดใส 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ระยะเวลาดำเนินการ : ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) 
งบประมาณ : ประเภท กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 2,500 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นายฉลองชัย ละม้าย , นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์ 

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 1 

มาตรา 8 และ มาตรา 9 ( ข้อ 5 ) และ ( ข้อ 6 ) สรุปได้ว่า  การจัดการศึกษาและจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มา
ใช้ในการจัดการศึกษาให้มีการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น จากการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยมีความมุ่งหมายและหลักการเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา มีศักยภาพท่ี
สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม    มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยทางโรงเรียนได้จัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นโครงการที่พัฒนาด้านจิตใจ และความประพฤติของนักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความตระหนักในการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
เพื่อนักเรียนจะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและจะได้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมของ
ชาติต่อไป  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตท่ีสดใส 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตท่ีสดใส 

 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอเพียง 



 

หนา้ | 74  
 

1. กำหนดเวลาท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 
2. วิธีการจัดกิจกรรมกำหนดกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
3. งบประมาณเหมาะสมกับการซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

ความมีเหตุผล 
1. ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมเต็มความสามารถ มีความสุขในการทำงาน 
2. มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ 
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับเวลา สัมพันธ์กับสถานท่ีและกิจกรรมท่ีกำหนดไว้ มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์  
เพียงพอ 

เงือนไขความรู้ 
การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ยาเสพติด 

เงือนไขคุณธรรม 
มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยัน อดทน เสียสละ รักและเมตตาต่อศิษย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ยืดหยุ่น มีความเป็น 
กัลยาณมิตร มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 
ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

ดำเนินงาน 
ระยะเวลา มาตรฐาน

ข้อที่ 
งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ค่ายพัฒนาจิตเพื่อชีวิตท่ี
สดใส 

ภาคเรียนท่ี 
2/2564 และ
ภาคเรียนท่ี 
1/2565 

มาตรฐาน
ท่ี 1 

2,500 
บาท 

นายฉลองชัย ละม้าย 
นางสาวประเทืองทิพย์ 
เสาวคนธ์ 

 
งบประมาณ รวม 2,500 บาท จำแนกได้ดังนี้ 
     √    งบดำเนินงาน 2,500 บาท     

ประเภท  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    2,500 บาท 
ประเภท  เงินอื่นๆ      -  บาท 
งบบุคลากร บาท 
งบลงทุน บาท 

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะครู 
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ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 

ตรวจเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 
สังเกตพฤติกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบประเมิน 
ภาพถ่าย 

2 ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาจิตเพื่อชีวิตท่ีสดใส 

ตรวจเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 
สังเกตพฤติกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบประเมิน 
ภาพถ่าย 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2. ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตท่ีสดใสนำความรู้มาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นายฉลองชัย  ละม้าย) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิสัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
       มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
                    เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................... 

                                                                    
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

โครงการค่ายพัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สดใส 
 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินอื่นๆ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คณะ 500 - - 2,000 
2 ค่าน้ำมันรถส่งหนังสือ - - - - 200 
3 ค่าไหว้กลางแจ้ง 4 ชุด 200 - - 800 
4 ค่ากระดาษบรู๊ฟ 25 แผ่น 4 - - 100 
5 ปากกาเคมี หัวเดียว 10 แท่ง 20 - - 200 
6 กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร 3 แพ็ค 100 - - 300 
7 ค่าเข้าเล่มรายงาย 1 เล่ม 100 - - 100 
8 ค่าของว่างวิทยากร 4 ชุด 400 - - 400 
9 ค่ากรอบเกียรติบัตร 2 ชุด 200 - - 200 
10 ค่าคนขับรถวิทยากร 1 คณะ 200 - - 200 

รวม 4,500 
รวมทั้งส้ิน 4,500 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ : โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ระยะเวลาดำเนินการ : ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) 
งบประมาณ : ประเภท เงินอุดหนุน จำนวน 500 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นายฉลองชัย ละม้าย , นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์ 

 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู ้เร ียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( มาตรที่ 6 ) นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้การจัดหลักสูตร
ควรให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความสมดุลท้ัง
ด้านความรู้ ความคิด ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมควรดำเนินการตามแผนการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมประชาธิปไตยให้
ผู้เรียนเป็นกระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะได้ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีอยู่ใกล้ตัวช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร 

 
วัตถุประสงค์ 

1. มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 
2. โรงเรียนมีประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนท่ีได้มาจากการเลือกต้ัง 
3. มีการประชุมสภานักเรียน 
4. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

เป้าหมาย 
1. มีกิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2. โรงเรียนมีประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนท่ีมาจากการเลือกตั้ง 1 คณะ 
3. มีการประชุมสภานักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 
4. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอเพียง 
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1. พอประมาณกับเงินงบประมาณท่ีจะต้องใช้จ่ายภายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
2. วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอกับการจัดกิจกรรม 

ความมีเหตุผล 
1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้พอกับกับการทำกิจกรรม 
2. เพื่อให้วัสดุ – อุปกรณ์มีการจัดกิจกรรมตรงกับเป้าหมายพอท่ีจะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
          1. มีวางแผนการใช้เงินงบประมาณภายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

2. วางแผนการใช้วัสดุ – อุปกรณ์อย่างคุ้มค่ากับเงินงบประมาณท่ีจัดสรรมา 
เงือนไขความรู้ 

1. มีการปฏิบัติจริงตรงกับการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 
2. มีการวางแผนเพื่อใช้พัฒนาโครงการ 
3. การวางแผนจัดสรรการใช้เงินงบประมาณ 

เงือนไขคุณธรรม 
1. ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
2. ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและดำเนินการ 
3. เป็นผู้มีความอดทนต่อการทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจกับคนอื่นๆ 

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
ท่ี วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอนดำเนินงาน 
ระยะเวลา มาตรฐาน

ข้อที่ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ภาคเรียนท่ี 
2/2564 และ
ภาคเรียนท่ี 
1/2565 

มาตรฐาน
ท่ี 1 

500 บาท นายฉลองชัย ละม้าย 
นางสาวประเทืองทิพย์ 
เสาวคนธ์ 

2 จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน 

3 ประชุมคณะกรรมการ
สภานักเรียน 

4 ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องประชาธิปไตย
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

งบประมาณ รวม 500 บาท จำแนกได้ดังนี้ 
     งบดำเนินงาน 500 บาท     

ประเภท  เงินอุดหนุน     500    บาท 
ประเภท  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      -  บาท 
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      งบบุคลากร บาท 
      งบลงทุน บาท 

 
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะครู 
ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1 มีกิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียนและคณะกรรมการสภา
นักเรียน 1 ครั้ง 

ตรวจสอบรายช่ือนักเรียน ทะเบียนรายช่ือเลือกตั้ง 

2 โรงเรียนมีประธานนักเรียนและ
คณะกรรมการสภานักเรียนท่ีได้มา
จากการเลือกตั้ง 1 คณะ 

ตรวจสอบรายช่ือคณะกรรมการ
สภานักเรียน ( จากการเลือกตั้ง
สภานักเรียน ม1 - ม6 ) 

คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสภา
นักเรียน 

3 มีการประชุมสภานักเรียนเดือน
ละ 1 ครั้ง 

ตรวจสมุดบันทึกการประชุม 
สังเกตการณ์ประชุม 
ปฏิทินการประชุม 

แบบประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน 

4 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

การทดสอบก่อน / หลัง  
การประเมินชิ้นงานนักเรียน 

แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 
แบบประเมินชิ้นงานนักเรียน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 
  2. โรงเรียนมีประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนท่ีได้มาจากการเลือกตั้ง 
  3. มีการประชุมสภานักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 
  4. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นายฉลองชัย  ละม้าย) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์) 
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                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิสัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
       มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
                    เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
......................                                                                    

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

 
ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

เงินอื่นๆ 

1 กระดาษขาวเทา 2 แผ่น 15 30 - - 
2 เทปกาวผ้าขนาด 2 นิ้ว 2 ม้วน 85 170 - - 
3 ค่าของว่างประชุมคณะกรรมการ

นักเรียน 
6 ครั้ง 50 300 - - 

รวม 500 
รวมทั้งส้ิน 500 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ  : โครงการแข่งขันกีฬาสี 
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   จำนวน 5,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 

 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 4 
มาตร 27 – มาตร 30  สรุปได้ว่าให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม เพื่อมุ ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้  ความคิด ความสามารถ   
ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการจัดพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนี้ มุ่งเน้นท่ีผู้เรียนเป็นสำคัญ   ซึ่ง
จำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดรู้ข่าวสารสารสนเทศเป็น    คนหูตา
กว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปในอนาคตข้างหน้า 
 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นเพื่อเป็นส่ิงท่ีพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย 
จิตใจ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ การเล่นกีฬาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญในการที่จะพัฒนานักเรียน 
การแข่งขันกีฬาสอนให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย รู้จักแบ่งเวลาอย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบ     ในหน้าท่ีท่ี
ตนได้รับ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี  
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
6. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด 
เป้าหมาย 
1.  ผู้เรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
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2.  ผู้เรียนร้อยละ 92 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
3.  ผู้เรียนร้อยละ 92 มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี 
4.  ผู้เรียนร้อยละ 92 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
5.  ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
6.  ผู้เรียนร้อยละ 100 ห่างไกลยาเสพติ 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง 

- จัดกิจกรรมต่างๆโดยใช้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอและเสร็จส้ินทุก
กิจกรรม 

 ความมีเหตุผล 
- เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย และจิตใจ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย 

รู้จักแบ่งเวลาอย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีตนได้รับ 
 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

- วางแผนการทำงาน มีการประเมินเพื่อหาข้อปรับปรุงและพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
 เง่ือนไขความรู้ 

- รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย กฎ กติกา และมารยาทในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รู้จักแบ่งเวลาอย่าง
ถูกต้อง มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีตนได้รับ 

 เง่ือนไขคุณธรรม 
- รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย รู้จักแบ่งเวลาอย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีตนได้รับ       ความ

สามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นนอ้ง 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2/2564 มาตรฐานท่ี 1 5,000  นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 2 

  - แบ่งนักเรียนเป็น 2 สี 
  - ฝึกซ้อม คัดเลือกตัวนักกีฬา 
  - จัดการแข่งกีฬาประเภทต่างๆ 
  - กีฬาพื้นบ้าน 
  - การแข่งกีฬาครูและนักเรียน 
  - การประกวดขบวนพาเหรด 
  - การประกวดกองเชียร์ 
  - ประกาศผลและมอบรางวัล 

3 สรุปผลและประเมินผล 
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งบประมาณ   รวม 5,000 บาท   จำแนกได้ดังนี ้
 งบดำเนินงาน 5,000   บาท    

- ประเภท เงินอุดหนุน    -  บาท 
 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5,000 บาท 

 งบบุคลากร -   บาท 
 งบลงทุน -   บาท 

 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ผู้เรียน ร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรม

แข่งขันกีฬาภายใน 
 

- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

2.  ผู้เรียน ร้อยละ  92 มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ 

 

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

3.  ผู้เรียน ร้อยละ 92 มีสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายดี 

 

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

4.  ผู้เรียน ร้อยละ 92 เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

 

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

5.  ผู้เรียน ร้อยละ 92 มีความรักสามัคคี
ในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

6.  ผู้เรียน ร้อยละ 100 ห่างไกลยาเสพติ - การสังเกตพฤติกรรม 
- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- ภาพถ่าย 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
2. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพสูงขึ้นและรักการออกกายลังกายมากยิ่งขึ้น 
3. ผู้เรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดีขึ้น 
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ และแสดงออกอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 
5. ผู้เรียนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
6. ผู้เรียนห่างไกลจากยาเสพติด 

 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก
....………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
โครงการแข่งขันกีฬาสี 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 ค่าเช่าเต็นท์ 4 ลัง 500 - 2,000 - 
2 ปูนขาว 51 ถุง 25 - 1,275 - 
3 ค่าอารหารครูและนักเรียน 69 คน 25 - 1,725 - 

รวม - 5,000 - 
รวมทั้งส้ิน 5,000 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ  : โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภทเงิน อุดหนุน     จำนวน 500 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นายพีระพนัธ์  คีรีศรี 

นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 
นางสาวทิวาพร ซอหะซัน 

 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูง ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 (มาตราที่ 6) นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ การจัดหลักสูตร
ควรให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อมุ่งพัฒนาให้ความสมดุลท้ังด้าน
รู้ ความคิดความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมควรดำเนินการตามแผนการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน เพื่อจะได้ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีอยู่ใกล้ตัว   ช่วยพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามหลักสูตร 

 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้นักเรียนไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษทุกประเภท (รวมถึงการเสพ, การจำหน่าย) 
2.  เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม To benumber one ในสถานศึกษา 
3.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดให้โทษสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
เป้าหมาย 
1.  นักเรียนร้อยละ 100 ไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษทุกประเภท (รวมถึงการเสพ, การจำหน่าย) 
2.  นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม To benumber one ในสถานศึกษา 
3.  นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดให้โทษสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ความพอเพียง 
จัดกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอและเสร็จส้ินทุก
กิจกรรม 
 ความมีเหตุผล 
การจัดทำโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจะช่วยให้ผู้เรียนห่างไกลสารเสพติดตอบสนองนโยบาย และ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
มีการวางแผนการเขียนโครงการ การประเมินก่อนการทำโครงการ การประเมินระหว่าง   ทำโครงการ และการ
ประเมินหลังเสร็จส้ินโครงการเพื่อหาข้อปรับปรุงและพัฒนาในการจัดทำโครงการครั้งต่อไป 
 เง่ือนไขความรู้ 
นำจุดด้อยและส่ิงท่ีควรพัฒนาจากผลสรุปของโครงการครั้งท่ีแล้วมาเขียนโครงการใหม่เพื่อพัฒนาผลให้ดียิ่งขึ้น 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
ครูมีความเมตตาและให้โอกาสนักเรียนในการแสดงออก  นักเรียนมีความสามัคคีและ 
ความเสียสละในการทำกิจกรรม 
 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

