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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 

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

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

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมได๎สถาปนาจัดต้ังเมื่อวันท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๓๖   เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก        
มีสภาพแวดล๎อมรํมรื่นด๎วยต๎นไม๎  เน๎นคุณธรรม  จริยธรรม  คํูไปกับความรู๎  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได๎เข๎าสํู
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อให๎นักเรียน ปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกต๎องของชาวพุทธ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได๎
จัดโครงการหลายอยํางเพื่อฝึกฝนนักเรียนให๎มีความรู๎  ความสามารถ  และให๎ความรํวมมือกับชุมชนในการ
ให๎ยืมเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมตํางๆ  หลายอยําง  เชํน  การประชุมของคนในชุมชนโดยรอบ  การเลือกตั้ง ฯลฯ  
และโรงเรียนกไ็ด๎รับความเอื้อเฟื้อจากชุมชน  เชํน  เมื่อจัดกิจกรรมตํางๆ    จะได๎รับการสนับสนุนจาก
ผ๎ูปกครอง  เชํน  การบริจาคเงินและส่ิงของ  หรือผ๎ูปกครองท าอาหารมาให๎โรงเรียนเพื่อไปแจกนักเรียน  
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนช่ือ  นายภิญโญ  ขาวพราย   โทรศัพท์   ๐๘๘ – ๑๔๔๓๓๑๙           
e-mail   ae_pinyo@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหนํงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแตํ วันท่ี  ๙  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  1  ปี 
 
  

mailto:wangwit02@gmail.com
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๓. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ ,พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป ี

๑. นายภิญโญ   ขาวพราย ๔๒ ๑๒ คศ. ๓ โท การบริหาร - ๔๐ 
๒. นางอรุณรักษ์   เนียมสวรรค ์ ๕๓ ๒๖ คศ. ๓ ตรี คหกรรม การงาน ๑-๖ ๔๒ 
๓. นายวัชระ         สุขเกษม ๔๘ ๒๒ คศ. ๓ ตรี เกษตรศาสตร์ การงาน ๑-๓ ๔๐ 
๔. นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลศิ ๔๖ ๒๒ คศ. ๒ ตรี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ม.๑ 

ฟิสิกส์๔-๖ 
๓๖ 

๕. นางสาวปริศนา  อุํยอุํทิพย์ ๓๕ ๑๐ คศ. ๒ โท วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

เคมี ม.๔-๖ 
IS 

๕๔ 

๖. นางภัสวรรณ   กันนา ๓๙ ๗ คศ. ๑ ตรี ดนตรีศึกษา ศิลปะ/ดนตรี ๑-๖ 
หน๎าที่พลเมือง ๒-๓ 

๕๔ 

๗. นายกิตติวัฒน์    พุํมพฤกษ์ ๔๑ ๖ คศ. ๑ ตรี วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ ม.๓ 
ชีววิทยาม.๔-๖ 

๕๔ 

๘. นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม ๓๘ ๖ คศ. ๑ ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย ๑-๖ ๔๘ 
๙. นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม ๓๔ ๖ คศ. ๑ ตรี สถิติ คณิตศาสตร์ ๓-๖ ๖๐ 

๑๐. นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ๓๐ ๕ คศ. ๑ โท หลักสูตรและ
การสอน 

ภาษาอังกฤษ ๑-๖ 
IS 

๖๐ 

๑๑. วําท่ีรต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ ๓๖ ๒ คศ. ๑ ตรี พลศึกษา สุขศึกษา ๑-๖ 
ประวัติศาสตร์ ๔-๕ 

๘๐ 

๑๒. นางภาวิณี   บัวพันธ์ ๒๘ ๒ คศ. ๑ ตรี นิติศาสตร์ สังคม ๑-๖ 
ประวัติศาสตร์ ๑-๓ 

๔๘ 

๑๓. นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ ๓๐ ๑ ครูผ๎ูชํวย ตรี  คอมฯ ๒-๖ 
 

๓๐ 

๑๔. นางสาวชนิดา   สินค๎า ๒๗ - พนักการ
ราชการ 

ตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๑-๒ 
วิทยาศาสตร์ ม.๒ 

๓๐ 

๑๕. นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์ ๓๐ - ครูอัตรา
จ๎าง 

ตรี ฟิสิกส์ ฟิสิกส ม.๖ 
คณิตศาสตร์ ๒-๓ 

๒๐ 

 

       

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

ต าแหน่ง รวม ต่ ากว่า ๒๐ 
ปี 

๒๑ -๒๕ ๒๖-๓๐ ๓๑-๔๐ ๔๑-๕๐ ๕๑-๖๐ 

๑.ผ๎ูบริหาร ๑ - - - - ๑ - 
๒.ครูผ๎ูสอน ๑๔ - - ๕ ๕ ๓ ๑ 

รวม ๑๕ - - ๕ ๕ ๔ ๑ 
 
ผู้บริหารและครูจ าแนกตามต าแหน่งและเพศ 
 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
๑.ผ๎ูบริหาร ๑ - ๑ 
๒.ครูสายงานสอน ๕ ๙ ๑๔ 

รวม ๖ ๙ ๑๕ 
 
 
จ านวนชั่วโมงที่สอนของผู้บริหาร ครูต่อสัปดาห์ 
 

ต าแหน่ง รวม ไม่ได้
สอน 

น้อยกว่า 
๕ ชม. 

๕ – ๑๐ 
ชม. 

๑๑ – ๑๕ 
ชม. 

๑๖ – 
๒๐ ชม. 

๒๑ – ๒๕ 
ชม. 

มากกว่า    
๒๕ ชม. 

๑.ผ๎ูบริหาร ๑ ๑ - - - - - - 
๒.ครูผ๎ูสอน ๑๔ - - - ๑ ๑๑ ๒ - 

รวม ๑๕ ๑ - - ๑ ๑๑ ๒ - 
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ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม  พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีสํวนรํวม สํงเสริมคุณธรรม  ส านึกในความเป็น
ไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และก๎าวสํูความเป็นสากล 
 

พันธกิจ 
 

๑.  สํงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวม  
๒.  สํงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ส านึกในความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน สํูความเป็นสากล 
 

เป้าหมาย 
 

๑.  โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ และได๎รับความรํวมมือสนับสนุนจากชุมชน 
๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะและสามารถ 
       ปฏิบัติงานได๎ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๓.  ผ๎ูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
๔.  ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕.  ครูและนักเรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข ตามหลักปรัชญา 
       เศรษฐกิจพอเพียง 

๖.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และพัฒนานักเรียนให๎ได๎ตามมาตรฐานสากล 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

สุขภาพดี  มีวิถีชีวิต พอเพียง 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 มีสุนทรียภาพ  ตามรอยพํอหลวง 
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  

  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริมเทคโนโลยี              
                                     เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ๎
                     กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                                      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาท้ังระบบ 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
                เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

 
 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ 
         ประมาณการรายรับสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
๑. เงินอุดหนุนรายหัว 

๑.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑    จ านวน   ๓๒ คน 
๑.๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒    จ านวน   ๒๗ คน 
๑.๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓    จ านวน   ๒๓ คน 
๑.๔ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔    จ านวน   ๑๐ คน 
๑.๕ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕    จ านวน   ๑๓ คน 
๑.๖  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    จ านวน   ๑๘ คน 

ฯลฯ 

 
๑๑๒,๐๐๐ 
  ๙๔,๕๐๐ 
  ๘๐,๕๐๐ 
  ๓๘,๐๐๐ 
  ๔๙,๔๐๐ 
  ๖๘,๔๐๐ 
 

 

๒.เงินอุดหนุนอื่นๆ 
๒.๑  กรณีโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได๎รับเงิน

เพิ่มรายหัวละ ๑,๐๐๐  บาท/ปี 

 
            ๑๒๓,๐๐๐ 

 

 

เงินบริจาคอื่นๆ 
๓.๑ - 

 
      - 

 

รวม ๕๖๕,๘๐๐  
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ส่วนที่ ๓.๒ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 
โครงการ  พัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียน  
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ท่ี   1 
สนองจุดเน๎น สพฐ.        ท่ี   1 
สนองนโยบาย สพม.41  ท่ี   1,2 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41 ข๎อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ท่ี   1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 นักเรียนต๎องมีความสามารถในการเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการส่ือสารและการคิดแก๎ปัญหาและ
ตัดสินใจได๎อยํางถูกต๎องบนพื้นฐานของข๎อมูลและเหตุผล การใช๎ทักษะชีวิตท่ีถูกต๎อง สามารถค๎นหาความรู๎ใหมํ 
ๆ ได๎ด๎วยเทคโนโลยีอยํางชาญฉลาด ด๎วยตนเองด๎วยเหตุนี้ จึงเป็นหน๎าท่ีครูและโรงเรียนท่ีต๎องจัดประสบการณ์
แกํผ๎ูเรียนอยํางชัดเจน เป็นรูปธรรมเรื่องการเรียนรู๎ สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ์และสร๎างสรรค์
ผลงาน สามารถแขํงขันทัดเทียมกับนานาประเทศ เป็นเยาวชนรุํนใหมํท่ีคุณภาพ อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นในสังคมใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลโลก   และในการจัดกิจกรรมโรงเรียนมุํงเนน๎ให๎ผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูปฏิบัติด๎วยตนเองอยําง
ครบวงจร ต้ังแตํศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างาน โดยเน๎นการ
ท างานรํวมกันเป็นกลํุม  