มาตรฐานท่ี 1 500 

นายพีระพนัธ์  คีรีศรี 
นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 
นางสาวทิวาพร ซอหะซัน 
 

2 รณรงค์ต่อต้านสารเสพติดให้โทษ 

3 

ส่งเสริมกิจกรรม To be number 
one ในสถานศึกษา 
   - ห้องเรียนสีขาว 
   - กีฬาต้านยาเสพติด 

4 
ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดให้
โทษร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

 
 
งบประมาณ   รวม 500 บาท   จำแนกได้ดังนี ้

 งบดำเนินงาน 500   บาท    
- ประเภท เงินอุดหนุน 500 บาท 

 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    - บาท 
 งบบุคลากร -   บาท 
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 งบลงทุน -   บาท 
 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนร้อยละ  100 ไม่ข้อง

เกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษทุก
ประเภท         (รวมถึงการเสพ, 
การจำหน่าย) 

- สำรวจสารเสพติดในโรงเรียน - ชุดตรวจปัสสาวะ 

2. นักเรียนร้อยละ  100 เข้าร่วม
กิจกรรม To benumber one ใน
สถานศึกษา 

- สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม 

3. นักเรียนร้อยละ  100มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพ
ติดให้โทษสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน - การสังเกตและสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เพื่อให้นักเรียนไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษทุกประเภท (รวมถึงการเสพ, การจำหน่าย) 
2.  เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม To benumber one ในสถานศึกษา 
3.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดให้โทษสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นายพีระพันธ์  คีรีศรี) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยยะ) 
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                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางสาวทิวาพร ซอหะซัน) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก
....………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 ทำป้ายรณรงค์ 1 500 500 - - 
รวม 500 - - 

รวมทั้งส้ิน 500 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร  : กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนงาน : ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
ช่ือโครงการ : ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
ระยะเวลาดำเนินการ   : ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564 (1 ตุลาคม 2564  ถึง 31 มีนาคม 2565) 

ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : งบดำเนินการ   4,000บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวประเทืองทิพย์เสาวคนธ์ 

 
หลักการและเหตุผล 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กา หนดให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 
กิจกรรม คือกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจ 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509 ได้เขียนไว้ในข้อ273 ว่า การเดิน
ทางไกลและแรมคืน ใหผู้กำกับกลุ่ม หรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล และแรมคืนในปีหนึ่งไม่
น้อยกว่า  1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน การเดินทางไกล และพักแรมคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึก
ให้ลูกเสือ  มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่ และทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชา
ลูกเสือเพิ่มเติม และในการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ. ตัวบ่งช้ี
พื้นฐานที่ 2.3กล่าวถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กิจกรรม
ลูกเสือ มีความสำคัญต่อผู้เรียนมาก โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีโครงการ
นี้ขึ้น 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟัง และพึ่งพาตนเอง 
2.  เพื่อให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3.  เพื่อให้บำเพ็ญตน เพื่อสาธารณประโยชน์ 
4.  เพื่อให้รู้จกัทา การฝีมือและฝึกฝนการทา กิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 
5.  เพื่อให้รู้จักรักษา และส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

จัดกิจกรรมนำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 28 คน เข้าค่ายพักแรม 1 คืน 2 วัน ณ ค่ายพัก
แรมช่ัวคราว โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ด้านคุณภาพ 
1. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จกัช่วยตัวเอง รู้จักอยู่ และทำงานร่วมกับ

ผู้อื่น 
  2. ลูกเสือ-เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 

3. ลูกเสือ-เนตรนารีรู้จักรักษา และส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 
 
วิธีดำเนินการ / ข้ันตอนดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา มาตรฐาน/ตัว

บ่งช้ี 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65 2.3     4,000 น.ส. ประเทือง

ทิพย์  เสาวคนธ์ 
งบประมาณ          4,000 .- 
หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง   โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. เพื่อให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ 
เช่ือฟัง และพึ่งพาตนเอง 

-ประเมินจากการสังเกต -ประเมินจากการสังเกต 

2. เพื่อให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
ระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

-ประเมินจากการสังเกต -ประเมินจากการสังเกต 

3. เพื่อให้บำเพ็ญตน เพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

-ประเมินจากการสังเกต -ประเมินจากการสังเกต 

4. เพื่อให้รู้จักรักษา และส่งเสริมจารีต
ประเพณีวัฒนธรรม และความมั่นคง
ของประเทศชาติ 

-ประเมินจากการสังเกต -ประเมินจากการสังเกต 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่ และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
  2. ลูกเสือ-เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 
  3. ลูกเสือ-เนตรนารีรู้จักรักษา และส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 
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                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวประเทืองทิพย์  เสาวคนธ์) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ  : โครงการทัศนศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภทเงิน เงินกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 18,340 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นายฉลองชัย ละม้าย , นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์ 

 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 4 
มาตรา     27 – มาตรา 30 สรุปได้ว่าให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรในส่วนท่ี
เกี ่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม เพื ่อมุ ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั ้งด้านความร ู ้ ความคิด 
ความสามารถ ความดีงามและความรับผิด ชอบต่อสังคม ในการจัดพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนี้ มุ่งเน้นท่ีผู้เรียน
เป็นสำคัญซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะ     เกิดประสบการณ์และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้าน
สติปัญญา เจตคติด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ     กล้าตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความรู ้ทัน
ข่าวสาร เป็นคนหู ตา กว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปใน อนาคตข้างหน้า 

โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้
สามารถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เปิดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
2. เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกับอหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ในท้องถิ่น 
3. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน สามารถ

พัฒนา     ตนเองได้ มีวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การ
ฟัง 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการเชื ่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
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3. ผู้เรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียน    สามารถพัฒนาตนเองได้ มีวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ มีนิสัยรักการอ่าน 
การเขียน  การฟัง  
 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอเพียง 
  1. นักเรียนใช้เวลาในการทัศนศึกษา ค้นคว้าหาความรู้จากสถานท่ีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
  2. ครูวางแผนการเดินทางและการทำกิจกรรม พอประมาณกับจำนวนและศักยภาพของนักเรียน 
  3. กิจกรรมพอประมาณและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีได้รับ 
ความมีเหตุผล 
  1. ฝึกให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากสถานท่ีต่างๆ ท่ีไปทัศนศึกษา 
  2. นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 
  3. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจมากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน 
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  1. นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมท้ังร่างการและจิตใจก่อนไปทัศนศึกษา 
  2. นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ก่อนไปทัศนศึกษาในสถานท่ีจริง 
  3. ก่อนไปทัศนศึกษามีการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี เส้นทางการเดินทาง รวมถึงความรู้ต่างๆ              
     ท่ีนักเรียนจะได้รับ 
เงือนไขความรู้ 
  1. ความรู้ท่ีได้รับจากการไปทัศนศึกษายังสถานท่ีต่างๆ 
  2. นักเรียนมีวิธีการจดบันทึก หรือการเก็บข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวมเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ 
เงือนไขคุณธรรม 
  1. ความซื่อสัตย์ เพียรพยายามในการทำกิจกรรม 
  2. มีความใฝ่เรียนรู้ 
  3. รู้จักการแบ่งหน้าท่ีในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  4. รู้จักการเสียสละ เอื้อเฟื้อแบ่งบัน  
  5. เคารพกติกา กฎเกณฑ์ท่ีกำหนด 
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วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 
ท่ี วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน 
ระยะเวลา มาตรฐาน

ท่ี 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ติดต่อสถานท่ีทัศนศึกษา 2/2564 
ถึง

1/2565 

มาตรฐาน
ท่ี 3 

18,340 นายฉลองชัย ละม้าย 
นางสาวประเทืองทิพย์ 
เสาวคนธ์ 

2 ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

 
งบประมาณ รวม 18,340 บาท จำแนกได้ดังนี้ 
       √  งบดำเนินการ  18,340     บาท 

ประเภท เงินอุดหนุน    –  บาท 
ประเภท กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   18,340 บาท 

งบบุคลากร   – บาท 
งบลงทุน   – บาท 
   

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะครู 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีจ ิตสำนึกในการอนุร ักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม 

การเข้าร่วมกิจกรรม ใบลงช่ือนักเรียน 

2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีการเชื ่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู ้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

การบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
การสัมภาษณ์ 

แบบบันทึกผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
แบบสัมภาษณ์ 

3. ผู้เรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียน สามารถพัฒนาตนเอง
ได้     มีวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื ่นได้ มีนิสัยรักการอ่าน 
การเขียน การฟัง  

การบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบบันทึกผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน สามารถพัฒนาตนเองได้ มี
วิธีการ  
    เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟัง 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นายฉลองชัย  ละม้าย) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิสัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
       มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
                    เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................... 
                                                                    

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

โครงการทัศนศึกษา 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินอื่นๆ 

1 ค่ายานพาหนะ ( 1 วัน ) 2 คัน 9,800 - 9,800 - 
2 สมุดบันทึกการไปทัศนศึกษา - 200 - 200 - 

รวม 10,000 
รวมทั้งส้ิน 10,000 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ  : โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพฤษศาสตร์ 

สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   

งบประมาณ : ประเภท เงินอุดหนุน     จำนวน 200 บาท 

ผู้รับผิดชอบ : นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 

นางสาวปิยะวรรณ เกื้อเส้ง 

นางสาวชีวนัน  นวลหิ้น 

นายวิทวัส  จันอิ่ม 

 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย กำลังเป็นที่ได้รับความ
สนใจจากหลายฝ่าย เนื่องจากผลท่ีจะเกิดกับมนุษย์ และผลท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยต้องตระหนักถึงปัญหานี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
จิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พืชพรรณไม้ และพัฒนาเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ท่ี
จะต้องร่วมกันรณรงค์รู ้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวต้องมีความหลากหลาย จูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจและตระหนักเห็นคุณค่าและ
ความสำคัญในท่ีสุด  

ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนภายในโรงเรียนเห็นความสำคัญของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ภายในโรงเรียน เพื่อ
ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อม พืชพรรณไม้และตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ

ส่ิงแวดล้อม  
2.  เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม และโครงการพฤษศาสตร์ภายใน
โรงเรียน 
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3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
1.  ครูและผู้เรียนทุกคนรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อม พืชพรรณไม้และตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม  
2.  ครูและผู้เรียนทุกคน มีการใส่ใจส่ิงแวดล้อม โครงการพฤษศาสตร์ 
3.  ครูและผู้เรียนทุกคน มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ  
 เชิงคุณภาพ 
1.  ผู้เรียนร้อยละ 81 รู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง ของ
ส่ิงแวดล้อม  
2.  ผู้เรียนร้อยละ 81 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในโครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
3.  ผู้เรียนร้อยละ 81 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง 
1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ดาเนินกิจกรรม  
2. พอประมาณกับวัสดุอุปกรณ์ในการทากิจกรรม  
 ความมีเหตุผล 
1. ยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาได้  
 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. มีการประชุมปรึกษาหารือวางแผนร่วมกัน  
2. มีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  
3. มีการสรุปผลการดำเนินงาน หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป  
4. การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
 เง่ือนไขความรู้ 
1. ความรู้ด้านการประสานงาน  
2. ความรู้ด้านการสรุปงานประเมินงาน  
  

เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ความรับผิดชอบในหน้าท่ี  
2. เน้นความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้วัสดุ อุปกรณ์  
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วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

2/2564 

และ 

1/2565 

มาตรฐานท่ี 2 200 

นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 

นายวิทวัส  จันอิ่ม 

น.ส. ปิยะวรรณ เกื้อเส้ง 

นางสาวชีวนัน  นวลหิ้น 

2 

วางแผน (Plan)  

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  

- เขียนโครงการและวางแผนจัดสรร

งบประมาณ  

- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียน

ทราบเพื่อเข้าร่วมโครงการ  

3 

การรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและ

ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม 

- จัดกิจกรรม “ชุมนุมอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมและพฤษศาสตร์”  

- มุมความรู้ 

4 

การมีส่วนร่วมในโครงการรักษ์

ส่ิงแวดล้อมและพฤษศาสตร์ 

- กิจกรรมสำรวจพรรณไม้  

- กิจกรรมอนุรักษ์พรรณไม ้

 
งบประมาณ   รวม 200 บาท   จำแนกได้ดังนี ้

 งบดำเนินงาน 200   บาท    
- ประเภท เงินอุดหนุน 200 บาท 

 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    - บาท 
 - ประเภท เงินรายได้    - บาท 

 งบบุคลากร -   บาท 
 งบลงทุน -   บาท 

หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
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ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลิตผล  