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

1. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน และเขียน การส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได๎
เหมาะสมตามระดับช้ัน 

2. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น แก๎ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ อยํางเหมาะสม 

3. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดอยํางเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
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  4. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิมในแตํละปีในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะตํางๆ ตาม
หลักสูตร อยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง 

5. เพื่อให๎คําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผ๎ูเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม
เปูาหมาย 

6. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชํวงวัย 

7. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 

8. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได๎อยํางเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  

9. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผ๎ูอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
10. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองสม่ าเสมอ  

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ร๎อยละ 95 ของผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน และเขียน การส่ือสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ได๎เหมาะสมตามระดับช้ัน  
2. ร๎อยละ 95 ของผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น แก๎ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ อยํางเหมาะสม 
3. ร๎อยละ 90 ของผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดอยําง

เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
  4.   ร๎อยละ 95 ของผ๎ูเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิมในแตํละปีในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะ
ตํางๆ ตามหลักสูตร อยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง 

5. ร๎อยละ 50 ของคําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผ๎ูเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไป
ตามเปูาหมาย 

6. ร๎อยละ 98 ของผ๎ูเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือ
มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชํวงวัย 

7. ร๎อยละ 98 ของผ๎ูเรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 

8. ร๎อยละ 100 ของผ๎ูเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได๎อยํางเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  

9.   ร๎อยละ 98 ของผ๎ูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผ๎ูอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
10. ร๎อยละ 98 ของผ๎ูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองสม่ าเสมอ  
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.    ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน และเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได๎

เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดีเย่ียม 
2.   ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

แก๎ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ อยํางเหมาะสม ในระดับดีเย่ียม 
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3.  ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดอยํางเหมาะสมปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพ ในระดับดีเย่ียม 
  4. ผ๎ูเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิมในแตํละปีในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะตํางๆ ตาม
หลักสูตร อยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง ในระดับดีเย่ียม 

5. คําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผ๎ูเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเปูาหมาย 
ในระดับพอใช๎ 

6.   ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับชํวงวัย ในระดับดีเย่ียม 

7.   ผ๎ูเรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดีเย่ียม 

8. ผ๎ูเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได๎อยํางเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ในระดับดีเย่ียม 

9.    ผ๎ูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผ๎ูอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ในระดับดีเย่ียม 
10.  ผ๎ูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองสม่ าเสมอ ในระดับดีเย่ียม  
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

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

ตุลาคม 2560 

 – 

กันยายน 2561 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

การด าเนินงานตามแผน (D) 
- กิจกรรมสุขบัญญัติ 10 ประการ (250.-) 
- กิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ (250.-) 
- กิจกรรมอบรมค๎ุมครองผ๎ูบริโภค (250.-) 
- กิจกรรมจราจร (250.-) 
- กิจกรรมรณรงค์ไข๎เลือดออก (-) 
- กิจกรรมคํานิยม 12 ประการ (-) 
- กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ (500.-) 
- กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ (500.-) 
- กิจกรรมวันไหว๎ครู (500.-) 
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (1,000.-) 
- กิจกรรมท าบุญสถานศึกษา (2,000.-) 

ตุลาคม 2560 

 – 

กันยายน 2561 

ครูทุกคน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมวันอาเซียน (1,000.-) 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส – วันขึ้นปีใหมํ (1,000.-) 
- กิจกรรมศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (1,000.-) 
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (1,000.-) 
- กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย (1,000.-) 
- กิจกรรมโครงงานอาชีพ (1,500.-) 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ (500.-) 
- กิจกรรมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน (1,000.-) 
- กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพอนามัยฯ (2,000.-) 

  - กิจกรรมศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายใน-ภายนอกฯ (2,000.-) 
- กิจกรรม To Be Number One (1,000.-) 
- กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟูา (1,000.-) 
- กิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพดี (1,000.-) 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (2,000.-) 
- กิจกรรมแขํงขันทักษะวิชาการ (20,000.-) 
- กิจกรรมไหว๎ศาลเจ๎าพํอสมศักด์ิ (2,000.-) 
- กิจกรรมงานแนะแนว (1,000.-) 
- กิจกรรมงานสักการะหลวงพํอเขียน (1,000.-) 
- กิจกรรมเรียนรํวม (500.-) 
- กิจกรรมถวายราชสดุดีฯ (500.-) 
- กิจกรรมคํายคุณธรรม (12,000.-) 
- กิจกรรมการอยูํคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (30,000.-) 
- กิจกรรมสํงเสริมวิชาการ (19,400.-) 
- กิจกรรมทัศนศึกษา (20,000.-) 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน (3,000.-) 
- กิจกรรมกีฬาสีภายนอก (5,000.-) 
- กิจกรรมติวเข๎ม – ซํอมเสริม (6,000.-) 
-กิจกรรมวันคล๎ายวันสถาปนาฯ (0.-) 
-กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน (0.-) 
 

  

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

ตุลาคม 2560 

 – 

กันยายน 2561 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- วิเคราะห์ข๎อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

  

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

กันยายน 2561 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน และเขียน การ
ส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได๎เหมาะสม
ตามระดับช้ัน ในระดับดีเย่ียม 
2. ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น แก๎ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช๎ใน
สถานการณ์ตําง ๆ อยํางเหมาะสม ในระดับดีเย่ียม 
3. ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ไดอยํางเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ในระดับดีเย่ียม 
 4. ผ๎ูเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิมในแตํละปีใน
ด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะตํางๆ ตามหลักสูตร 
อยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง ในระดับดีเย่ียม 
5. คําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผ๎ูเรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเปูาหมาย 
ในระดับพอใช๎ 
6. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร๎อมท่ีจะ
ศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับชํวงวัย ในระดับดีเย่ียม 
7. ผ๎ูเรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา 

1. ร๎อยละ 95 ของผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน 
และเขียน การส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ได๎เหมาะสมตามระดับช้ัน  
2. ร๎อยละ 95 ของผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น แก๎ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช๎ใน
สถานการณ์ตําง ๆ อยํางเหมาะสม 
3. ร๎อยละ 90 ของผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดอยําง
เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
 4. ร๎อยละ 95 ของผ๎ูเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐาน
เดิมในแตํละปีในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะตํางๆ 
ตามหลักสูตร อยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง 
5. ร๎อยละ 50 ของคําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ
ของผ๎ูเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม
เปูาหมาย 
6. ร๎อยละ 98 ของผ๎ูเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติ
ท่ีดี พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชํวงวัย 
7. ร๎อยละ 98 ของผ๎ูเรียนมีความประพฤติด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึก  
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ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไมํขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดีเย่ียม 
8. ผ๎ูเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นในความเป็นไทย 
และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออก
ได๎อยํางเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ในระดับดีเย่ียม 
9. ผ๎ูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผ๎ูอื่น และมี
มนุษยสัมพันธ์ดี ในระดับดีเย่ียม 
10. ผ๎ูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองสม่ าเสมอ 
ในระดับดีเย่ียม 

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไมํขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
8. ร๎อยละ 100 ของผ๎ูเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท๎องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได๎อยํางเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน  
9. ร๎อยละ 98 ของผ๎ูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็น
ของผ๎ูอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
10. ร๎อยละ 98 ของผ๎ูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของ
ตนเองสม่ าเสมอ 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน และ
เขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 

ได๎เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดีเย่ียม 
2. ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก๎ปัญหาและ
น าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ อยําง
เหมาะสม ในระดับดีเย่ียม 
3. ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได๎
อยํางเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ใน
ระดับดีเย่ียม 
 4. ผ๎ูเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิมใน
แตํละปีในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะ
ตํางๆ ตามหลักสูตร อยํางเป็นรูปธรรมและ
ตํอเนื่อง ในระดับดีเย่ียม 
5. คําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของ
ผ๎ูเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเปูาหมาย ในระดับพอใช๎ 
6. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดี 
พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือ
มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชํวงวัย ใน
ระดับดีเย่ียม 

1. ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน และ
เขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได๎เหมาะสมตามระดับช้ัน 
2. ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก๎ปัญหาและ
น าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ 
อยํางเหมาะสม 
3. ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได
อยํางเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
 4. ผ๎ูเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิม
ในแตํละปีในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและ
ทักษะตํางๆ ตามหลักสูตร อยํางเป็นรูปธรรม
และตํอเนื่อง 
5. คําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของ
ผ๎ูเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเปูาหมาย 
6. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดี 
พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชํวง
วัย 
7. ผ๎ูเรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม  

95 % 
 

 
95 % 

 
 
 
 

90 % 
 
 

95 % 
 
 
 

50 % 
 
 

98 % 
 
 
 

98 % 
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ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

7. ผ๎ูเรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดย
ไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม ในระดับดีเย่ียม 
8. ผ๎ูเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นใน
ความเป็นไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได๎อยํางเหมาะสม
ในชีวิตประจ าวัน ในระดับดีเย่ียม 
9. ผ๎ูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของ
ผ๎ูอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ในระดับดีเย่ียม 
10. ผ๎ูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง
สม่ าเสมอ ในระดับดีเย่ียม 

จริยธรรม คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน
โดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
8. ผ๎ูเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นใน
ความเป็นไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได๎อยําง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
9. ผ๎ูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของ
ผ๎ูอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
10. ผ๎ูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของ
ตนเองสม่ าเสมอ 

 
 
 
 

100 % 
 
 
 

98 % 
 

98 % 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน - - 
7.2 คําใช๎สอย - - 
7.3 คําวัสดุในการจัดกิจกรรม 
    
 

14๒,900.- บาท 
 

- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม 
 รวมเป็นเงิน 14๒,900.- 
บาท 

7.4 อื่นๆ   
รวมทั้งสิ้น 14๒,900.- บาท 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน และเขียน การ
ส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได๎เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 
2. ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
แก๎ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ 
อยํางเหมาะสม 

- แบบประเมินคุณภาพ 
- แบบสังเกต 
- การตรวจสอบเอกสาร 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
3. ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ไดอยํางเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
 4. ผ๎ูเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิมในแตํละปีใน
ด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะตํางๆ ตามหลักสูตร 
อยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง 
5. คําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผ๎ูเรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเปูาหมาย 
6. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร๎อมท่ีจะ
ศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับชํวงวัย 
7. ผ๎ูเรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไมํขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
8. ผ๎ูเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นในความเป็นไทย 
และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออก
ได๎อยํางเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
9. ผ๎ูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผ๎ูอื่น และมี
มนุษยสัมพันธ์ดี 
10. ผ๎ูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองสม่ าเสมอ 

 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ร๎อยละ 95 ของผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน และเขียน การส่ือสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ได๎เหมาะสมตามระดับช้ัน  
9.2 ร๎อยละ 95 ของผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น แก๎ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ อยํางเหมาะสม 
9.3 ร๎อยละ 90 ของผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดอยําง

เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
  9.4 ร๎อยละ 95 ของผ๎ูเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิมในแตํละปีในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะ
ตํางๆ ตามหลักสูตร อยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง 

9.5 ร๎อยละ 50 ของคําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผ๎ูเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเปูาหมาย 

9.6 ร๎อยละ 98 ของผ๎ูเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชํวงวัย 

9.7 ร๎อยละ 98 ของผ๎ูเรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
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9.8 ร๎อยละ 100 ของผ๎ูเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได๎อยํางเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  

9.9 ร๎อยละ 98 ของผ๎ูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผ๎ูอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
9.10 ร๎อยละ 98 ของผ๎ูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองสม่ าเสมอ  

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

 
 

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

             ต าแหนํง ครู  (ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

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

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม   การอยูํคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ท่ี 1 
สนองจุดเน๎น สพฐ.ท่ี 1 
สนองนโยบาย สพม.41 ท่ี  2 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41 ข๎อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี 2 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2562 – กุมภาพันธ์  2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

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

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

งานลูกเสือ-เนตรนาร ี ฝุายกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนโรงเรียนวงังิว้วิทยาคมได๎เห็นความส าคัญ จึงมีความ
จ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องจัดให๎มีกิจกรรมนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให๎ลูกเสือ-เนตรนารีได๎ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู๎จักชํวยตัวเอง รู๎จักอยูํและท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่น 

2.  เพื่อให๎ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี  รู๎จักชํวยเหลือสังคมด๎วยความเต็มใจ 
3.  เพื่อให๎ลูกเสือเนตรนารีได๎พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู๎เพิ่มเติม 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 14 คน 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม จ านวน 83 คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม ร๎อยละ 95 มีความรู๎และ 

ทักษะในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
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2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม ร๎อยละ 95  มีความเสียสละใน 
การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม 

3. นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู๎ทักษะและทัศนคติท่ีดีไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

มกราคม 2562 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 
 

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

มกราคม 2562 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

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

กุมภาพันธ์ 2562 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

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

กุมภาพันธ์ 2562 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

 
 
 



๑๗ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

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

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

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 14 คน 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ว
วิทยาคม จ านวน 83 คน 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

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

1. เพื่อให๎ลูกเสือ-เนตรนารีได๎ฝึกความ
อดทนความมีระเบียบวินัย รู๎จักชํวย
ตัวเอง รู๎จักอยูํและท างานรํวมกับผ๎ูอื่น 
2. เพื่อให๎ลูกเสือ-เนตรนารีเป็น
พลเมืองดี  รู๎จักชํวยเหลือสังคมด๎วย
ความเต็มใจ 
3. เพื่อให๎ลูกเสือเนตรนารีได๎พัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์
ตรงและเรียนรู๎เพิ่มเติม 

98 % 
 
 
 

98 % 
 
 

100 % 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

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

30,000.- บาท 
(งบกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน) 

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

7.4 อื่นๆ   
รวมทั้งสิ้น 30,000.- บาท 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 



๑๘ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

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

- แบบประเมินคุณภาพ 
- แบบสังเกต 
- ตรวจสอบเอกสาร 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได๎ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู๎จักชํวยตัวเอง รู๎จักอยูํและท างานรํวมกับผ๎ูอื่น 
9.2 นักเรียนได๎บ าเพ็ญประโยชน์ชํวยเหลือสังคมด๎วยความเต็มใจ 
9.3 นักเรียนได๎พฒันาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู๎เพิ่มเติม 
 

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

 
 

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

         ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม            พิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา   
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ท่ี  1 
สนองจุดเน๎น สพฐ.        ท่ี  1 
สนองนโยบาย สพม.41  ท่ี  2 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41   ข๎อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ท่ี   2 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  25  พฤศจิกายน  2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล๎ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
ลูกเสือท่ัวประเทศจะจัดพิธีวางพวงมาลาตามสถานท่ีตําง ๆ ท่ีมีพระรูปของพระองค์ประดิษฐานอยู ํคณะลูกเสือ
แหํงชาติก็ได๎จัดพิธีในสํวนกลางท่ีลานอนุสาวรีย์ หน๎าสวนลุมพินี โรงเรียนตําง ๆ ก็จัดพิธีวางพวงมาลาใน
โรงเรียน  

งานลูกเสือ-เนตรนาร ี ฝุายกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนของโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม ได๎เห็นความส าคัญใน
กิจกรรมนี ้ จึงเห็นควรให๎จัดพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา เพื่อถวายความจงรักภักดี เชิดชูเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย ์  
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อถวายความจงรักภักดีตํอพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
2. เพื่อให๎เกิดความสามัคคีระหวํางพี่น๎องลูกเสือ และผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 
3.  เพื่อสืบเนื่องประเพณีนี้ ให๎อยูํในกิจการลูกเสือตํอไป 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

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

  2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมทุกคน มีความเสียสละในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.   ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของพระองค์ท่ีทรงจัดต้ังกองลูกเสือปุาและพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
  2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เป็นผ๎ูมีระเบียบวินัยและมี
ความเสียสละในการบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม 
 
 



๒๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

10 พฤศจิกายน 2561 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

 

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

25 พฤศจิกายน 2561 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

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

26 พฤศจิกายน 2561 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

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

28 พฤศจิกายน 2561 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

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

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียน     
วังงิ้ววิทยาคมทุกคน มีความรู๎ความเข๎าใจและทราบ
ถึงความส าคัญของวันคล๎ายวันสวรรคต ร.6 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ว
วิทยาคมทุกคน มีความเสียสละในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสํวนรวม 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

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

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

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน - - 
7.2 คําใช๎สอย - - 

7.3 คําวัสดุ 
   -  วัสดุจัดท าพวงมาลา 

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

 
7.4 อื่นๆ   

รวมทั้งสิ้น 500.- บาท 
(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

 



๒๒ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

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

-แบบประเมินคุณภาพ 
-แบบสังเกต 
 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. นักเรียนได๎รวํมพิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา ตํอองค์พระประมุขลูกเสือแหํงชาติ   
9.2. นักเรียนได๎นอ๎มระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงจัดต้ังกองลูกเสือปุา และพระราชทานก าเนิด

ลูกเสือไทย 
9.3. นักเรียนได๎นกัเรียนมีความเสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์ตํอผ๎ูอื่น 
 

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

 
 

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

              ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม            วันคล๎ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ  
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ท่ี   1 
สนองจุดเน๎น สพฐ.        ท่ี   1 
สนองนโยบาย สพม.41  ท่ี   2 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41 ข๎อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ท่ี   2 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  กรกฎาคม  2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

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

งานลูกเสือ-เนตรนาร ี ฝุายกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนโรงเรียนวงังิว้วิทยาคมได๎เห็นความส าคัญ เนื่องจาก
เป็นการเผยแผํเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ผ๎ูสถาปนากิจการลูกเสือไทย จึงจัดให๎
ลูกเสือ-เนตรนารีในโรงเรียนได๎มีการถวายราชสดุดีและทบทวนค าปฏิญาณขึ้น 

  
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อถวายความจงรักภักดีแดํพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
           2. เพื่อให๎เกิดความสามัคคีระหวํางพี่น๎องลูกเสือ-เนตรนาร ีและผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 
     3. เพื่อสืบเนื่องประเพณีท่ีดีนี้ให๎ด ารงอยูํในกิจการลูกเสือ-เนตรนารีตํอไป 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมทุกคน  มีความรู๎ความเข๎าใจ