1.  ผู้เรียนร้อยละ81 รู้คุณค่าของ

ส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบ

ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ

ส่ิงแวดล้อม  

2.  ผู้เรียนร้อยละ 81 มีความพึงพอใจใน

การดำเนินงานตามโครงการ อยู่ใน

ระดับดีขึ้นไป  

- สังเกต  

- สอบถาม  

- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  

- สอบถามความพึงพอใจ  

- แบบสังเกต  

- แบบสอบถาม  

- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  

- แบบสอบถามความพึงพอใจ  

ผลลัพธ์  

3.  ร้อยละ 81 ของผู้เรียนมีความตระหนัก 

รู้คุณค่า มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

พฤษศาสตร์ 

- สังเกต  

- สอบถาม  

- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  

- ตรวจสอบผลงาน  

- แบบสังเกต  

- แบบสอบถาม  

- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  

- ผลงานผู้เรียน  

 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม  
2.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในโครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
 

ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 

 
 

ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นายวิทวัส  จันอิ่ม) 



 

หนา้ | 104  
 

 
 

ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวปิยะวรรณ  เกื้อเส้ง) 

 
 

ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวชีวนัน  นวลหิ้น) 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิสัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก
....………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและพฤษศาสตร์ 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 กระดาษการ์ดขาว A4 1 ห่อ 80 80 - - 
2 แผ่นเคลือบ 6  แผ่น 15 90 - - 
3 ไหมพรม 1 ม้วน 30 30 - - 

รวม 200 - - 
รวมทั้งส้ิน 200 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ  : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   

งบประมาณ : ประเภท เงินอุดหนุน     จำนวน 300 บาท 

ผู้รับผิดชอบ : นายฉลองชัย  ละม้าย 

 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย กำลังเป็นที่ได้รับความ
สนใจจากหลายฝ่าย เนื่องจากผลท่ีจะเกิดกับมนุษย์ และผลท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยต้องตระหนักถึงปัญหานี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
จิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นหน้าท่ีของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ท่ีจะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้ตัวต้องมีความ
หลากหลาย จูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจและตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญในท่ีสุด  

ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนภายในโรงเรียนเห็นความสำคัญของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ภายในโรงเรียน เพื่อ
ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม

และผลกระทบของขยะต่อส่ิงแวดล้อม  
2.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในโครงการโรงเรียนปลอดขยะภายในโรงเรียน 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
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1.  ครูและผู้เรียนทุกคนรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อม  

2.  ครูและผู้เรียนทุกคน มีการคัดแยกขยะและใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
3.  ครูและผู้เรียนทุกคน มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ  

เชิงคุณภาพ 
1.  ผู้เรียนร้อยละ 80 รู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อม และผลกระทบของขยะต่อส่ิงแวดล้อม 
2.  ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในโครงการโรงเรียนปลอดขยะภายในโรงเรียน 
3.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง 
1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ดาเนินกิจกรรม  
2. พอประมาณกับวัสดุอุปกรณ์ในการทากิจกรรม  
 ความมีเหตุผล 
1. ยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาได้  
 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. มีการประชุมปรึกษาหารือวางแผนร่วมกัน  
2. มีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  
3. มีการสรุปผลการดำเนินงาน หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป  
4. การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
 เง่ือนไขความรู้ 
1. ความรู้ด้านการประสานงาน  
2. ความรู้ด้านการสรุปงานประเมินงาน  
 เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ความรับผิดชอบในหน้าท่ี  
2. เน้นความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้วัสดุ อุปกรณ์  
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วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

2/2564 

และ 

1/2565 

มาตรฐานท่ี 2 300 นายฉลองชัย ละม้าย 

2 

วางแผน (Plan)  

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  

- เขียนโครงการและวางแผนจัดสรร

งบประมาณ  

- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนทราบ

เพื่อเข้าร่วมโครงการ  

3 

การรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและตระหนัก

ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ของส่ิงแวดล้อม 

- จัดกิจกรรม “ส่ิงแวดล้อมและ zero 

waste”  

- มุมความรู้ 

4 

การมีส่วนร่วมในโครงการโรงเรียนปลอด

ขยะ 

- กิจกรรมธนาคารขยะ  

ผู้เรียนร่วมกันทำถังขยะและคัดแยกขยะ

ในโรงเรียน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 

กระดาษ, พลาสติก, ขวด และเศษอาหาร 

และผู้เรียนจัดต้ังศูนย์รวมขยะ เพื่อนำขยะ

ท่ีมีมูลค่าไปจำหน่ายต่อไป นำรายได้เข้าสู่

โรงเรียน และการจัดการขยะท่ีถูกต้อง 

 
งบประมาณ   รวม 300 บาท   จำแนกได้ดังนี ้

 งบดำเนินงาน 300   บาท    
- ประเภท เงินอุดหนุน 300 บาท 
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 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    - บาท 
 - ประเภท เงินรายได้    - บาท 

 งบบุคลากร -   บาท 
 งบลงทุน -   บาท 

 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลิตผล  

1.  ผู้เรียนร้อยละ80 รู้คุณค่าของ

ส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบ

ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ

ส่ิงแวดล้อม  

2.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน

การดำเนินงานตามโครงการ อยู่ใน

ระดับดีขึ้นไป  

- สังเกต  

- สอบถาม  

- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  

- สอบถามความพึงพอใจ  

- แบบสังเกต  

- แบบสอบถาม  

- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  

- แบบสอบถามความพึงพอใจ  

ผลลัพธ์  

3.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความตระหนัก 

รู้คุณค่า มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  

- สังเกต  

- สอบถาม  

- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  

- ตรวจสอบผลงาน  

- แบบสังเกต  

- แบบสอบถาม  

- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  

- ผลงานผู้เรียน  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม  
2.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในโครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นายฉลองชัย  ละม้าย) 

 
ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 ถุงดำ 30 x 40 4 ห่อ 55 220 - - 
2 กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม 1 ห่อ 80 80 -  

รวม 300 - - 
รวมทั้งส้ิน 300 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 
 

 
▫ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนว 
▫ โครงการส่งเสริมสวัสดิการครูและนักเรียน 
▫ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
▫ โครงการพัฒนาวิชาการ 
▫ โครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุด 
▫ โครงการ ICT 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โครงการ  : โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนว 
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 

การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภท เงินอุดหนุน     จำนวน 500 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชีวนัน นวลหิ้น  

 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูง ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 (มาตราที่ 6) นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ การจัดหลักสูตร
ควรให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อมุ่งพัฒนาให้ความสมดุลท้ังด้าน
รู้ ความคิดความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมควรดำเนินการตามแผนการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 ดังนั้นจึงมีการพัฒนาและดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา  
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษา บุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตา ท่ีมีต่อศิษย์ และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีส่วนสำคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตเป็นบุคคลท่ีมีค่าต่อสังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับการเย่ียมบ้าน 
2.  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูในโรงเรียน 
3.  เพื่อให้นักเรียนได้รับการคัดกรองและแก้ปัญหานักเรียนอย่างท่ัวถึง 
4.  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
 
เป้าหมาย 
1.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการเย่ียมบ้าน 
2.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูในโรงเรียน 
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3.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการคัดกรองและแก้ปัญหานักเรียนอย่างท่ัวถึง 
4.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง 
ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลรู้จักการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนแนะนำให้นักเรียนมีการเรียนรู้ในการ
ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงกับส่ิงท่ีมีอยู่และรู้จักการนำทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดช่วยเหลือ
นักเรียนทุกคนให้รู้จักการประมาณตนเองเรื่องการใช้จ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
 ความมีเหตุผล 
นักเรียนตระหนักถึงการได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงบุคคลในครอบครัว  บุคคลในสังคมและ
รู้จักการแยกแยะในส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีไม่พร้อมท้ังวิเคราะห์ถึงผลท่ีจะเกิดจากพฤติกรรมต่างๆ 
 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
นักเรียนสามารถนำสิ่งต่างๆที่ครูให้การแนะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งด้านการเรียน ด้านความเป็นอยู่  
นักเรียนดูแลตัวเองได้ รู้จักคิดแยกแยะส่ิงดีและไม่ดีได้ด้วยตัวเอง  
 เง่ือนไขความรู้ 
ครูและนักเรียนได้รับความรู้จากการได้พบปะกับผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นทั้งเรื่องความรู้
ท่ัวๆไป ความรู้เรื่องการเรียนรู้ ได้ประสบการณ์จากสนทนาในเรื่องท่ีน่าสนใจได้ข้อแนะนำต่างๆจากชุมชนและ
นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
นักเรียนได้รับการฝึกและสร้างความตระหนักในเรื่อง ความอดทน  ความเสียสละ   ความขยัน ความมีวินัย  
การอยู่ร่วมในสังคม  ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม   
 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดเตรียมเอกสาร 

2/2564 
และ 

1/2565 
มาตรฐานท่ี 1 500 นางสาวชีวนัน นวลหิ้น 

2 ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3 ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน 
4 ดำเนินการคัดกรองนักเรียน 
5 สรุปและส่งต่อนักเรียน 
6 สรุปโครงการ 

 
งบประมาณ   รวม 500 บาท   จำแนกได้ดังนี ้
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 งบดำเนินงาน 500   บาท    
- ประเภท เงินอุดหนุน 500 บาท 

 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - บาท 
 งบบุคลากร -   บาท 
 งบลงทุน -   บาท 

 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ

เย่ียมบ้าน 
- แบบบันทึกการเย่ียมบ้านนักเรียน - แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

2.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่จากครูในโรงเรียน 

- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมินพฤติกรรม 

3.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
คัดกรองและแก้ปัญหานักเรียน
อย่างท่ัวถึง 

- บันทึกการให้คำปรึกษา - แบบบันทึก 

4.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้ศึกษา
ต่อในสถาบันอุดมศึกษา 

- บันทึกการศึกษาต่อ - แบบบันทึก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับการเย่ียมบ้าน 
2.  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูในโรงเรียน 
3.  เพื่อให้นักเรียนได้รับการคัดกรองและแก้ปัญหานักเรียนอย่างท่ัวถึง 
4.  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
 

 
       ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวชีวนัน  นวลหิ้น) 
 

          ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 
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                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนว 

 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 ของรางวัลกิจกรรมออกแนะแนว 1 300 300 - - 
2 น้ำมันรถออกแนะแนว  1 200 200 - - 

รวม  - - 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร  : กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนงาน : ส่งเสริมสวัสดิการครูและนักเรียน 
ช่ือโครงการ : ส่งเสริมสวัสดิการครูและนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   : ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564 (1 ตุลาคม 2564  ถึง 31 มีนาคม 2565) 

ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : งบดำเนินการ   10,000บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวประเทืองทิพย์เสาวคนธ์ 

 
หลักการและเหตุผล 

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานั้น นอกจากจะมีการจัดการเรียนการสอน                      
ในห้องเรียนแล้ว การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้             
ด้วยวิธีที่หลากหลายจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาตามมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาส                 
ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการและด้านอื่นๆที่มีประโยชน์ของ
ชุมชนหรือองค์กรอื่นๆ อย่างท่ัวถึง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการไปราชการของครูและนักเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงาน

ภายนอก  
3. เพื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ ให้ตอบสนองนโยบายบริหารการจัดการศึกษา

ตามมาตรการส่งเสริมของโรงเรียน 
4. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

เป้าหมาย 
1. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ 85 ได้รับสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 
2. โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่เป็นระบบตามวงจร PDCA อย่างน้อยภาค

เรียนละ  1 โครงการ/กิจกรรม 
3. บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 85 มีส่วนร่วม และ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมพิเศษ 
4. ครูและนักเรียนร้อยละ 100  มีส่วนร่วมกับกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ี

สถานศึกษาจัดขึ้น 

 

 



 

หนา้ | 118  
 

วิธีดำเนินการ / ข้ันตอนดำเนนิงาน 

ท่ี กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
ส่งเสริมสวัสดิการครู
และนักเรียน 

1 ต.ค. 64 – 30 
ก.ย.65 

15/15.1, 15.2     10,000 น.ส. ประเทืองทิพย์  
เสาวคนธ์ 

งบประมาณ          70,000 .- 
 

หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง   โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ 
85 ได้รับสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการไป
ราชการ 

1.  ตรวจสอบการขออนุมัติไปราชการ 
 

1. บันทึกการขออนุญาตไป
ราชการ 
2.  หลักฐานการจ่ายสวัสดิการ 

 
2. โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมพิเศษท่ีเป็นระบบตามวงจร 
PDCA  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1 
โครงการ/กิจกรรม 

1.  ตรวจสอบ สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

1. รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการ กิจกรรม
พิเศษ 
2. แบบประเมินการร่วม
กิจกรรม   

3. บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ  85 
มีส่วนร่วม และ มีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 

3. สำรวจและประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ 
 

1.  แบบประเมินความพึง
พอใจการร่วมกิจกรรม   

4. ครูและนักเรียนร้อยละ 100 มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 
 

4. ประเมินผลการร่วมกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ี
สถานศึกษาจัดขึ้น 
 

1.  แบบประเมินการร่วม
กิจกรรม   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครู บุคลากร และนักเรียนได้รับสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 
2. โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่เป็นระบบตามวงจร PDCA อย่างน้อยภาคเรียนละ  

1 โครงการ/กิจกรรม 



 

หนา้ | 119  
 

3. บุคลากรในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วม และ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
พิเศษ 

4. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 
 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวประเทืองทิพย์  เสาวคนธ์) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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หลักการและเหตุผล 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มี
ความสำคัญ         ต่อประเทศชาติ  และพสกนิกรชาวไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับร ัฐ ทั ้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเน ินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ พร้อมต่อการรองรับการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม          จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  อีกท้ัง
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับเพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา                               มีความรู้ความ
เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการจัดการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประยุกต์ใชใ้น
ชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อื่นอย่างยั่งยืน                   โรงเรียน
หว้ากอวิทยาลัย ได้ตระหนักในความสำคัญและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ต้องการ
ปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชน หรือ ประชาชนท่ัวไป ได้ทดลองปฏิบัติจริงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้
จัดทำโครงการแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินกิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน            โดยนักเรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้   ฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันของตนเองได้   