และทราบถึงความส าคัญของวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย  
  2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมทุกคน  มีความเสียสละในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

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

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

25 มิถุนายน 2561 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

 

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

1 กรกฎาคม 2561 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

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

3 กรกฎาคม 2561 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

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

5 กรกฎาคม 2561 นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
และคณะท างาน 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

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

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียน           
วังงิ้ววิทยาคม ร๎อยละ 100  มีความรู๎ความเข๎าใจและ
ทราบถึงความส าคัญของวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย  
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ ของโรงเรียน             
วังงิ้ววิทยาคม ร๎อยละ 100  มีความเสียสละในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม 
 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

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

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

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน 
 

- - 

7.2 คําใช๎สอย - - 

7.3 คําวัสดุ - 
 

- 
7.4 อื่นๆ   

รวมทั้งสิ้น - 
(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

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

-แบบประเมินคุณภาพ 
-แบบสังเกต 
 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได๎รํวมเดินสวนสนามและกลําวค าปฏิญาณตํอองค์พระประมุขลูกเสือแหํงชาติ   
9.2  นักเรียนได๎น๎อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงจัดต้ังกองลูกเสือปุา และพระราชทานก าเนิด

ลูกเสือไทย 
9.3 นักเรียนได๎นกัเรียนมีความเสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์ตํอผ๎ูอื่น 
 

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

 
 

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

              ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ......................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                              ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม              วันคริสต์มาส – วันขึ้นปีใหม ํ
โครงการ          พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 
แผนงาน          สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ   ท่ี 1  
สนอง จุดเน๎น สพฐ.       ท่ี 1 
สนองนโยบาย สพม.๔๑  ท่ี 1 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม.๔๑ ข๎อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข๎อท่ี  1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวณัฐสิรี   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ํ  โครงการตํอเนื่อง    อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนธันวาคม 2560 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

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

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

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

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง 
2. เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะให๎กับนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ผ๎ูเรียน ร๎อยละ 90 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง 
ผ๎ูเรียน ร๎อยละ 90 มีความสามัคคีในหมูํคณะ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผ๎ูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตํางในระดับดีเย่ียม 

ผ๎ูเรียนมีความสามัคคีในหมูํคณะในระดับดีเย่ียม 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

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

 
1 ธันวาคม 2560 

 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

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

 
1 – 25  ธันวาคม 2560  

 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการด าเนินงาน  

 
25 ธันวาคม 2560  

 
คณะครู 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
2๙ ธันวาคม 2560  

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 

1. ผ๎ูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกตําง 

1. ผ๎ูเรียนสามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงและ
ปฏิบัติตนได๎อยํางเหมาะสม   

2. ผ๎ูเรียนมีความสามัคคีในหมูํคณะ 2. ผ๎ูเรียนมีความสามัคคีในการท างานและ 
การวางแผนรํวมกันอยํางสร๎างสรรค์       

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ผ๎ูเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตําง 

ผ๎ูเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตําง อยูํในระดับ
ดีเย่ียม 

90 % 
 

2. ผ๎ูเรียนมีความสามัคคีในหมูํคณะ ผ๎ูเรียนมีความสามัคคีในการ
ท างานและการวางแผนรํวมกัน
อยํางสร๎างสรรค์       

90 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

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

รวมทั้งสิ้น 1,000 บาท 
 (ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผ๎ูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง -  แบบสอบถาม 

-  แบบสังเกต 
2. ผ๎ูเรียนมีความสามัคคีในหมูํคณะ -  แบบสอบถาม 

-  แบบสังเกต 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1.ผ๎ูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง 
9.2. ผ๎ูเรียนมีความสามัคคีกันในหมูํคณะ 
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10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม         ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
(นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)        (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 
                  ต าแหนํง ครู                  ต าแหนํง ครู 
 
                                                   ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                          (นางภัสวรรณ     กันนา)  
                                                        ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                              ลงช่ือ....................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ. 
                                                          (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                             ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม    ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา 
แผนงาน/งาน         สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจบจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ.    ท่ี   1 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.         ท่ี   1 
สนองนโยบาย  สพม. 41   ท่ี   2  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. 41      ข๎อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 2 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ     โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                    โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ     พฤษภาคม 2561 – กันยายน 256๑ 
 
1. ความส าคัญหลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติได๎ให๎ความส าคัญของแหลํงการเรียนรู๎เป็นอยํางยิง่ จึงได๎ก าหนดให๎
รัฐต๎องสํงเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหลํงการเรียนรู๎ ไว๎ในมาตรา 25 ดังนี้ 
“มาตรา 25 รัฐต๎องสํงเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทุกรูป แบบได๎แกํ ห๎องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหลํงข๎อมูลและแหลํงการเรียนรู๎อื่นอยํางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ”ส าหรับ
ความส าคัญของแหลํงการเรียนรู๎สามารถสรุปเป็นข๎อๆ ได๎ดังนี้ 
 1. เป็นแหลํงท่ีรวมขององค์ความรู๎อันหลากหลายพร๎อมท่ีจะให๎ผ๎ูเรียนเข๎าไปศึกษา ค๎นคว๎า ด๎วย
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่แตกตํางกันของแตํละบุคคล และเป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
 2. เป็นแหลํงเช่ือมโยงให๎สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกัน ท าให๎คนในชุมชนมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษาแกํบุตรหลานของตน 
 3. เป็นแหลํงข๎อมูลท่ีท าให๎ผ๎ูเรียนเกิดการการเรียนรู๎อยํางมีความสุข เกิดความสนุกสนาน และมีความ
สนใจท่ีจะเรียนไมํเกิดความเบื่อหนําย 
 4. ท าให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการได๎คิดเองปฏิบัติเอง และสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองและสร๎างความรู๎
ด๎วยตนเองขณะเดียวกันก็สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมและท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
 5. ท าให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการปลูกฝังให๎รู๎และรักท๎องถิ่นของตน มองเห็นคุณคําและตระหนักถึงปัญหาใน
ชุมชนของตน พร๎อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 แหลํงการเรียนรู๎  หมายถึง  แหลํงขําวสารข๎อมูล  สารสนเทศ  แหลํงความรู๎ทางวิทยาการ 
และประสบการณ์ท่ีสนับสนุนสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน ใฝุเรียน ใฝุรู๎ แสวงหาความรู๎และเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  
ตามอัธยาศัยอยํางกว๎างขวางและตํอเนื่องจากแหลํงตําง ๆ  เพื่อเสริมสร๎างให๎ผ๎ูเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู ๎ และเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎    (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน๎า 6) 
 โรงเรียนจึงเห็นความส าคัญของการแหลํงการเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจึงมีการจัด
กิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติ ให๎ท าได๎ คิดเป็น ท าเป็น รักการอําน การเขียน และ
เกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง รวมท้ังมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความถนัดและความสนใจ
ของ ผ๎ูเรียน โดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล มีการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
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สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาตํางๆ ซึ่งจะสํงผลให๎ผ๎ูเรียนสามารถจดจ า
องค์ความรู๎นั้นไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ า วันได๎ตลอดไป ดังนั้น สถานศึกษาทุกแหํงจะต๎องให๎ความส าคัญใน
การจัดให๎มีแหลํงการเรียนรู๎ที่เหมาะ สมกับผ๎ูเรียน และมีการใช๎ประโยชน์จากแหลํงการเรียนรู๎ที่มีอยูํท้ังใน
สถานศึกษาและในชุมชน ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรลุตามจุดมุํงหมายของหลักสูตรการศึกษาแหํงชาติท่ีวํา
นักเรียนเป็นผ๎ูท่ี   ดี   เกํง   มีสุข  และด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของ
ประเทศชาติตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์       

 1. สถานศึกษามีใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ภายใน-นอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 
  2. สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ระหวํางสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง 
 
3. เป้าหมาย 
       3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ร๎อยละ 93  สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวําง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง  
 3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง ในระดับดีเย่ียม 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

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

พฤษภาคม 2561 คณะครู 

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

พ.ค. 2561 - 
ก.ย.   256๑ 

 
คณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 
ก.ย.   256๑ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
ก.ย.   256๑ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
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5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ   
ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์(outcome)ของโครงการ 

สถานศึกษาการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง 

สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวําง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     
ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 สถานศึกษาการแลกเปล่ียนเรียนรู๎
ระหวํางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ี
เกี่ยวข๎อง 

 สถานศึกษามีการแลกเปล่ียน
เรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ี
เกี่ยวข๎อง อยูํในระดับดีเย่ียม 

ร๎อยละ  93 
 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

คําใช๎สอย 
   

1,500 -คํารถรับ-สํง คณะครูและน านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
6 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายนอกสถานศึกษา 

คําวัสดุ 500 คํากระดาษ วัสดุอุปกรณ์ตําง ๆในการท ากิจกรรม 
 

รวมทั้งสิ้น 2,000 (สองพนับาทถ้วน) 
(ขอถัวจํายรายการ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
 สถานศึกษาการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง ได๎รับความรู๎จากการศึกษาแหลํง
เรียนรู๎ภายใน-นอกสถานศึกษา 
 9.2  สํงเสริมผ๎ูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง มีเจตคติท่ีดีตํอชุมชน และ
กระบวนการเรียนรู ๎ 
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10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
    (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)                    (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
             ต าแหนํง ครู                            ต าแหนํง ครู  
 