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
 2.  นักเรียนได้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยคนละ 2 กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โครงการ  : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภท เงินอุดหนุน     จำนวน 500 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวประเทืองทิพย์  เสาวคนธ์ 

นางสาวปิยะวรรณ  เกื้อเส้ง 
นางสาววริษฐา สุขวิลัย 
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เป้าหมาย 
 1.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
 2.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยคนละ 2 กิจกรรม 
 
 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง 
 1.  นักเรียนรู้จักเลือกวิธีการปลูกพืชได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจของครอบครัว 
  2.  กิจกรรมต่างๆพอประมาณกับสถานท่ี โรงเรียนมีพื้นท่ีสำหรับการสร้างโรงเรือนผักไฮโดรโปร

นิกส์และมีพื้นท่ีสำหรับจัดต้ังธนาคารจำแนกขยะ 
 3.  พอประมาณกับงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  
 4.  พอประมาณกับเวลา ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
 5.  พอประมาณกับความสามารถ และศักยภาพของนักเรียน 
 ความมีเหตุผล 
     1.  นักเรียนเลือกชนิดของเมล็ดพันธุ ์พืชที่ปลูกตามฤดูกาลและความต้องการของตลาดได้อย่าง
 เหมาะสม 
     2.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและออม 
     3.  ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
     4.  เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานต่างๆ 
     5.  เพื่อให้นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     1.  นักเรียนมีการวางแผนการทำงานต่างๆ 
     2.  ครูมีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีการเขียนโครงการ ออกแบบรูปแบบการดำเนิน
กิจกรรม 
 เง่ือนไขความรู้ 
     1.  นักเรียนได้รับความรู้เรื่องวิธีการปลูกพืชไรดิ้น 
     2.  นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการปลูกพืชไร้ดินและการปลูกพืชแบบใช้ดิน 
     3.  นักเรียนนำความรู้เรื่องการปลูกพืชไร้ดินไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว 
     4.  ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี บันทึกรายรับ-รายจ่าย 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
     1.  ความซื่อสัตย์ เพียรพยายามในการทำกิจกรรม 
     2.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรม 
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     3.  รู้จักการแบ่งหน้าท่ีในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่องาน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
     4.  รู้จักการเสียสละ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน 
     5.  คุณธรรม 8 ประการ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ 
     6.  นักเรียนสามารถทำงานเป็นทีม มีความเกรงใจผู้อื่น มีความประหยัด เสียสละเพื่อส่วนร่วม 
 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
  

ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ผักสลัด และเกษตรผสมผสาน  

2/2564 
และ 

1/2565 
มาตรฐานท่ี 2  500 

นางสาวประเทืองทิพย์ 
เสาวคนธ์ 
นางสาวปิยะวรรณ  เกื้อเส้ง 
นางสาววริษฐา สุขวิลัย 

2 ออมไม่อด 

3 
กิจกรรม เรียนรู้สู่อนาคต 

 
งบประมาณ   รวม 500 บาท   จำแนกได้ดังนี ้

 งบดำเนินงาน 500   บาท    
- ประเภท เงินอุดหนุน 500 บาท 

 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    - บาท 
 งบบุคลากร -   บาท 
 งบลงทุน -   บาท 

 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้ 

ฝึกปฏิบัติจริง เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ 

- ผลงานท่ีปรากฏ -แบบบันทึกเยี่ยมชม 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แฟ้มสรุปงาน 

2.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้ปฏิบัติ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
น้อยคนละ 2 กิจกรรม 

- ผลงานท่ีปรากฏ 
- การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ์ 
 

-แฟ้มสรุปงาน 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบสัมภาษณ์ 
-สถิติการนำฝากขยะรีไซเคิล 
-แบบบันทึกรายรับรายจ่าย 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
 2.  นักเรียนได้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยคนละ 2 กิจกรรม 

 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวประเทืองทิพย์  เสาวคนธ์)  
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวปิยะวรรณ  เกื้อเส้ง) 
 

                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 

 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 ถุงขยะ 1 แพ็ค 50 50 - - 
2 ของขวัญใช้แลกกับขยะ - - 200 - - 
3 สมุดบัญชี 1 เล่ม 50 50 - - 
4 เมล็ดพันธุ์ 10 ซอง 20  200 - - 

รวม 500 - - 
รวมทั้งส้ิน 500 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โครงการ 
สอดคล้องมาตรฐาน 
 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 
งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

: 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
: 

พัฒนางานวิชาการ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ท่ัวถึง
ครอบคลุมผู้เรียน 
ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564 (1 ตุลาคม 2564  ถึง 31 มีนาคม 2564) 
ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565 (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 
ประเภทเงินอุดหนุน      44,000  บาท  
 ประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 25,500  บาท 
นางสาวปิยะวรรณ เกื้อเส้ง , นางสาววริษฐา สุขวิลัย ,  
นางสาวชีวนัน นวลหิ้น ,นายวิทวัส จันอิ่ม  

 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูง ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตราที่ 6) ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข การจัดการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะการคิด  การจัดการ  การเผชิญ
สถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญญา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้  คิดเป็น  ทำเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกวิชา   ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้อง พัฒนางานด้านวิชาการ ท้ังใน
ด้านการบริหารการจัดการและด้านคุณภาพการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่าง
เพียงพอ 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ครูพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

2. เพื่อใหค้รูสามารถจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

3. เพื่อใหค้รูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย 

5. เพื่อให้ครูได้รับการนิเทศภายใน 
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6. เพื่อใหโ้รงเรียนมีการดำเนินงานทะเบียนท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 

7. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถให้เต็มศักยภาพ 

8. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 

9. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ใช้งานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
เป้าหมาย 

1. ครูร้อยละ 100 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. ครูร้อยละ 100 สามารถจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

ความสามารถ 
3. ครูร้อยละ 100 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. ครูร้อยละ 100 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย 
5. ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศภายใน 
6. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการดำเนินงานทะเบียนท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
7. ผู้เรียนร้อยละ 80 ท่ีเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง ขึ้น

ไป 
8. ครูร้อยละ 80 สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ใช้งานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ความพอประมาณ  

- เวลา  กำหนดเวลาเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม  
- วิธีการจัดกิจกรรม กำหนดกิจกรรมเหมาะสม 
- งบประมาณเหมาะสมกับการซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

ความมีเหตุผล 
- ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมเต็มความสามารถ มีความสุขในการทำงาน  
- มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ 

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
- วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับเวลา สัมพันธ์กับสถานท่ีและกิจกรรมท่ีกำหนดไว้ มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์

เพียงพอ 
ความรู้ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
- การนิเทศ 
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- งานทะเบียน 
คุณธรรม 

- มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยัน อดทน เสียสละ รักและเมตตาต่อศิษย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ยืดหยุ่น มีความ
เป็นกัลยาณมิตร มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

วิธีดำเนินการ / ข้ันตอนดำเนนิงาน 

ท่ี กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา มาตรฐาน/ตัว
บ่งช้ี 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมวิชาการ 
-  เปิดบ้านวิชาการ 

2/2564 และ 
1/2565  

 
มาตรฐานท่ี 1

และ 
มาตรฐานท่ี 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

69,500 

นางสาวปิยะวรรณ เกื้อ
เส้ง 
นางสาววริษฐา สุขวิลัย 
นางสาวชีวนัน นวลหิ้น 
นายวิทวัส จันอิ่ม  

2 กิจกรรมการประกวดและ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

3 กิจกรรมติวเข้มเต็มร้อย (ม.
3,ม.6) 

4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
5 กิจกรรมรับนักเรียน(ม.1,ม.

4) 
6 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
7 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
8 กิจกรรมประชุมวิชาการ 
9 งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
10 กิจกรรมการจัดการเรียน

การสอน 
11 กิจกรรมการวัดและ

ประเมินผล 
12 กิจกรรมนิเทศภายใน 
13 กิจกรรมงานทะเบียน

นักเรียน 
14 กิจกรรมประกวดและ

แข่งขันทักษะวิชาการ 
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15 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการ
เรียนรู ้

16 กิจกรรมแนะแนว 
งบประมาณ     รวม  69,500  บาท      จำแนกได้ ดังนี ้

 งบดำเนินงาน            69,500  บาท 
       - ประเภท เงินอุดหนุน                         44,000 บาท 
        - ประเภท กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             25,500 บาท 
        - อบต.บ่อนอก                              ...................  บาท 

 งบบุคลากร              ...................  บาท 
 งบลงทุน                  ...................  บาท 

หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง คณะครู 

ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ครูร้อยละ 100 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

การตรวจเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

- สำรวจ/แบบประเมิน 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
 

2. ครูร้อยละ 100 สามารถจัดการ
เรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

การตรวจเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

- สำรวจ/แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

3. ครูร้อยละ 100 จัดทำแผนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การตรวจเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

- สำรวจ/แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 

4. ครูร้อยละ 100 มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงท่ี
หลากหลาย 

การตรวจเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบประเมิน 
- แบบทดสอบ 

5. ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ
ภายใน 
 

การตรวจเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

- สำรวจ/แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
6. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการ
ดำเนินงานทะเบียนท่ีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

การตรวจเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

- สำรวจ/แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 
 

7. ผู้เรียนร้อยละ 80 ท่ีเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับ
เหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ขึ้นไป 

การตรวจเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

- สำรวจ/แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

 

8. ครูร้อยละ 80 สามารถสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ใช้งานในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

การตรวจเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

- สำรวจ/แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
3. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย 
5. ครูได้รับการนิเทศภายใน 
6. โรงเรียนมีการดำเนินงานทะเบียนท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
7. ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง ขึ้นไป 
8. ครูสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ใช้งานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวปิยะวรรณ  เกื้อเส้ง)  
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาววริษฐา สุขวิลัย) 
 

                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวชีวนัน นวลหิ้น) 
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        ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นายวิทวัส จันอิ่ม) 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ พัฒนางานวิชาการ 

 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน / ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอื่นๆ 

1 กระดาษ A4 (70 แกรม ) 130 รีม 110 14,300   
2 กระดาษ A4 (80 แกรม ) 75 รีม 120 9,000   
3 ป้ายไวนิล3 ป้าย 3 ป้าย 1200 3,600   
4 หมึกเติมปรินท์เตอร์ OKI MB472 1 ตลับ 4500 4,500   
5 หมึกเติมปรินท์เตอร์ EPSON 

L365 
3 ชุด  1,000 3,000   

6 แฟลชไดฟ์ 8 GB 2 อัน 200 400   
7 หมึกเติมเครื่องถ่ายเอกสาร 1 ชุด 5,000 5,000   
8 ลูกอม  10 ห่อ 50 500   
9 เยลล่ี 15 ห่อ 30 450   
10 ไม้บรรทัด 10 อัน 5 50   
11 กระดาษคำตอบ 60 ข้อ  5 ห่อ 20 100   
12 เทปใส 1 นิ้ว x 36 หลา แกน

ใหญ่  
9 ม้วน 35 315   

13 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 10 กล่อง  8 80   
14 กระดาษโพสต์-อิท 10 ห่อ 45 450   
15 โฟมหนา 1 นิ้ว 4 แผ่น 42 168   
16 ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 กลม 9 กล่อง 9 81   
17 กาวลาเท็ค 16 ออนซ์ 1 ขวด  46 46   
18 ปากกาหมึกซึมสีดำ 3 ด้าม 25 75   
19 กระดาษปกสีถ่ายเอกสาร A4  

80แกรม (100 แผ่น) 
4 ห่อ 35 140   

20 กระดาษกาวย่น1.5นิ้ว  5  ม้วน 25 125   
21 กระดาษกาวกาวแท่งสต๊ิกขนาด 

21 กรัม 
5 แท่ง 65 325   

22 กระดาษปกสีรายงาน 50 แผ่น 10 ห่อ 80 800   
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23 กระดาษการ์ดขาว 5 ห่อ  60 300   
25 สต๊ิกเกอร์ใส A4  50 แผ่น 1 ห่อ 190 190   
26 ยางลบดินสอ 1 ก้อน 5 5   

เปิดบ้านวิชาการ 
27 บูทของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 สาระ 2,000 - 16,000  
28 ป้ายไวนิล 2 ป้าย 1250 - 1,250  
29 กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร 10 ห่อ 150 - 1,500  
30 ปากกาลูกล่ืน น้ำเงิน 5 กระปุก 180 - 900  
31 สมุดปกอาร์ตมัน 61 เล่ม 10 - 610  
32 ดินสอไม้  400 แท่ง 4 - 1,600  
33 ดินสออพอลโล่ 400 แท่ง 4 - 1,600  
34 ไม้บรรทัด  200 อัน 5 - 1,000  
35 ยางลบ 58 ก้อน 5 - 290  
36 ลูกอม  5 ห่อ 50 - 250  

รวมเงิน 44,000 25,000  
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กลยุทธ์ระดับองค์กร : กลยุทธ์ที่ ....2...   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนงาน : แผนงานท่ี....2...พัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษา 
โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี : มาตรฐานท่ี  1, 2 , 4 
ยุทธศาสตร์สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี ...2....   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ : ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564 (1 ตุลาคม 2564   ถึง  31  มีนาคม 2565 ) 

ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565 (1 เมษายน 2565  ถึง 30  กันยายน 2565) 
งบประมาณ : …3,000…… บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวบุญเตือน  ทาทอง 