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                   
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กิจกรรม             ปฐมนิเทศนักเรียนใหมํ 
แผนงาน        สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ.        ท่ี  ๑ 
สนอง จุดเน๎น  สพฐ.        ท่ี  ๖ 
สนองนโยบาย  สพม.๔๑       ท่ี  ๖ 
สนอง จุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.๔๑  ข๎อท่ี ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม      นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
_______________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 

เนื่องจากนักเรียนเป็นนกัเรียนใหมํ ยังไมํค๎ุนเคยท้ังทางด๎านระบบการศึกษา และระเบียบข๎อบังคับ  
กฎเกณฑ์ตําง  ๆ   การปฐมนิเทศจะชํวยท าให๎นักศึกษามีความพร๎อมในการศึกษา  เข๎าใจในการปฏิบัติตนและ
สร๎างทัศนคติท่ีดี  ด๎วยเหตุผลดังกลําว  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  จึงจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ   เพื่อเป็น
การแนะน าแนวทางในการเรียน  การปฏิบัติตนท่ีถูกต๎องเหมาะสม  และเพื่อให๎นักศึกษาได๎รับข๎อมูลพื้นฐานใน
การด าเนินชีวิตในโรงเรียน เป็นการชํวยให๎นักเรียนความพร๎อมอันเป็นรากฐานส าคัญท่ีจะเตรียมตัวเผชิญกับ
สถานการณ์ใหมํ ๆ ท้ังในด๎านการเรียนและความเป็นอยูํ  นอกจากนั้นยังเป็นการแนะน าผ๎ูบริหารและครู ให๎
นักเรียนใหมํได๎รู๎จักด๎วย 
     โรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม ได๎จัดการศึกษาท่ีมุํงเน๎นเพื่อการพัฒนาคนให๎เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมบูรณ์ท้ัง
ครบท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็นผ๎ูมีความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ จึงจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีทุกภาคสํวนท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎อง ทุกหนํวยงานต๎องมีสํวน
ประสานความสัมพันธ์กัน เพื่อรํวมมือกันในการพฒันาผ๎ูเรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามและสามารถปฏิบัติ
ตนเองถูกต๎องตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 

 โรงเรียนจึงได๎จัดกิจกรรมการนี้ขึน้มาเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และสอดคล๎องกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียนปัจจุบัน 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 

๑.  เพื่อให๎นักเรียนได๎ทราบถึงนโยบาย  วัตถุประสงค์   ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม    
๒.  เพื่อให๎นักเรียนทราบถึงขอบขํายของหลักสูตร    วิธีการเรียนการสอน    การให๎บริการตําง ๆ   

เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน  
๓. เพื่อให๎นักเรียนได๎ค๎ุนเคยและเกิดความรู๎สึกเป็นกันเอง เป็นการสร๎างสัมพันธภาพและให๎นักเรียนมี

ทัศนคติท่ีดีตํอเพื่อน  ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 



๓๖ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๓.  เป้าหมาย 
 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.  เพื่อให๎นักเรียน ร๎อยละ ๑๐๐ ได๎ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ของโรงเรียนวงังิว้

วิทยาคม    
  ๒.  เพื่อให๎นักเรียน  ร๎อยละ ๑๐๐ ทราบถึงขอบขํายของหลักสูตร    วิธีการเรียนการสอน    

การให๎บริการตําง ๆ   เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน  
๓. เพื่อให๎นักเรียน  ร๎อยละ ๑๐๐ ได๎ค๎ุนเคยและเกิดความรู๎สึกเป็นกันเอง เป็นการสร๎าง 

สัมพันธภาพและให๎ นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตํอเพื่อน  ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.  เพื่อให๎นักเรียนได๎ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ในระดับ   

ดีมาก 
   ๒.  เพื่อให๎นักเรียนทราบถึงขอบขํายของหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน  การให๎บริการตําง ๆ   
เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน ในระดับ  ดีมาก 

๓.เพื่อให๎นักเรียนได๎ค๎ุนเคยและเกิดความรู๎สึกเป็นกันเอง เป็นการสร๎างสัมพันธภาพและให๎ 
นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตํอเพื่อน  ครูและบุคลากรของโรงเรียน ในระดับ  ดีมาก 
 
๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนิน 

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

ตุลาคม ๒๕๖๐  คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดเตรียมข๎อมูลการปฐมนิเทศ
นักเรียนใหมํเรียน 
-ปฐมนิเทศนักเรียนใหมํ 
 

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๑ คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
 

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

 
 
 



๓๗ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ ( outcome ) ของโครงการ 
 ๑.  เพื่อให๎นักเรียนได๎ทราบถึงนโยบาย  วัตถุประสงค์   
ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม    

๑.  นักเรียนได๎ทราบถึงนโยบาย  วัตถุประสงค์   ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม    

๒.  เพื่อให๎นักเรียนทราบถึงขอบขํายของหลักสูตร    
วิธีการเรียนการสอน    การให๎บริการตําง ๆ   เพื่อ
เป็นข๎อมูลพื้นฐานในด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน 

๒.  นักเรียนทราบถึงขอบขํายของหลักสูตร    วิธีการ
เรียนการสอน    การให๎บริการตําง ๆ   เพื่อเป็นข๎อมูล
พื้นฐานในด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน 

๓.เพื่อให๎นักเรียนได๎ค๎ุนเคยและเกิดความรู๎สึกเป็น
กันเอง เป็นการสร๎างสัมพันธภาพและให๎นักเรียนมี
ทัศนคติท่ีดีตํอเพื่อน  ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 

๓.นักเรียนได๎ค๎ุนเคยและเกิดความรู๎สึกเป็นกันเอง เป็น
การสร๎างสัมพันธภาพและให๎นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตํอ
เพื่อน  ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 

 
๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑.  เพื่อให๎นักเรียนได๎ทราบถึงนโยบาย  
วัตถุประสงค์   ของโรงเรียนวังงิว้
วิทยาคม    

๑.  นักเรียนได๎ทราบถึง
นโยบาย  วัตถุประสงค์   ของ
โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม    

๑.  นักเรียน ร๎อยละ ๑๐๐ ได๎
ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ 
ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม    
 

๒. เพื่อให๎นักเรียนทราบถึงขอบขํายของ
หลักสูตร    วิธีการเรียนการสอน    การ
ให๎บริการตําง ๆ   เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐาน
ในด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน 

๒.  นักเรียนทราบถึงขอบขําย
ของหลักสูตร    วิธีการเรียน
การสอน    การให๎บริการตําง 
ๆ   เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานใน
ด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน 

๒.  นักเรียน  ร๎อยละ ๑๐๐ ทราบ
ถึงขอบขํายของหลักสูตร    วิธีการ
เรียนการสอน    การให๎บริการตําง 
ๆ   เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในด๎าน
การเรียนให๎แกํนักเรียน 

๓เพื่อให๎.นักเรียนได๎ ค๎ุนเคยและเกิด
ความรู๎ สึกเป็นกันเอง เป็นการสร๎าง
สัมพันธภาพและให๎นักเรียนมีทัศนคติท่ี
ดี ตํ อ เพื่ อ น   ครู และบุ คลากรของ
โรงเรียน 
 

๓.นักเรียนได๎ค๎ุนเคยและเกิด
ความรู๎สึกเป็นกันเอง เป็นการ
สร๎ า ง สัมพันธภาพและ ให๎
นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตํอเพื่อน  
ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 

๓. นักเรียน  ร๎อยละ ๑๐๐ ได๎
ค๎ุนเคยและเกิดความรู๎สึกเป็น
กันเอง เป็นการสร๎างสัมพันธภาพ
และให๎ นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตํอ
เพื่อน  ครูและบุคลากรของ
โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 



๓๘ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๕๐๐  บาท -วัสดุในการจัดท าเอกสาร

ปฐมนิเทศ กระดาษ  
๗.๔ อื่น ๆ -  

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐  บาท 
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 
๘.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.  นักเรียนได๎ทราบถึงนโยบาย  วัตถุประสงค์   ของ
โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
    

แบบสอบถาม ,แบบสัมภาษณ์ 
 แบบการสังเกต 

๒.  นักเรียนทราบถึงขอบขํายของหลักสูตร    วิธีการ
เรียนการสอน    การให๎บริการตําง ๆ   เพื่อเป็นข๎อมูล
พื้นฐานในด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน 
 

แบบสอบถาม ,แบบสัมภาษณ์ 
 แบบการสังเกต 

๓.นักเรียนได๎ค๎ุนเคยและเกิดความรู๎สึกเป็นกันเอง เป็น
การสร๎างสัมพันธภาพและให๎นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตํอ
เพื่อน  ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 

แบบสอบถาม ,แบบสัมภาษณ์ 
 แบบการสังเกต 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนได๎ทราบถึงนโยบาย  วัตถุประสงค์   ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม    
๙.๒ นักเรียนทราบถึงขอบขํายของหลักสูตร    วิธีการเรียนการสอน  หลักเกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล  การให๎บริการตําง ๆ   เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในด๎านการเรียนให๎แกํนักเรียน  
๙.๓ นักเรียนได๎ค๎ุนเคยและเกิดความรู๎สึกเป็นกันเอง เป็นการสร๎างสัมพันธภาพและให๎นักเรียนมี

ทัศนคติท่ีดีตํอเพื่อน  ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์)          (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 
            ต าแหนํง ครู                             ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)        
                         
๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   แขํงขันทักษะทางวิชาการ 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์สพฐ.   ท่ี  ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.   ท่ี  ๓ 
สนองนโยบาย  สพม.๔๑ ท่ี  ๑ 
สนอง จุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.๔๑  ข๎อท่ี ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม      นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  ๒๕๖๑ 
_______________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 

การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสํูมาตรฐานการศึกษาของชาติพัฒนาผ๎ูเรียนสมรรถนะครูและบุคลากร
อยํางเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญผ๎ูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรการศึกษาอยํางเต็มตามศักยภาพ 

ในการพัฒนาการศึกษานั้นจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องจัดกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเป็นเลิศด๎านวิชาการและมีศักยภาพในทุกด๎านและเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการ
ด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

นักเรียนต๎องได๎รับการสนับสนุนจัดการประกวดทักษะทางวิชาการและผลงานและสามารถน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันและศึกษาตํอในระดับสูงขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 
 ๑.เพื่อจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎แสดงออกซึ่งความสามารถในด๎านวิชาการทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
 ๒.เพื่อเป็นเวทีประกวดและการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ของนักเรียน 
          ๓.เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนไปประกวดและแสดงศักยภาพในระดับภายในโรงเรียนระดับตํางโรงเรียน   
ระดับเขตระดับภาคและระดับประเทศเพื่อให๎นักเรียนได๎ค๎นพบตนเองมากขึ้น 
๓.  เป้าหมาย 
 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. .  ผ๎ูเรียนร๎อยละ  ๑๐๐   มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิตซึ่งเกิด

จากการแขํงขันแลกเปล่ียนเรียนรู๎และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. .ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิตซึ่งเกิดจากการแขํงขัน

แลกเปล่ียนเรียนรู๎และประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระดับ  ดีมาก 



๔๑ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนิน 
 

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

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  
๒๕๖๑ 

คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดเตรียมข๎อมูลในการแขํงขัน 
-.ด าเนินการฝึกซ๎อม 

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  
๒๕๖๑ 

คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

กันยายน  ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน  ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
๑.นักเรียนได๎แสดงออกซึ่งความสามารถในด๎าน
วิชาการทุกกลํุมสาระการเรียนรู ๎
๒.นักเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ๎
๓.นักเรียนแสดงศักยภาพในระดับภายในโรงเรียน
ระดับตํางโรงเรียน   ระดับเขตระดับภาคและ
ระดับประเทศเพื่อให๎นักเรียนได๎ค๎นพบตนเองมากขึ้น 
 

๑.นักเรียนได๎แสดงออกซึ่งความสามารถในด๎าน
วิชาการทุกกลํุมสาระการเรียนรู ๎
๒.มีเวทีประกวดและการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ของ
นักเรียน 
 ๓.นักเรียนไปประกวดและแสดงศักยภาพในระดับ
ภายในโรงเรียนระดับตํางโรงเรียน   ระดับเขตระดับ
ภาคและระดับประเทศเพื่อให๎นักเรียนได๎ค๎นพบตนเอง
มากขึ้น 

 
๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑.นักเรียนได๎แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในด๎านวิชาการทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
๒.นักเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ๎
๓.นักเรียนแสดงศักยภาพในระดับ
ภายในโรงเรียนระดับตํางโรงเรียน   
ระดับเขตระดับภาคและระดับประเทศ
เพื่อให๎นักเรียนได๎ค๎นพบตนเองมากขึ้น 

๑. นักเรียนมีความรู๎ความ
เข๎าใจและมีทักษะในเชิง
วิชาการและในการด ารงชีวิต
ซึ่งเกิดจากการแขํงขัน
แลกเปล่ียนเรียนรู๎และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

ผ๎ูเรียนร๎อยละ  ๑๐๐   มีความรู๎
ความเข๎าใจและมีทักษะในเชิง
วิชาการและในการด ารงชีวิตซึ่งเกิด
จากการแขํงขันแลกเปล่ียนเรียนรู๎
และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

 



๔๒ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

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

รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท 
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 

๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในเชิง
วิชาการและในการด ารงชีวิตซึ่งเกิดจากการแขํงขัน
แลกเปล่ียนเรียนรู๎และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๙.๑.  นักเรียนได๎แสดงออกซึ่งความสามารถในด๎านวิชาการทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
๙.๒.  นักเรียนได๎มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ 
๙.๓ นักเรียนได๎ประกวดและแสดงศักยภาพในระดับภายในโรงเรียนระดับตํางโรงเรียนระดับเขตระดับ

ภาคและระดับประเทศ 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์)         (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์) 
           ต าแหนํง ครู                  ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

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



๔๓ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   ติวเข๎ม/สอนซํอมเสริม 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์สพฐ.   ท่ี  ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.   ท่ี  ๑ 
สนองนโยบาย  สพม.๔๑ ท่ี  ๑ 
สนอง จุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.๔๑  ข๎อท่ี ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม      นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  ๒๕๖๑ 
________________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสํูมาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผ๎ูเรียน  สมรรถนะครูและ
บุคลากรอยํางเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  ผ๎ูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรการศึกษา อยํางเต็มตามศักยภาพ 
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรยีน  

ในปีการศึกษาท่ีผํานมาปรากฎวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉล่ียอยูํในเกณฑ์คํอนข๎างต่ า
การติวเข๎มและการสอนซํอมเสริมเป็นการสอนท่ีชํวยแก๎ไขและสํงเสริมเด็กเป็นรายบุคคลหรือกลํุมให๎มีผลการ
เรียนท่ีดีขึ้น  

ซึ่งจะเป็นการแก๎ปัญหาการเรียนไมํทันเพื่อนในห๎องเรียนและเป็นการเสริมเด็กท่ีมีสติปัญญาสูงให๎ได๎รับ
ความรู๎อยํางเต็มท่ี 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพื่อให๎นักเรียนท่ีเรียนอํอนมีโอกาสเรียนทันเพื่อน 
๒. เพื่อสํงเสริมนักเรียนท่ีมีสติปัญญาสูงได๎ใช๎ความรู๎ความสามารถอยํางเต็มท่ี 
๓. เพื่อให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.ผ๎ูเรียนร๎อยละ  ๑๐๐ มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ผ๎ูเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ   ดี 

 
 



๔๔ 
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๔.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนิน 
 

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

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-.จัดเตรียมเอกสารในการสอนซํอม
เสริม 
-ด าเนินการสอนซํอมเสริม 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
๑. นักเรียนท่ีเรียนอํอนมีโอกาสเรียนทันเพื่อน 
๒. นักเรียนท่ีมีสติปัญญาสูงได๎ใช๎ความรู๎ความสามารถ
อยํางเต็มท่ี 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๑. นักเรียนท่ีเรียนอํอนมีโอกาสเรียนทันเพื่อน 
๒. นักเรียนท่ีมีสติปัญญาสูงได๎ใช๎ความรู๎ความสามารถ
อยํางเต็มท่ี 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. นักเรียนท่ีเรียนอํอนมีโอกาสเรียนทัน
เพื่อน 
๒. นักเรียนท่ีมีสติปัญญาสูงได๎ใช๎ความรู๎
ความสามารถอยํางเต็มท่ี 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๑.  นั ก เรียน ท่ี เรี ยนอํอนมี
โอกาสเรียนทันเพื่อน 
๒. นักเรียนท่ีมีสติปัญญาสูงได๎
ใช๎ความรู๎ความสามารถอยําง
เต็มท่ี 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

ผ๎ูเรียนร๎อยละ  ๑๐๐  มีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 



๔๕ 
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๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย ๔,๐๐๐ บาท คําพาหนะ 
๗.๓ คําวัสดุ ๒,๐๐๐ บาท คําวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท 
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 

๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนท่ีเรียนอํอนมีโอกาสเรียนทันเพื่อน 
๒. นักเรียนท่ีมีสติปัญญาสูงได๎ใช๎ความรู๎ความสามารถ
อยํางเต็มท่ี 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๑.แบบสังเกต 
๒.แบบทดสอบ 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑  นักเรียนท่ีเรียนอํอนมีความพร๎อมในการเรียนมากขึ้น 
๙.๒  เพื่อสํงเสริมนักเรียนท่ีมีสติปัญญาสูงได๎ใช๎ความรู๎ความสามารถอยํางเต็มท่ี 
๙.๓  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของโรงเรียนสูงขึ้น 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์)         (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 
           ต าแหนํง ครู                            ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม  
 



๔๖ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   การวิจัยในช้ันเรียน 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์สพฐ.   ท่ี  ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.   ท่ี  ๓ 
สนองนโยบาย  สพม.๔๑ ท่ี  ๓ 
สนอง จุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.๔๑  ข๎อท่ี ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  ๒๕๖๑ 
________________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 