 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูง ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 (มาตราที่ 6) นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ การจัดหลักสูตร
ควรให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อมุ่งพัฒนาให้ความสมดุลท้ังด้าน
รู้ ความคิดความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมควรดำเนินการตามแผนการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีผลการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
น่าพอใจ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียนและ
นำไปประยุกต์ใช้และประกอบการเรียนในรายวิชาต่างๆ  โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ห้องสมุดในโรงเรียนให้ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

3. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้

4. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการค้นคว้า 

5. เพื่อทราบจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดและความพึงพอใจ 
 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่าน 
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการบริการของห้องสมุดโรงเรียน 
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3. นักเรียนร้อยละ 85  เข้าค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด 
4. นักเรียนร้อยละ 85 ยืมหนังสืออ่านอย่างน้อยเดือนละ 4 เล่ม 

 

การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  
ความพอประมาณ 
           ครูและนักเรียนรู้จักการใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าโดย
ไม่ต้องไปแสวงหาความรู้จากแหล่งอื่นด้วยวิธีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
  
ความมีเหตุผล 
            ครูและนักเรียนตระหนักถึงการได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่และสามารถนำไปประกอบการ
จัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมและทำให้เกิดเป็นช้ินงานหรือผลงานท่ีน่าประทับใจ 
  
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
            ครูและนักเรียนสามารถทำผลงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนโดยการศึกษาค้นคว้าและเป็นผู้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ท่ีได้จากแหล่งเรียนในโรงเรียนได้ 
  
ความรู้ 
 ครูและนักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุดโรงเรียนและนำไปใช้
ในการประกอบการจัดกระบวนจัดการเรียนการสอน 
  
คุณธรรม 
 นักเรียนได้รับการฝึกและสร้างความตระหนักในเรือ่ง ความอดทน  ความเสียสละ   ความขยัน ความมี
วินัย   ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม   

 

วิธีดำเนินการ / ข้ันตอนดำเนนิงาน 

ท่ี กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ปรับปรุงห้องสมุด พ.ย. 64 -- 

3,000. 
น.ส.บุญเตือน ทา

ทอง 2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ พ.ย. 64 -- 
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3 ห้องสมุดสร้างสรรค์ ภาคตลอดภาค
เรียน  

1   ,  3  , 4 

4 สรุปนักเรียนใช้
บริการห้องสมุด 

    28 ก.ย. 65  

งบประมาณรวม  ........3,000......... บาทจำแนกได้ ดังนี้ 

งบดำเนินงาน             3,000.  บาท 
   - ประเภท เงินอุดหนุน                    ....3,000...  บาท 
   - ประเภท เงิน 15 ปี เรียนฟรี          ...................  บาท 

งบบุคลากร           ...................  บาท 
งบลงทุน...................  บาท 

หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง คณะครูโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
นักเรียนร้อยละ 85  มีนิสัยรักการอ่าน ตรวจสอบสถิติบันทึกการอ่าน บันทึกการอ่าน 
นักเรียนร้อยละ 85  มีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการห้องสมุด 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

นักเรียนร้อยละ 85  เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 

สถิติการยืมหนังสือ แบบบันทึกการยืมหนังสือ 

นักเรียนร้อยละ  85 เข้าร่วมกิจกรรม
ห้องสมุด 

 แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
2. นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
4. ทราบจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดและความพึงพอใจ 
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                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวบุญเตือน  ทาทอง)  
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
       มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
                    เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................. 
 
                                                                   ลงช่ือ............................................. 
                                                                              (นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
                                                    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวทิยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 

1.กิจกรรม    จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน / ประเภทงบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอื่น ๆ 

1. เครื่องปริ้นสี 1 เครื่อง 4,500. 4,500. - - 
รวมเงิน 4,500.-   

 
2.กิจกรรม ห้องสมุดสร้างสรรค์ 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน / ประเภทงบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอื่น ๆ 

1 ส่งเสริมการอ่าน 
-เล่านิทานคุณธรรม 
-ตอบปัญหาจากหนังสือ 
-ประกวดทำท่ีค่ันหนังสือ 
-ใช้เกมนำไปสู่การอ่าน 
-จัดแสดงหนังสือใหม่ 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

2 ส่งเสริมความรู้เรื่องห้องสมุด 
-การแนะนำการใช้ห้องสมุด 
-การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 
-การอบรมยุวบรรณารักษ์ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

  

3 ส่งเสริมการเรียนการสอน  
-การประกวดคำขวัญ 
-การประกวดเรียงความ 
-การตอบปัญหา 
-การประกวดวาดภาพ 
-บริการครูนำนักเรียนมาศึกษาค้นคว้าใน
ช่ัวโมงเรียน 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

4 ส่งเสริมความรู้ท่ัวไป 
-ป้ายนิเทศเสริมความรู้ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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-ตอบปัญหาสารานุกรมไทย - - - - - 
5 ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

-มุมรักการอ่าน 
-มุมหนังสือในห้องเรียน 
-ห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

รวมเงิน  - - - 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
แผนงาน : บริการสารสนเทศ / ICT   
โครงการ  : ICT 
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 1    คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 2,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน 

 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
มาตรา 66  ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทำ
ได้  เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  และตามนโยบายของรัฐด้านการศึกษากำหนดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาเรียนฟรี  
15 ปี  พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้โอกาสทางการ
ศึกษาแก่ประชาชน  โดยรัฐบาลได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมบริการสารสนเทศ (ICT) 
 โลกปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
จำเป็นท่ีแต่ละประเทศต้องเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา พร้อมท่ีจะเผชิญ
กับความท้าทายจากกระแสโลก  กิจกรรมนี้ จึงจัดขึ้นเพื่อจัดบริการ ICT/คอมพิวเตอร์ แก่นักเรียนเพิ่มเติมจาก
การเรียนคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  การให้บริการ
คอมพิวเตอร์ในการจัดทำสื่อ รายงาน การนำเสนอข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ  โดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว 40 ช่ัวโมง/ปี/คน  เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านการ
ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน  การแสวงหาความรู้  ซึ ่งเป็นการเสริมคุณภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือเทคโนโลยี 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
3. เพื่อให้ผู้เรียน สามารถเข้าใช้บริการ ICT ครบ 40 ชม./ปี 
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4. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีและระบบเครือข่ายในห้องคอมพิวเตอร์ 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือและเทคโนโลยี 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าใช้บริการ ICT ครบ 40 ชม./ปี 
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการส่ืออุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง 
 นักเรียนรู้จักการใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าโดยไม่ต้อง
ไปแสวงหาความรู้จากแหล่งอื่นด้วยวิธีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
 ความมีเหตุผล 
 นักเรียนตระหนักถึงการได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่และสามารถนำไปประกอบการจัดการเรียน
การสอนได้เหมาะสมและทำให้เกิดเป็นชิ้นงานหรือผลงานท่ีน่าประทับใจ 
 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 นักเรียนสามารถทำผลงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้าและเป็นผู้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ท่ีได้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 เง่ือนไขความรู้ 
 ครูและนักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และ
นำไปใช้ในการประกอบการจัดกระบวนจัดการเรียนการสอน 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 นักเรียนได้รับการฝึกลักษณะนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยวิธีการการฝึกทำงานด้วยความอดทน  
เสียสละ ขยันหมั่นเพียร  มีวินัย มีความรับผิดชอบ ในการทำงานเพื่อให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ดีในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขต่อไป 
  
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 1. กิจกรรมบริการสารสนเทศ ICT 

ท่ี 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

มาตรฐาน
/ข้อที่ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม ICT 
- ให้บริการสืบค้นความรู้ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต 

ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 มฐ. 1,3 2,000 บาท น.ส.ทิวาพร  ซอหะซัน 
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- ให้บริการอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์เพื่อ
ใช้สนับสนุนในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
- ส่งเสริมให้นักเรียนสร้าง
ช้ินงานจากคอมพิวเตอร์ 

งบประมาณ   รวม 2,000 บาท   จำแนกได้ดังนี ้
 งบดำเนินงาน 2,000 บาท    

- ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2,000 บาท 
  
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ครูผู้สอนทุกรายวิชา, ครูท่ีปรึกษา 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือ
และเทคโนโลยี 

- แผนการสอน 
- บันทึกการสืบค้นข้อมูล 

- บันทึกการสืบค้นข้อมูล 

2. ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอ
ผลงาน 

- บันทึกการสืบค้นข้อมูล 
- ตรวจช้ินงานท่ีนำเสนอผลงานของ
นักเรียน 

- บันทึกการสืบค้นข้อมูล 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

3. ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถเข้า
ใช้บริการ ICT ครบ 40 ชม./ปี 

- ตรวจบันทึกการสืบค้นข้อมูล - บันทึกการสืบค้นข้อมูล 
 

4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบน
ระบบเครือข่าย 

- ตรวจสอบ, ติดตาม - ภาพถ่ายการใช้บริการห้อง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตใน
การเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือเทคโนโลยี 
2. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
3. ผู้เรียน สามารถเข้าใช้บริการ ICT ครบ 40 ชม./ป ี
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการส่ืออุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน) 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
โครงการบริการสารสนเทศ/ICT 

  

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
  เงินกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 หมึกเติมปริ้นเตอร์ HP 1 ชุด 1,000 - 1,000 - 
3 หมึกเติมปริ้นเตอร์ Epson 3 ขวด 750 - 750 - 
4 อะแดปเตอร์ตัวแปลง HDMI 1 ตัว 250 - 250 - 

รวมทั้งสิ้น 2,000 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการบริหาร 

 
 
 
 

▫ โครงการบริหารงานแผนและนโยบาย 
▫ โครงการบริหารงานการเงนิ 
▫ โครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 
▫ โครงการบริหารงานพัสดุ 
▫ โครงการพัฒนางานสารบรรณ 
▫ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
▫ โครงการยานพาหนะรถโรงเรียน  
▫ โครงการงานอนามัยโรงเรียน 
▫ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ 
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หลักการและเหตุผล 
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ซึ่งสถานศึกษาต้องดำเนินการวางระบบบริหารจัดการ
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎกระทรวงต่าง ๆ ได้กำหนดไว้    พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 6   เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการเป็นปัจจัยหลักการวางแผนร่วมกันระหว่าง
บุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  
 การบริหารงานแผนและการนำแผนไปปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง ครอบคลุม
กระบวนการดำเนินงานตามวงจร PDCA ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบบริหารจัดการ เนื่องจากการบริหารแผนและ
การนำแผนไปปฏิบัติเป็นการอธิบายส่ิงท่ีเป็นนามธรรมจากการวางแผนโดยนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อบอก
ถึงผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ท่ีได้จากการบริหารแผนและการนำแผนไปปฏิบัติจึงเป็นตัวช้ีวัดว่า
องค์กรมีระบบการบริหารแผนและการนำแผนไปปฏิบัติที่มีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  และจากผลการ
ประเมินของ สมศ.รอบสาม ในตัวบ่งช้ีท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยในสถานศึกษาและต้น
สังกัด มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้  และมีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้
ต่อเนื่องและครอบคลุมให้มากยิ่งขึ ้น ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบงานแผนและนโยบายให้
ครอบคลุมตามระบบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ข้อ 14 
วัตถุประสงค์ 
1.  การบริหารงานแผนและนโยบาย มีการดำเนินงานเป็นระบบตามหลักการบริหาร  

กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาการบริหาร 
โครงการ  : โครงการบริหารงานแผนและนโยบาย 
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม 

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภท เงินอุดหนุน     จำนวน 4,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 

นางสาวปิยะวรรณ  เกื้อเส้ง 
นายวิทวัส  จันอิ่ม 
นางสาวชีวนัน นวลหิ้น 
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2.  การดำเนินงานระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาครบถ้วนตามกำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 14    
ท้ัง 8 ข้อ 

3.  ความสามารถในการบริหารจัดการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหาร 
4.  ให้ความร่วมมือ จัดทำและส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการรายงานตามท่ีฝ่ายแผนงานกำหนด 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
1.  การบริหารงานแผนและนโยบายมีการดำเนินงานเป็นระบบตามหลักการบริหาร  
2.  การบรหารจัดการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.  ครูให้ความร่วมมือ จัดทำและส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการรายงานตามท่ีฝ่ายแผนงานกำหนด 
  เชิงคุณภาพ 
1.  ร้อยละ 90 ของการบริหารงานแผนและนโยบาย มีการดำเนินงานเป็นระบบตามหลักการบริหาร  
2.  ร้อยละ 100 ของการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครบถ้วนตามกำหนดใน

กฎกระทรวง  
 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง 
-  โรงเรียนต้องการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการและระบบงานแผนท่ีช่วยตอบสนองให้การ ดำเนินงานใน

ทุกกิจกรรมเป็นไปอย่างคล่องตัว 
- วางแผนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้พอดีเหมาะสมกับงบประมาณ ระยะเวลา กิจกรรม ขั้นตอนการ

ดำเนินงานในแต่ละโครงการ  
 ความมีเหตุผล 
- เพื่อพัฒนาระบบงานแผนและนโยบายให้มีคุณภาพ  เสริมสร้างระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนให้ครบข้ันตอนการดำเนินงาน 
- ใช้งบประมาณในการดำเนินงานอย่างมีเหตุผล ตามความจำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย 
 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
- สามารถดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติราชการได้อย่างเป็นระบบ 

มีผลการดำเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี 
  
 

เง่ือนไขความรู้ 
- หลักการหรือเทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
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- การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่แผนปฏิบัติราชการ 
- การวางแผนจัดสรรการใช้งบประมาณ 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
- ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เท่า

ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ/
แผนพัฒนาโรงเรียน   

2/2564 
และ 

1/2565 

มาตรฐานท่ี 2 
  

4,000 

น.ส.วริษฐา  สุขวิลัย 
น.ส.ปิยะวรรณ เกื้อเส้ง 
น.ส.ชีวนัน  นวลหิ้น 
นายวิทวัส  จันอิ่ม 

2 
กิจกรรมการพัฒนาเกี่ยวกับ        
งานแผนงานโรงเรียน 

 
งบประมาณ   รวม 4,000 บาท   จำแนกได้ดังนี ้

 งบดำเนินงาน 4,000   บาท    
- ประเภท เงินอุดหนุน 4,000 บาท 

 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      - บาท 
 งบบุคลากร -   บาท 
 งบลงทุน -   บาท 

 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  ร้อยละ 90 ของการบริหาร                

งานแผนและนโยบาย                 
มีการดำเนินงานเป็นระบบ            
ตามหลักการบริหาร  

- ประเมินร่องรอย เอกสาร - แบบประเมิน 

2.  ร้อยละ 100 ของการ
ดำเนินงานระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา

- ประเมินระบบประกนัคุณภาพ
ภายใน ตามกฎกระทรวง  

- แบบประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ครบถ้วน        ตามกำหนด
ในกฎกระทรวง            

3.  ความสามารถในการบริหาร
จัดการท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

- ประเมินระบบการบริหารจัดการ
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ
ผู้บริหารด้วยกระบวนการ PDCA 
โดยคณะครู 

- แบบประเมินระบบการบริหาร
จัดการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของผู้บริหารด้วยกระบวนการ 
PDCA  

4.  ครูให้ความร่วมมือ จัดทำ
และส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
การรายงานตามท่ีฝ่าย
แผนงานกำหนด 

- ติดตาม ตรวจสอบ                    
การดำเนินงาน 

- แบบบันทึกติดตามตรวจสอบ
การดำเนินงาน 

- ทะเบียนคุมเอกสารงานแผน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  การบริหารงานแผนและนโยบาย มีการดำเนินงานเป็นระบบตามหลักการบริหาร  
2.  การดำเนินงานระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาครบถ้วนตามกำหนดในกฎกระทรวง  
3.  ความสามารถในการบริหารจัดการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหาร 
4.  ให้ความร่วมมือ จัดทำและส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการรายงานตามท่ีฝ่ายแผนงานกำหนด 
 

 
ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
                 

ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวปิยะวรรณ เกื้อเส้ง) 

              
ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นายวิทวัส  จันอิ่ม) 
                 

ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวชีวนัน  นวลหิ้น) 
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                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
โครงการบริหารงานแผนและนโยบาย 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต - - 3,250 - - 
2 เทปกาวใส 2.5”x 36 หลา แกนใหญ่ 2 ม้วน 60 120 - - 
3 แผ่น CD-R  10 แผ่น 10 100 - - 
4 ซองใส่แผ่น CD 10 ซอง 10 100   
5 ปากกาเขียนแผ่น CD 1 แท่ง 50 50   
6. ปากกาดำ 2 แท่ง 20 40   
7. เทปกาวผ้า 4 ม้วน 60 240   
8. เทปกาวสองหน้าบาง 2 ม้วน 50 100   

รวม 4,000 - - 
รวมทั้งส้ิน 4,000 

 
*สามารถถ๋ัวเฉล่ียได้ทุกรายการ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร : กลยุทธ์ที่ ....3...   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนงาน : แผนงานท่ี....2...พัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษา 
โครงการ : บริหารงานการเงิน 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี : มาตรฐาน   1 ,3 , 4 
ยุทธศาสตร์สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี ...2....   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ : ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564 (1 ตุลาคม 2564  ถึง 31 มีนาคม 2565) 

ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565(1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) 
งบประมาณ : …......1,000…… บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวบุญเตือน  ทาทอง 

 
หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ได้กำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ใน
ภาพรวม  12  ปี  โรงเรียนต้องจัดเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ  ให้พร้อมต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก  การ
จัดระบบการบริหารจัดการที่ดีและพอเพียง  จึงมีความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียนเพราะจะเป็นตัวส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น  ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริการด้านการเบิกจ่ายเงินภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 

1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารงานบริหารการเงินโรงเรียน 
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินของโรงเรียนให้รวดเร็วและถูกต้องมีเอกสารท่ี

ถูกต้องตามระเบียบงานการเงิน 
3. เพื่อสำรวจความพึงใจของผู้เกี่ยวข้อง 

การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ความพอประมาณ 
  ครูมีการดำเนินงานโดยอาศัยความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์และสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดโดยคำนึงประสิทธิภาพของงานเป็นสำคัญ 
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 ความมีเหตุผล 
มีวิธีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
               รู้วิธีการใช้และการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและส่ิงจำเป็นท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ความรู้ 
  มีความรู้เรื่องการบริการจัดการเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คุณธรรม 
  เกิดทักษะในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีความอดทน มีความเสียสละ เห็นกับประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
 
วิธีดำเนินการ / ข้ันตอนดำเนนิงาน  

ท่ี กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา มาตรฐาน/ตัว
บ่งช้ี 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 เตรียมความพร้อมด้าน
บริหารงานการเงินโรงเรียน 
-ประชุมวางแผนการให้บริการ
งานการเงินโดยอาศัยข้อมูลจาก
ปีท่ีผ่านๆมา 
- ดำเนินการจัดหา/เบิกจ่ายตาม
ระเบียบ 
-  ติดตามการใช้บริการด้านงาน
การเงินในโรงเรียน 
-  สรุปผลรายงานผลโครงการ 

1ต.ค. 64 
-30 ก.ย.

65 
1 , 3  , 4 1,000. น.ส.บุญเตือน ทาทอง 

งบประมาณรวม  .......1,000.00.... บาทจำแนกได้ ดังนี้ 
งบดำเนินงาน             ...1,000.00...  บาท 

   - ประเภท เงินอุดหนุน                    ....1,000.00...  บาท 
   - ประเภท เงิน 15 ปี เรียนฟรี            ...................  บาท 

งบบุคลากร           ...................  บาท 
งบลงทุน...................  บาท 

หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง คณะครู 
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ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารงาน
การเงินท่ีถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ 
2. บุคลากรทางการศึกษามีความพึง
พอใจในการให้บริการการเงิน    

1. ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงิน  
2.  ผู้เกี่ยวข้องตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของ
การบริหารจัดการ 
2.  แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. งานบริหารด้านการเงินของการจัดทำเอกสารท่ีถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ 
2. งานบริหารการเงินมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการบริการด้านการเงิน 

 
              

ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวบุญเตือน ทาทอง) 

 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ บริหารงานการเงิน 

 
1.กิจกรรม    เตรียมความพร้อมด้านบริหารงานการเงินโรงเรียน 
 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน / ประเภทงบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอื่น ๆ 

1 เครื่องคิดเลข 1  เครื่อง 1,000.- 1,000. - - - 
2     - - 
     - - 
     - - 

รวมเงิน  1,000.- - - 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร : กลยุทธ์ที่ ....2...   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนงาน : แผนงานท่ี....2...พัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษา 
โครงการ : เตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี : มาตรฐาน  1 , 3  , 4 
ยุทธศาสตร์สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี ...2....   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ : ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564 (1 ตุลาคม  2564  ถึง 31 มีนาคม 2565) 

ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) 
งบประมาณ : …85,000.00…… บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวบุญเตือน  ทาทอง 

 
หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ได้กำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ใน
ภาพรวม  12  ปี  โรงเรียนต้องจัดเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ  ให้พร้อมต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก  การ
จัดระบบสาธารณูปโภคที่ดีและพอเพียง  จึงมีความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียนเพราะจะเป็นตัวส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น  ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริการด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำประปา, ค่าน้ำด่ืม) 
2. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้เพียงพอและใช้งานได้ดี 
3. เพื่อสำรวจความพึงใจของผู้เกี่ยวข้อง 

การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ความพอประมาณ 
      ครูและนักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรในโรงเรียนอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
 ความมีเหตุผล 

ครูและนักเรียนนำหลักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไปใช้ในการดำเนินชีวิตและรู้จักการทำให้
การใช้ทรัพยากรท้ังในโรงเรียนและบ้านไปแนะนำให้ความรู้กับผู้อื่นได้ 

  
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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ครูแลนักเรียนเกิดความคิดที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานและทรัพยากรในโรงเรียนทำให้การ
บริหารการจัดการท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

 ความรู้ 
ครูและนักเรียนได้ความรู้เรื่องการใช้พลังงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆในการใช้พลังงานท่ีส้ินเปลืองและ

วิธีการประหยัดพลังงานรวมทั้งการบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 คุณธรรม 

ครูและนักเรียนได้รับการฝึกให้เป็นบุคคลเสียสละ  อดทน  เป็นบุคคลมีจิตสาธารณะช่วยเหลือ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ช่วยเหลือกันด้านประหยัดพลังงานต่างๆ 

 
วิธีดำเนินการ / ข้ันตอนดำเนนิงาน  

ท่ี กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา มาตรฐาน/
ตัวบ่งช้ี 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 เตรียมความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค 
-ประชุมวางแผนการให้บริการด้าน
สาธารณูปโภคโดยอาศัยข้อมูลจาก
ปีท่ีผ่านๆมา 
- ดำเนินการจัดหา/เบิกจ่ายตาม
ระเบียบ 
-  ติดตามการใช้ประโยชน์ด้าน
สาธารณูปโภค 
-  สรุปผลรายงานผลโครงการ 

1 ต.ค. 64 
– 

30 ก.ย.65 
1 , 3  , 4 85,000.00 น.ส.บุญเตือน  ทาทอง 

งบประมาณรวม  ......85,000.00............ บาทจำแนกได้ ดังนี ้
งบดำเนินงาน             ....85,000.00.  บาท 

   - ประเภท เงินอุดหนุน                    .....85,000.00...  บาท 
   - ประเภท เงิน 15 ปี เรียนฟรี            ...................  บาท 

งบบุคลากร           ...................  บาท 
งบลงทุน...................  บาท 

หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง คณะครู 

ระดับความสำเร็จ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ี
เพียงพอและใช้งานได้ดี 
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภค    

1. ตรวจสอบรายการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค 
2.  ผู้เกี่ยวข้องตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

1. แบบสรุปรายการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค 
2.  แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรในโรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการบริการด้านสาธารณูปโภค 

 
              

ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวบุญเตือน ทาทอง) 

 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 

 
1.กิจกรรม   เตรียมค่าสาธารณูปโภค 1 ปีงบประมาณ 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน / ประเภทงบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม 

พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินอื่น ๆ 

1 ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  ค่าอินเตอร์
เน๊ตค่าน้ำด่ืม   ค่าน้ำใช้    
 

 12 
เดือน 

7,083. 85,000.00 -  

รวมเงิน  85,000.00   
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาการบริหาร 
แผนงาน : บริหารงานพัสดุ   
โครงการ  : ระบบบริหารงานพัสดุ 
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภทเงินอุดหนุน   จำนวน 1,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน  และนางสาวชีวนัน  นวลหิ้น 

 
หลักการและเหตุผล 
 การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ  มี
โครงสร้างงานพัสดุและสินทรัพย์เป็นงานหนึ่งในฝ่ายบริหารงบประมาณ  แผนงาน  และประกันคุณภาพ   ซึ่ งมี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ ครุภัณฑ์  ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และการดำเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง การบำรุงรักษา  การ
แลกเปลี่ยน  การเช่า  การควบคุม การจำหน่าย  ดังนั้น การดำเนินงานจึงจำเป็นต้องโปร่งใส รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  จึงต้องมีการวางแผนการดำเนินงานและพัฒนาให้รัดกุม  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด โครงการในปีงบประมาณ 2565  จะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ได้ต้องพัฒนาระบบงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานต่าง ๆจะสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง งานพัสดุและสินทรัพย์จึงได้จัดทำโครงการบริหารงานพัสดุขึ้น     
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานด้านพัสดุ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการต่อระบบงานพัสดุ มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป  
 
เป้าหมาย 
1. ร้อยละ 100 ของระบบงานพัสดุสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีตอระบบงานพัสดุ ระดับดีขึ้นไป  
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ความพอประมาณ 
 1. พอประมาณกับเงินงบประมาณท่ีจะต้องใช้ 
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 2. วัสดุ – อุปกรณ์ ให้เพียงพอกับการบริหารพัสดุ 

    ความมีเหตุผล 

 1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้พอกับกลุ่มงานต่างๆ 
 2. เพื่อให้วัสดุ – อุปกรณ์มีการจัดกิจกรรมตรงกับเป้าหมาย 

 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 1. มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณ 
 2. วางแผนการใช้วัสดุ – อุปกรณ์ อย่างคุ้มค่ากับเงินงบประมาณท่ีจัดสรรมา 

 ความรู้ 
 1. มีการวางแผนงานเพื่อใช้พัฒนาในกลุ่มงานบริหารงานพัสดุ 
 3. การวางแผนจัดสรรการใช้งบประมาณ 

 คุณธรรม 
 1. ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   ขยันหมั่นเพียร   

2. ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและดำเนินการ  
3. เป็นผู้มีความอดทนต่อการทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาเป็นที่หน้าพอใจกับคนอื่นๆ 

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 1. โครงการบริหารงานพัสดุ 

ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน ระยะเวลา 
มาตรฐาน

/ข้อที่ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ระบบบริหารงานพัสดุ 
- ตรวจสอบเอกสารการดำเนิน งานพัสดุ 
และ พัฒนาระบบเอกสารหลักฐานด้าน
พัสดุให้ครบถ้วน 
- จัดทำระบบการทำงานให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
- ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 