การวิจัยในช้ันเรียนเป็นกระบวนการแสวงหาความรู๎อันเป็นความจริงท่ีเช่ือถือได๎มีเปูาหมายส าคัญอยูํท่ี
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการพฒันาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนในบริบทของช้ันเรียนเป็นส าคัญ 
 การวิจัยในช้ันเรียนจึงเกี่ยวเนื่องกับแนวทางการจัดการศึกษาท่ีต๎องยึดหลักวําผ๎ูเรียนมีความส าคัญท่ีสุด
ผ๎ูเรียนทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยมีผ๎ูสอนเป็นท้ังผ๎ูผลิตงานวิจัยและผ๎ูบริโภคผลการวิจัยหรือกลําวอีกนัย
หนึ่งคือผ๎ูสอนเป็นนักวิจัยในช้ันเรียนอันสอดคล๎องตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ วําด๎วยแนวการจัดการศึกษามาตรา ๒๔ (๕) ซึ่งกลําวถึงการสํงเสริม
สนับสนุนให๎ครูผ๎ูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อมส่ือการเรียนรู๎และมีความรอบรู๎รวมทั้งสามารถใช๎
การวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎ทั้งนีผ๎ู้สอนและผ๎ูเรียนอาจเรียนรู๎ไปพร๎อมกนัจากการเรียนการสอน
และแหลํงวิทยาการประเภทตํางๆรวมถึงมาตรา ๓๐ ยังได๎กลําววํา “ให๎สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมทั้งการสํงเสริมให๎ผ๎ูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผ๎ูเรียนในแตํละระดับการศึกษา”  
 การวิจัยในช้ันเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง  น ามาใช๎เพื่อแก๎ปัญหาในช้ันเรียน ประโยชน์ท า
วิจัยไมํเพียงแตํจะชํวยพัฒนาการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพแตํยังชํวยพัฒนาวิชาชีพครูให๎มีความเข๎มแข็ง
ยิ่งขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 

๑. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน  
๒ .เพื่อวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ 

 
 
 



๔๗ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑.  ผ๎ูเรียนร๎อยละ ๑๐๐  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 
  ๒. ครูร๎อยละ  ๑๐๐ วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ผ๎ูเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น   ในระดับ ดี 
๒.  ครูจัดท าการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ  ในระดับ 
 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนิน 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

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

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  
๒๕๖๑ 

คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-.จัดเตรียมข๎อมูลในการวิจัยในช้ัน
เรียน 
-.ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียน 

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  
๒๕๖๑ 

คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

กันยายน  ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน  ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

 

๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
๑.  ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน  
๒ .จัดท าวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพ 

๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียนสูงขึ้น  
๒.  มีวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพ 

 

๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑.  ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผ๎ูเรียน  
๒.จัดท าวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให๎มีประสิทธิภาพ 
 

๑.เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผ๎ูเรียน อยูํในระดับดี  
 ๒.เพื่อวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพอยูํในระดับดี 

๑.  ผ๎ูเรียนร๎อยละ ๑๐๐  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 
๒. ครูร๎อยละ  ๑๐๐วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎
มีประสิทธิภาพ 



๔๘ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

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

รวมท้ังส้ิน - - 
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 
๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน อยูํใน
ระดับดี  
 ๒.เพื่อวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพอยูํในระดับดี 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ สามารถปรับเปล่ียนบทบาทของครู ท าให๎ครูเป็นผ๎ูน าในการเปล่ียนแปลงครูผ๎ูสอนสามารถท างาน
วิจัยได๎และน าผลการวิจัยมาใช๎เพื่อแก๎ปัญหาการเรียนการสอนให๎มี ประสิทธิภาพ 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
    (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์)         (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์) 
             ต าแหนํง ครู                            ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  



๔๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   โครงงานอาชีพ 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์สพฐ.   ท่ี  ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.   ท่ี  ๑ 
สนองนโยบาย  สพม.๔๑ ท่ี  ๒ 
สนอง จุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.๔๑  ข๎อท่ี ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม      นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง        อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  ๒๕๖๑ 
________________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับต้ังแตํ
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให๎ด าเนินไปใน ทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให๎ก๎าวทันตํอยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต๎องมีระบบภูมิค๎ุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตํอการมี ผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน  

การจัดการเรียนการสอนโครงงานอาชีพ ให๎กับนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  เห็นชํองทางในการประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให๎มี
ความรอบรู๎ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด๎วยความอดทน ความเพียร มีสติ และความรอบคอบ  

เพื่อให๎มีความสมดุลและพร๎อมตํอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็วและกว๎างขวางท้ังด๎านวัตถุ 
สังคม ส่ิงแวดล๎อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได๎เป็นอยํางดี 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 

๑.เพื่อให๎นักเรียนเห็นชํองทางสํูอาชีพและประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. นักเรียน ร๎อยละ๑๐๐ เห็นชํองทางสํูอาชีพและประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนเห็นชํองทางสํูอาชีพและประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจในระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 



๕๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนิน 
 

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

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  
๒๕๖๑ 

คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดเตรียมข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎
เกี่ยวกับอาชีพ 
-ด าเนินการศึกษาดูงาน 

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  
๒๕๖๑ 

คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

กันยายน  ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน  ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

 

๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
เพื่อให๎นักเรียนเห็นชํองทางสํูอาชีพและประสบการณ์
ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 

นักเรียนเห็นชํองทางสํูอาชีพและประสบการณ์ใน
อาชีพที่ถนัดและสนใจ 

 

๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เพื่อให๎นักเรียนเห็นชํองทางสํูอาชีพและ
ประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 

.เพื่อให๎นักเรียนเห็นชํองทางสํู
อาชีพและประสบการณ์ใน
อาชีพที่ถนัดและสนใจ 

นักเรียน ร๎อยละ๑๐๐ เห็นชํองทาง
สํูอาชีพและประสบการณ์ในอาชีพ
ท่ีถนัดและสนใจ 

 
๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย ๑,๕๐๐  บาท พาหนะ 
๗.๓ คําวัสดุ - - 
๗.๔ อื่น ๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐  บาท 
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 



๕๑ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
.เพื่อให๎นักเรียนเห็นชํองทางสํูอาชีพและประสบการณ์
ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 

แบบบันทึก, แบบสอบถาม 
 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๙.๑.นักเรียนเห็นชํองทางสํูอาชีพและประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์)         (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์) 
            ต าแหนํง ครู                           ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   ค๎ุมครองผ๎ูบริโภค   
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์สพฐ.   ท่ี  ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.   ท่ี  ๑ 
สนองนโยบาย  สพม.๔๑ ท่ี  ๑ 
สนอง จุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.๔๑  ข๎อท่ี ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  ๒๕๖๑ 
________________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 

การค๎ุมครองผ๎ูบริโภคให๎ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารในโรงเรียนและชุมชน
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทุกคนจะต๎องชํวยกันสอดสํองดูแลท้ังเพื่อตนเองและเพื่อคนอื่น  

การปลูกฝังให๎นักเรียนเป็นผ๎ูมีจิตอาสาท่ีจะให๎ความรู๎ชํวยเหลือดูแลด๎านสุขภาพของนักเรียน ครู 
ครอบครัว และชุมชน จากกการปฏิบัติจริงโดยใช๎หลักการในการตรวจสอบข๎อมูลท่ีเผยแพรํ อยํางมีเหตุมีผล
เหมาะสมตามความรู๎ความสามารถของนักเรียนเพื่อให๎เกิดภูมิค๎ุมกันในด๎านสุขภาพให๎กับตนเองและคนรอบข๎าง 

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

๒.  วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ในการชํวยเหลือเพื่อนๆ ครอบครัว และ  
ชุมชน เป็นผ๎ูมีจิตอาสาจิตสาธารณะตํอผ๎ูอื่นด๎วยการให๎ความรู๎การบริโภคอยํางเหมาะสม ปลอดภัย 
           ๒.เพื่อให๎นักเรียนได๎บริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและมีสุขภาพท่ีดีเป็นผ๎ูบริโภคท่ีเข็มแข็งโดยยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๓.เพื่อให๎ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง ผ๎ูประกอบการเกิดความตระหนักและมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง
ของการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 
           ๔.เพื่อเฝูาระวังความปลอดภัยด๎านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ผ๎ูเรียนร๎อยละ ๑๐๐ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องของการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ 

สุขภาพที่ปลอดภัย 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 

อยูํในระดับดีมาก 



๕๓ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนิน 
 

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

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  
๒๕๖๑ 

คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดกิจกรรมค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  
๒๕๖๑ 

คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

กันยายน  ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน  ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
๑. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการ
ปฏิบัติจริง ในการชํวยเหลือเพื่อนๆ ครอบครัว และ  
ชุมชน เป็นผ๎ูมีจิตอาสาจิตสาธารณะตํอผ๎ูอื่นด๎วยการ
ให๎ความรู๎การบริโภคอยํางเหมาะสม ปลอดภัย 
 ๒.เพื่อให๎นักเรียนได๎บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมี
สุขภาพที่ดีเป็นผ๎ูบริโภคท่ีเข็มแข็งโดยยึดหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.เพื่อให๎ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง ผ๎ูประกอบการเกิด
ความตระหนักและมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของ
การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีปลอดภัย 
 ๔.เพื่อเฝูาระวังความปลอดภัยด๎านอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน 
 