65 

มฐ. 2 1,000 บาท น.ส.ทิวาพร  ซอหะซัน 
และ 

น.ส.ชีวนัน  นวลหิ้น 

งบประมาณ   รวม 1,000 บาท   จำแนกได้ดังนี ้
 งบดำเนินงาน 1,000   บาท    

- ประเภท เงินอุดหนุน           1,000   บาท 
  
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง บุคลากรในโรงเรียนท้ังหมด 
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ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. ร้อยละ 100 ของระบบงานพัสดุ
สามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

- สังเกต 
- ตรวจสอบ 
- สัมภาษณ์ 
 

- แบบบันทึกของระบบงานพัสดุ 
- เอกสารเบิก-จ่ายพัสดุ 
- เอกสารควบคุมครุภัณฑ์ 
- สมุดคุมทะเบียนพัสดุ 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการท่ีมีตอระบบงาน
พัสดุ ระดับดีขึ้นไป  

- การประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ระบบงานพัสดุสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอระบบงานพัสดุ ระดับดีขึ้นไป  

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางสาวชีวนัน  นวลหิ้น) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

โครงการบริหารงานพัสดุ 
 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
  เงินกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 ปากกาเพ้น 2 แท่ง 70 140 - - 
2 กาวแท่งสต๊ิก ขนาด 40 กรัม 1 อัน 85 85 - - 
3 คลิปดำ No.112 2 กล่อง 15 30 - - 
4 คลิปดำ No.111 2 กล่อง 20 40 - - 
5 ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1  1 กล่อง 10 10 - - 
6 แท่นตัดเทปใส แกนใหญ่ 3 นิ้ว 1 อัน 85 85   
7 เทปกาวใส ¾ นิ้ว แกนใหญ่ 1 ม้วน 30 30   
8 หมึกเติมปริ้นเตอร์ (สีดำ) 1 ขวด 250 250   
9 แฟ้มเสนอเซ็นต์ ปกหนา อย่างดี 1 แฟ้ม 135 135   
10 ปากกาเคมี 2 หัว 3 ด้าม 15 45   
11 เทปกาว 2 หน้าบาง ¾ นิ้ว 3 ม้วน 30 90   
12 ปากกาลบคำผิดชนิดปากกา 1 ด้าม 60 60   

รวม 1,000 - - 
รวมทั้งสิ้น 1,000 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร : กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการบริหาร 

โครงการ  : โครงการพัฒนางานสารบรรณ 

สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม 

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ : ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) 

งบประมาณ : ประเภท เงินอุดหนุน  จำนวน 4,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวขวัญศิริ บัวเนตร 

 
หลักการและเหตุผล 

งานสารบรรณเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านเอกสารและการจัดการด้านเอกสารที่ขอบข่าย
ครอบคลุมโดยเริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย งานสารบรรณจึง
เป็นงานท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารของหน่วยงาน หากหน่วยงานใดมีการจัดการงานสารบรรณอย่าง
มีระบบ  จะส่งผลให้การบริหารงานนั้นเป็นไปอย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ
ได้เป็นอย่างดี  

ในการปฏิบัติราชการ หนังสือราชการเป็นส่ือสำคัญในการติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็นติดต่อภายใน
ส่วนราชการหรือระหว่างราชการ  ทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นหรือในต่างประเทศ  ดังนั้น  
เพื่อให้การติดต่อด้วยหนังสือเป็นในรูปแบบเดียวกันจึงมีการวางระเบียบและรูปแบบของหนังสือราชการใน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ซึ่งได้เริ่มใช้ต้ังแต่ 1 มิถุนายน  2526 และการ
บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์สถานศึกษาต้องอาศัยข้อมูล
ท่ีถูกต้อง  รวดเร็วเป็นปัจจุบัน  ในปัจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ให้ใช้ข้อมลูสารสนเทศเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและเพื่อให้
งานเป็นระบบ ข้าราชการทุกคน  จำเป็นต้องศึกษาประเภทรูปแบบ รวมทั้งวิธีใช้หนังสือราชการชนิดต่างๆ 
เพื่อท่ีจะไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
1.  ระบบงานสารบรรณมีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ 
 
เป้าหมาย 
1.  ร้อยละ 100 ของระบบงานสารบรรณมีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ 
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การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง 
จัดกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอและเสร็จส้ิน        
ทุกกิจกรรม 
 
 ความมีเหตุผล 
การจัดทำโครงการพัฒนางานสารบรรณอย่างมีระบบ  จะส่งผลให้การบริหารงานนั้นเป็นไปอย่างคล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดี อีกท้ังในปัจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและ
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและเพื่อให้งานเป็นระบบ ข้าราชการทุกคน  จำเป็นต้องศึกษาประเภทรูปแบบ รวมท้ัง
วิธีใช้หนังสือราชการชนิดต่างๆ เพื่อท่ีจะไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
มีการวางแผนการเขียนโครงการ การประเมินก่อนการทำโครงการ การประเมินระหว่างทำโครงการ และการ
ประเมินหลังเสร็จส้ินโครงการเพื่อหาข้อปรับปรุงและพัฒนาในการจัดทำโครงการครั้งต่อไป 
 เง่ือนไขความรู้ 
งานสารบรรณเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านเอกสารและการจัดการด้านเอกสารที่ขอบข่ายครอบคลุม
โดยเริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย งานสารบรรณจึงเป็นงานที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารของหน่วยงาน หากหน่วยงานใดมีการจัดการงานสารบรรณอย่างมีระบบ    
จะส่งผลให้การบริหารงานนั้นเป็นไปอย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการได้เป็น
อย่างดี  
 เง่ือนไขคุณธรรม 
ข้าราชการครูมีความตรงต่อเวลาในการจัดทำเอกสารในราชการชนิดต่างๆ มีความรอบคอบในการจัดการข้อมูล
สารสนเทศและการทำลายเอกสาร รวมไปถึงความถูกต้องในการให้ข้อมูลสารสนเทศ 
 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2/2564 

และ 

1/2565 

มาตรฐานท่ี 2 

และ 

มาตรฐานท่ี 4 

4,000 นางสาวขวัญศิริ บัวเนตร  2 

ดำเนินงานตามกิจกรรม 

- รับ-ส่งหนังสือ 

- ลงทะเบียน 

- ตอบรับหนังสือ 

- จัดเก็บหนังสือเป็นระบบ 
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- ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของ

ข้อมูลสารสนเทศงานสารบรรณ 

- การจัดประชุมคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานและ

เครือข่ายผู้ปกครอง 

3 สรุปวัดผลและประเมินผล 

 
งบประมาณ   รวม 4,000 บาทจำแนกได้ดังนี้ 

งบดำเนินงาน 4,000   บาท 
- ประเภท เงินอุดหนุน 4,000 บาท 

 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      - บาท 
 งบบุคลากร -   บาท 
งบลงทุน -   บาท 

 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  ร้อยละ 100 ของระบบงานสาร

บรรณมีความครบถ้วน ถูกต้อง 

สมบูรณ์ 

- สังเกต สอบถาม 

- สังเกต/ประเมินความพึงพอใจ 

- ตรวจสอบเอกสาร 

- หนังสือรับ 

- หนังสือส่ง 

- คำส่ังโรงเรียน 

- ทะเบียนคุมต่างๆ 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมินการปฏิบัติงาน/

ความพึงพอใจ 

- แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ 

- ทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง 

- แฟ้มคำส่ังโรงเรียน 

- แฟ้มคำส่ังประกาศจาก

หน่วยงานอื่น 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ระบบงานสารบรรณมีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ 

 
ลงช่ือ     ............................................... 
            (นางสาวขวัญศิริ บัวเนตร) 

        ผู้เสนอโครงการ 
 

ลงช่ือ ...............................................  
 (นางสาววริษฐา สุขวิลัย) 

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
         ลงช่ือ ............................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
         (นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก
....………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………… 

 
ลงช่ือ ............................................... 

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
โครงการพัฒนางานสารบรรณ 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 ซองสีน้ำตาล c4 125g ขยายข้าง 1 มัด 185 185 - - 
2 กาวแท่ง 40 กรัม UHU 2 แท่ง 70 140 - -  
3 หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ Epson 4 ขวด 250 1000 - - 
4 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L360 - 1,000 1,000 - - 
5 กระดาษร้อยปอนด์ 1 ห่อ 70 70 - - 
6 ทะเบียนรับหนังสือ A4 2 เล่ม 150 150 - - 
7 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ - 1000 1000 - - 
8 กระดาษกาวย่น ขนาด 2 นิ้ว  3 ม้วน 40 120 - - 
9 เทปกาวใส 1 นิ้ว*36 หลา แกนใหญ่ 2 ม้วน 30 60 - - 
10 ซองสีขาว พับ 4 9/125 A มีครุฑ 1 มัด 25 25 - - 
11 กระดาษปกสีหนา A 4  2 ห่อ 125 250 - - 

รวม 4,000 
รวมทั้งส้ิน 4,000 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาการบริหาร 
โครงการ  : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม 

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภท เงินรายได้     จำนวน 16,600 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นายพีระพนัธ์  คีรีศรี 

นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 
นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน 
นายวิทวัส  จันอิ่ม 
นางสาวขวัญศิริ  บัวเนตร 
นางสาวประเทืองทิพย์  เสาวคนธ์ 

 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6 พ.ร.บ.
การศึกษา พ.ศ.2542)  การจัดการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะการคิด การจัดการ  
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกวิชา และสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดว้ย
ตนเอง โดยวิธีการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ดังนั้นจึงมีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ท่ีจำเป็นต่อการเรียนให้กับผู้เรียน เพื่อจะได้ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีอยู่ใกล้ตัว ช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร   
 
วัตถุประสงค์ 
1.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
2.  ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
3.  นักเรียนได้เรียนในสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
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4.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
เป้าหมาย 
1.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
2.  ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
3.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนในสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
4.  นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง 

- มีการจัดสรร วางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
- นักเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน 

 ความมีเหตุผล 
- สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและลดปริมาณการใช้ทรัพยากร 
- นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมใช้เป็นส่ือในการศึกษาภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
- การบริหารและจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทำให้ลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณต่างๆ 
- สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมทำให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 เง่ือนไขความรู้ 
- การบริหารและจัดการแหล่งเรียนรู้อาคารสถานท่ี 
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 เง่ือนไขคุณธรรม 
- ความมุ่งมันต้ังใจในการทำงาน 

- ความซื่อสัตย์สุจริต 

 
 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

2/2564 
และ 

1/2565 
มาตรฐานท่ี 2 16,600 

นายพีระพนัธ์  คีรีศรี 
น.ส.เสาวลักษณ์  ชัยยะ 
นายวิทวัส  จันอิ่ม 

2 
ตัดหญ้าและตกแต่งสภาพภูมิ
ทัศน์อาคารเรียน อาคาร
ประกอบการ 

3 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู ้
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4 ปรับปรุงสาธารณูปโภค 
5 กิจกรรม 5 ส. 

 
งบประมาณ   รวม 16,600 บาท   จำแนกได้ดังนี้ 
 งบดำเนินงาน 16,600   บาท    

- ประเภท เงินอุดหนุน      - บาท 
 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      - บาท 
 - ประเภท เงินรายได้  16,600  บาท 
 งบบุคลากร -   บาท  
 งบลงทุน -   บาท 
 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

- สอบถาม 

 

- แบบสอบถามสภาพแวดล้อม 

2.  ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 ได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 

- สำรวจความพึงพอใจ 

- ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู ้

- แผนการจัดการเรียนรู้ 

- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

- ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู ้

- แผนการจัดการเรียนรู้ 

3.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนใน
สภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ีท่ี
เหมาะสม 

- สำรวจความเหมาะสมของ

สภาพแวดล้อม 

- แบบสำรวจความเหมาะสมของ

สภาพแวดล้อม 

4.  นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

- การเข้าร่วมกิจกรรม - สำรวจการมีส่วนร่วมกิจกรรม 

- ภาพถ่าย 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
2.  ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
3.  นักเรียนได้เรียนในสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
4.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

             
 
 ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
    (นายพีระพันธ์  คีรีศรี) 
             
 
 ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ) 
 
 
 ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน) 
 
 
 ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
         (นายวิทวัส  จันอิ่ม) 
 
 
 ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวขวัญศิริ  บัวเนตร) 
 
 
 ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวประเทืองทิพย์  เสาวคนธ์) 
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 ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
    หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 
 
 
 ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก
....………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

ลงช่ือ ............................................... 
(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินอื่น ๆ 

1 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู ้
และระบบสาธารณูปโภค 

- - - - 14,600 

2 กิจกรรม 5 ส - - - - 2,000 
รวม - - 16,600 

รวมทั้งส้ิน 16,600 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาการบริหาร 
โครงการ  : โครงการยานพาหนะรถโรงเรียน 
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม 

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภท อุดหนุนกับเงินรายได้     จำนวน 3,500 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 

นายฉลองชัย  ละม้าย 
 
หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนมียานพาหนะจำนวน  2  คัน   เพื่อให้บริการนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อให้ความ
ปลอดภัยสูงสุด จึงต้องทำประกันภัยรถทุกคันเพื่อให้การใช้รถโรงเรียนเป็นไปตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก
ว่าด้วยการเสียภาษีและต่อทะเบียน อีกทั้งรถโรงเรียนมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาเป็นเหตุให้สภาพรถมีความ
เส่ือมโทรม ชำรุดตามสภาพการใช้งาน จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยพร้อม
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 
วัตถุประสงค์ 
1.  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะได้มีหลักประกันท่ีมั่นคงในการใช้รถโรงเรียน 
2.  ลดความเส่ียงในการชดใช้เพื่อเกิดอุบัติเหตุ 
3.  เพื่อบำรุงส่วนท่ีสึกหรอให้กลับสู่สภาพเดิม พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมาย 
1.  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนร้อยละ 100 จะได้มีหลักประกันท่ีมั่นคงในการใช้รถโรงเรียน 
2.  ลดความเส่ียงในการชดใช้เพื่อเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 100 
3.  เพื่อบำรุงส่วนท่ีสึกหรอให้กลับสู่สภาพเดิม พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 
  
 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง 
1.  พอประมาณกับเงินงบประมาณท่ีจะต้องใช้ 



 

หนา้ | 174  
 

2.  ให้เพียงพอกับนักเรียนและบุคลากรตามความให้บริการ 
 ความมีเหตุผล 
1.  เพื่ออำนวยความสะดวกให้พอกับกลุ่มงานต่างๆ 
2.  เพื่อให้กิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระตรงกับเป้าหมาย 
 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1.  มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณ 
2.  วางแผนการใช้อย่างคุ้มค่ากับเงินงบประมาณท่ีจัดสรรมา 
 เง่ือนไขความรู้ 
1.  มีการวางแผนงานเพื่อใช้พัฒนาในกลุ่มงานยาพาหนะรถโรงเรียน 
2.  การวางแผนจัดสรรการใช้งบประมาณ 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
1.  ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   ขยันหมั่นเพียร   
2.  ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและดำเนินการ  
3.  เป็นผู้มีความอดทนต่อการทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาเป็นที่หน้าพอใจกับคนอื่นๆ 
     
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อ

ท่ี 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
ตรวจสอบเอกสารการดำเนิน งาน
ยานพาหนะ และพัฒนาระบบเอกสาร
หลักฐานด้านพัสดุ ให้ครบถ้วน 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

มาตรฐานท่ี 
2 

3,500 
นางสาวเสาวลักษณ์ 
ชัยยะ 
นายฉลองชัย  ละม้าย 

2 
จัดทำระบบการทำงานให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ 

3 
ดำเนินการตรวจสอบการใช้งาน
ประจำปี 

4 
ประเมินผล และสรุปโครงการ 
ถัวจ่ายเป็นค่าเอกสาร  

 
งบประมาณ   รวม 3,500 บาท   จำแนกได้ดังนี ้

 งบดำเนินงาน 3,500 บาท    
- ประเภท เงินอุดหนุน     3,500 บาท 
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 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     - บาท 
 งบบุคลากร -   บาท 
 งบลงทุน -   บาท 

 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

ร้อยละ 100 จะได้มีหลักประกัน 
ท่ีมั่นคงในการใช้รถโรงเรียน 

- สังเกตการใช้รถ 
- สอบถาม 
- การตรวจสอบสภาพรถ 
 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบบันทึกขอใช้รถโรงเรียน 
- รายงานการขอซ่อมแซมรถ 

 
2.  ลดความเส่ียงในการชดใช้         

เพื่อเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 100 
3.  เพื่อบำรุงส่วนท่ีสึกหรอให้กลับ         

สู่สภาพเดิม พร้อมใช้งานได้        
อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะได้มีหลักประกันท่ีมั่นคงในการใช้รถโรงเรียน 
2.  ลดความเส่ียงในการชดใช้เพื่อเกิดอุบัติเหตุ 
3.  เพื่อบำรุงส่วนท่ีสึกหรอให้กลับสู่สภาพเดิม พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยยะ) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นายฉลองชัย  ละม้าย) 
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                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววริษฐา สุขวิลัย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
โครงการยานพาหนะรถโรงเรียน 

 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้ 

1 ค่าซ่อมแซมรถโรงเรียน - 3,500 3,500 - - 
รวม - - 3,500 

รวมทั้งส้ิน 3,500 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการบริหาร 
โครงการ  : โครงการงานอนามัยโรงเรียน 
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม  

การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   
งบประมาณ : ประเภท เงินอุดหนุน     จำนวน 500 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 

นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 
นางสาวปิยะวรรณ  เกื้อเส้ง 
นางสาวชีวนัน นวลหิ้น 
นายวิทวัส จันอิ่ม 

 
หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวม  
12 ปี โรงเรียนต้องจัดเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก การดูแลด้านสุขภาพ
อนามัยที่ดี จึงมีความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเพราะจะเป็นตัวส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการด้านอนามัยท่ีดีและถูกต้อง 
2.  เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริการด้านอนามัยโรงเรียน 
 
เป้าหมาย 
1.  นักเรียนร้อยละ 74 ได้รับบริการด้านอนามัยท่ีดีและถูกต้อง 
2.  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องร้อยละ 74 มีความพึงพอใจในการบริการด้านอนามัยโรงเรียน 
 
 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง 
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- ครูมีการดำเนินงานโดยอาศัยความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์และสามารถนำทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุดโดยคำนึงประสิทธิภาพของงานเป็นสำคัญ 

  ความมีเหตุผล 
- มีวิธีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
  ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
- รู้วิธีการใช้และการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและส่ิงจำเป็นท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
  เง่ือนไขความรู้ 
- มีความรู้เรื่องการบริการจัดการเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เง่ือนไขคุณธรรม 
- เกิดทักษะในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีความอดทน มีความเสียสละ เห็นกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐานข้อท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

เตรียมความพร้อมด้านงานอนามัยโรงเรียน 
   -  ประชุมวางแผนการให้บริการงานอนามัย 

โรงเรียนโดยอาศัยข้อมูลจากปีท่ีผ่าน ๆ มา 
   -  ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบ 
   -  ติดตามการให้บริการด้านอนามัยโรงเรียน 
   -  สรุปผลรายงานผลโครงการ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

มาตรฐานท่ี 2  500 

นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ 
นางสาววริษฐา  สุขวิลัย 
นางสาวปิยะวรรณ  เกื้อเส้ง 
นางสาวชีวนัน นวลหิ้น 
นายวิทวัส จันอิ่ม 

 
งบประมาณ   รวม 500 บาท   จำแนกได้ดังนี ้

 งบดำเนินงาน 500   บาท    
- ประเภท เงินอุดหนุน 500 บาท 

 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   - บาท 
 งบบุคลากร -   บาท 
 งบลงทุน -   บาท 

 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
 
ระดับความสำเร็จ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนร้อยละ 74 ได้รับบริการ

ด้านอนามัยท่ีดีและถูกต้อง 
- ตรวจสอบรายการใช้บริการ  
 

- ตรวจสอบความถูกต้องของการบริการ 
 

2.  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องร้อยละ 74 มีความ
พึงพอใจในการบริการด้านอนามัย
โรงเรียน 

- ผู้เกี่ยวข้องตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการด้านอนามัยท่ีดีและถูกต้อง 
2.  เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริการด้านอนามัยโรงเรียน 

 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยยะ) 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาววริษฐา สุขวิลัย) 
 
 

           ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววปิยะวรรณ เกื้อเส้ง) 

 
 

          ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวชีวนัน นวลหิ้น) 

 
 

         ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นายวิทวัส จันอิ่ม) 
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                ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววริษฐา สุขวิลัย) 

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 
 
 
                ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย ประสงค์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 
 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก....……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                ลงช่ือ ...............................................  

(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
 
 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการงานอนามัยโรงเรียน 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 

รวมเงิน/ประเภทงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 น้ำด่ืม 1 แกนลอน 100 100 - - 
2 ชุดทำแผล 1 ชุด 400 400 - - 

รวม 500 - - 
รวมทั้งส้ิน 500 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร   : กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาการบริหาร 

โครงการ  : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ 

สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล    

ยุทธศาสตร์ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม 

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ   :  ช่วงท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 ช่วงท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2565  (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)   

งบประมาณ : ประเภท เงินอุดหนุน     จำนวน 5,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ : นายสมชาย  ประสงค์ดี 

 
หลักการและเหตุผล 

ภารกิจและการเปลี่ยนแนวทางการบริหารตามแนวการปฏิรูป ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 จำเป็นต้องมีผู้บริการสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ต้องมีการศึกษาและอบรมเพื่อให้มีความรู้ มี
ศาสตร์ มีหลักการ มีทฤษฎี มีการวิจัยค้นจนรู้ชัดและรู้จริง และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สังคมไทย
อยากเห็นผู้บริการของเราเป็นมืออาชีพมีความรู้และประสบการณ์สมกับเป็นผู้บริหาร ต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ 
เป็นผู้นำปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
ความสามารถในการบริหารงานโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความรู้การบริหารองค์การนั้น ๆ ความสำเร็จหรือ
ความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการจัดการศึกษา การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น 
“ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ” ท่ีมีความรู้และประสบการณ์สมกับท่ีเป็นวิชาชีพช้ันสูง เป็นบุคลากรวิชาชีพท่ี
รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา กล่าวคือ มีความสามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการระดมความสามารถและทรัพยากร เพื่อการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพเพื่อให้การจัดการศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้านเพื่อ
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
1.  ครู บุคลากร และนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา 
2.  โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพิเศษท่ีเป็นระบบ ครบตามวงจร PDCA  
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3.  กิจกรรมเป็นประโยชน์ สร้างคุณค่าแก่โรงเรียน นักเรียน หรือชุมชน และตอบสนองงานนโยบายบริหาร
จัดการมาตรการส่งเสริม หรือนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน 
 
เป้าหมาย 
1.  ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ 81 มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา 
2.  โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพิเศษท่ีเป็นระบบ ครบตามวงจร PDCA ร้อยละ 81 
3.  กิจกรรม ร้อยละ 100 เป็นประโยชน์ สร้างคุณค่าแก่โรงเรียน นักเรียน หรือชุมชน และตอบสนองงาน
นโยบายบริหารจัดการมาตรการส่งเสริม หรือนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน 
 
การบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ระยะเวลา และงบประมาณท่ีกำหนดให้ได้อย่างประหยัด เหมาะสม เพียงพอ และ
เสร็จส้ิน เกิดประโยชน์และคุณค่าทุกกิจกรรม 
 ความมีเหตุผล 
จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้การบริหารการจัดการศึกษาในทุกด้านของสถานศึกษา  มีความคล่องตัวในการ
ดำเนินงาน  สามารถตอบสนองต่อนโยบายบริหารการจัดการศึกษาตามมาตรการส่งเสริม  หรือนโยบายเร่งด่วน
ของโรงเรียน  ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น 
 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
มีการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เช่น  นักเรียน ชุมชน คณะครู  มีการ
ประเมิน  ติดตามตรวจสอบการทำกิจกรรม  และการประเมินหลังเสร็จส้ินโครงการ  จัดทำเป็นรายงานสรุป  
เพื่อหาข้อปรับปรุงและพัฒนาในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม  ในครั้งต่อไป  
 เง่ือนไขความรู้ 
ใช้ทักษะความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
ความรับผิดชอบ  การรู้จักหน้าท่ี  และการประหยัด  รู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 
 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

ท่ี วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา มาตรฐาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ   2/2564 

และ 

1/2565 

มาตรฐานท่ี 2  

และ 

มาตรฐานท่ี 4 

5,000    นายสมชาย  ประสงค์ดี 2 ประชุมช้ีแจง 

3 แต่งต้ังคณะทำงาน 
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4 ดำเนินงานตามโครงการ 

5 
สรุปผลการดำเนินงานตาม

โครงการ 

6 
จัดทำรายงานผลการดำเนิน

โครงการ 

งบประมาณ   รวม 5,000 บาท   จำแนกได้ดังนี ้
 งบดำเนินงาน 5,000   บาท    

- ประเภท เงินอุดหนุน 5,000 บาท 
 - ประเภท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      -  บาท 
 งบบุคลากร -   บาท 
 งบลงทุน -   บาท 
 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครู 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ 

81 มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัด

การศึกษา 

- ประเมินความพึงพอใจผู้ท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัด

กิจกรรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

2.  โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/

กิจกรรมพิเศษท่ีเป็นระบบ ครบตาม

วงจร PDCA ร้อยละ 81 

- ตรวจโครงการ/กิจกรรม 

- ตรวจและประเมินผลการ

ดำเนินงานโครงการ/

กิจกรรมพิเศษ 

- เอกสารโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 

- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมพิเศษ 

3.  กิจกรรม ร้อยละ 100 เป็นประโยชน์ 

สร้างคุณค่าแก่โรงเรียน นักเรียน 

หรือชุมชน และตอบสนองงาน

นโยบายบริหารจัดการมาตรการ

ส่งเสริม หรือนโยบายเร่งด่วนของ

โรงเรียน 

- ตรวจโครงการ/กิจกรรม 

- ตรวจและประเมินผลการ

ดำเนินงานโครงการ/

กิจกรรมพิเศษ 

- เอกสารโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 

- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมพิเศษ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ครู บุคลากร และนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา 
2.  โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพิเศษท่ีเป็นระบบ ครบตามวงจร PDCA  
3.  กิจกรรมเป็นประโยชน์ สร้างคุณค่าแก่โรงเรียน นักเรียน หรือชุมชน และตอบสนองงานนโยบายบริหาร
จัดการมาตรการส่งเสริม หรือนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน 
 
 
 

             
 
 ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
  (นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
 
 
 ลงช่ือ ............................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ 
  (นางสาววริษฐา  สุขวิลัย) 
    หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 
 
 
 ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายสมชาย  ประสงค์ดี) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
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ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ 
 เนื่องจาก
....………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

ลงช่ือ ............................................... 
(นายสุวิทย์  วรรณวงษา) 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