๑. นักเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ในการ
ชํวยเหลือเพื่อนๆ ครอบครัว และ  
ชุมชน เป็นผ๎ูมีจิตอาสาจิตสาธารณะตํอผ๎ูอื่นด๎วยการ
ให๎ความรู๎การบริโภคอยํางเหมาะสม ปลอดภัย 
  ๒.นักเรียนได๎บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีสุขภาพ
ท่ีดีเป็นผ๎ูบริโภคท่ีเข็มแข็งโดยยึดหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓.ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง ผ๎ูประกอบการเกิดความ
ตระหนักและมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของการ
เลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีปลอดภัย 
  ๔.เฝูาระวังความปลอดภัยด๎านอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพในโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎
จากการปฏิบัติจริง ในการชํวยเหลือ
เพื่อนๆ ครอบครัว และ  
ชุมชน เป็นผ๎ูมีจิตอาสาจิตสาธารณะตํอ
ผ๎ูอื่นด๎วยการให๎ความรู๎การบริโภคอยําง
เหมาะสม ปลอดภัย 
  ๒.เพื่อให๎นักเรียนได๎บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเป็นผ๎ูบริโภค
ท่ีเข็มแข็งโดยยึดหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓.เพื่อให๎ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง 
ผ๎ูประกอบการเกิดความตระหนักและมี
ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของการเลือก
ซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ปลอดภัย 
  ๔.เพื่อเฝูาระวังความปลอดภัยด๎าน
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน 
 

ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการ
ปฏิบัติจริงการเลือกซื้ออาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ปลอดภัย 

ผ๎ูเรียนร๎อยละ ๑๐๐ได๎รับความรู๎ 
ความเข๎าใจในเรื่องของการเลือก
ซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ 

 
๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๒๕๐  บาท - 
๗.๔ อื่น ๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๒๕๐  บาท 
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงการเลือกซื้อ
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 

แบบบันทึก, แบบสอบถาม 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๙.๑ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์)         (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์) 
            ต าแหนํง ครู                            ต าแหนํง ครู  
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  

 
 
 

 
 



๕๖ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู๎ 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์สพฐ.   ท่ี  ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.   ท่ี  ๑ 
สนองนโยบาย  สพม.๔๑ ท่ี  ๒ 
สนอง จุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.๔๑  ข๎อท่ี ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ      โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  ๒๕๖๑ 
________________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 

รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนทางการปฏิรูปการศึกษาอยํางเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งท่ีส าคัญคือ
การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให๎น๎อยลง โดยพิจารณาปรับลดช่ัวโมงเรียนบางวิชา แตํไมํกระทบเนื้อหาหลักท่ี
เด็กๆ ควรเรียนแล๎วเพิ่มเวลารู๎ด๎วยการจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์ให๎ผ๎ูเรียนอยํางหลากหลายเพิ่มพูนทักษะการคิด
วิเคราะห์ความมีน้ าใจตํอกัน การท างานเป็นทีม กระต๎ุนให๎ผ๎ูเรียนได๎ค๎นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง  

           โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนสํวนใหญํด๎อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เมื่อจบการศึกษาแล๎วไมํมีโอกาสศึกษาตํอในระดับสูง ต๎องประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัว  

การมีทักษะพื้นฐานด๎านอาชีพและกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตเป็นส่ิงจ าเป็น การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู๎ เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความต๎องการของผ๎ูเรียนได๎เป็นอยํางดี มีประโยชน์ตํอการด ารงชีวิตใน
อนาคต  
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนด๎วยกิจกรรมด๎านความรู๎และทักษะอาชีพที่หลากหลายตามสนใจ 
 ๒. เพื่อสํงเสริมการท างานเป็นทีม 
 ๓. เพื่อสร๎างส านึกความเป็นไทย   มีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดี  มีจิตอาสาและอยูํอยํางพอเพียง 
 ๔. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผ๎ูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร๎อยละ๑๐๐  เข๎ารํวมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎    
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 

๑. ผ๎ูเรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมหลากหลายครอบคลุมด๎านความรู๎และทักษะอาชีพที่ตอบสนองความ
ต๎องการของผ๎ูเรียน 

 



๕๗ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนิน 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

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

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  
๒๕๖๑ 

 

คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  
๒๕๖๑ 

คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

กันยายน  ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน  ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

 

๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
๑. เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนด๎วยกิจกรรมด๎านความรู๎และ
ทักษะอาชีพที่หลากหลายตามสนใจ 
๒. เพื่อสํงเสริมการท างานเป็นทีม 
๓. เพื่อสร๎างส านึกความเป็นไทย   มีสุขภาพกาย 
สุขภาพใจท่ีดี  มีจิตอาสาและอยูํอยํางพอเพียง 

๔. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผ๎ูเรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

๑. ผ๎ูเรียนมีด๎านความรู๎และทักษะอาชีพท่ีหลากหลาย
ตามสนใจ 
๒. การท างานเป็นทีม 
๓. ส านึกความเป็นไทย   มีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดี  
มีจิตอาสาและอยูํอยํางพอเพียง 

๔. ความพึงพอใจของผ๎ูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 

 

๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนด๎วยกิจกรรมด๎าน
ความรู๎และทักษะอาชีพที่หลากหลาย
ตามสนใจ 
๒. เพื่อสํงเสริมการท างานเป็นทีม 
๓. เพื่อสร๎างส านึกความเป็นไทย   มี
สุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดี  มีจิตอาสา
และอยูํอยํางพอเพียง 

๔. เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผ๎ูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม 

๑. ผ๎ูเรียนมีด๎านความรู๎และ
ทักษะอาชีพที่หลากหลายตาม
สนใจ 
๒. การท างานเป็นทีม 
๓. ส านึกความเป็นไทย   มี
สุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดี  มี
จิตอาสาและอยูํอยํางพอเพียง 

๔. ความพึงพอใจของผ๎ูเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

นักเรียนร๎อยละ๑๐๐  เข๎ารํวม
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎    



๕๘ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๑๙,๔๐๐ บาท - 
๗.๔ อื่น ๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๑๙,๔๐๐ บาท 
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 
๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. ผ๎ูเรียนมีด๎านความรู๎และทักษะอาชีพท่ีหลากหลาย
ตามสนใจ 
๒. การท างานเป็นทีม 
๓. ส านึกความเป็นไทย   มีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดี  
มีจิตอาสาและอยูํอยํางพอเพียง 

๔. ความพึงพอใจของผ๎ูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมิน 
แบบลงเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๙.๑.กิจกรรมท่ีจัดมีความหลากหลายครอบคลุมท้ังด๎านความรู๎ทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ การ
เสริมสร๎างสุนทรียภาพทางกายและอารมณ์  สุขภาพกายท่ีแข็งแรง ตอบสนองความต๎องการของผ๎ูเรียน 

๙.๒ผ๎ูเรียนมีความรู๎ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์)         (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์) 
            ต าแหนํง ครู                  ต าแหนํง ครู  
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                              ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม                อบรมสุขบัญญัติ 10 ประการ 
แผนงาน /งาน             สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ท่ี 1 
สนอง จุดเน๎น  สพฐ. ท่ี 1 
สนองนโยบาย  สพม.41 ท่ี 1  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41  ข๎อท่ี   1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี     1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี    1 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 
 
1.  หลักการและเหตุผล  

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

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่ออบรมให๎ผ๎ูเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
          2.  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
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3.  เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ร๎อยละ 85 ของผ๎ูเรียน ได๎รับความรู๎ เรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการ 
ร๎อยละ 85 ของผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 

ประการ                                                               

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผ๎ูเรียนโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 

ประการ ในระดับดีเย่ียม 

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

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
- แงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

พฤศจิกายน 2560 คณะครู 

2 การด าเนินงานตามแผน (Do) 
-กิจกรรมอบรมสุขบัญญัติ 10 ประการ  

พฤศจิกายน 2560 – 
กันยายน 256161 

 

วําที ร.ต. ทศพร จันทวง์สิงห์ 
 

3 การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2561 คณะครู 

4 การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 2561 วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 

1.อบรมให๎ผ๎ูเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิต
ตนเอง 
2.เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของการรักษา
สุขภาพและปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

1.ผ๎ูเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
 
2.ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.ผ๎ูเรียนอบรมให๎ผ๎ูเรียนรักและเห็น
ความส าคัญของชีวิตตนเอง 
2.เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของ
การรักษาสุขภาพและปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติ 10 ประการ 

1.ผ๎ูเรียนรักและเห็นความส าคัญของ
ชีวิตตนเอง 
2.ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของการรักษา
สุขภาพและปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 
10 ประการ 

ร๎อยละ 85 
 

ร๎อยละ 85 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 คําตอบแทนวิทยากร 250 - - เงินอุดหนุนรายหัว 250 
2 วัสดุส านักงาน - - - - - 

รวม - - - 250 บาท 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ผ๎ูเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
2.ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบบันทึกปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

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

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

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

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

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
       ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม                เดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 
แผนงาน /งาน             สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ท่ี 1 
สนอง จุดเน๎น  สพฐ. ท่ี 1 
สนองนโยบาย  สพม.41 ท่ี 1  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41  ข๎อท่ี     1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี     1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี     1 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     31  พฤษภาคม 2561 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํชาติพุทธศักราช  2542 หมวด 4 มุํงเน๎นให๎จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานความรู๎ตํางๆ อยํางได๎สัดสํวนสมดุล ท้ังปลูกฝังคุณธรรม คํานิยมท่ีดีงาม ซึ่งจะ
สามารถพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสอดคลองกับเกณฑ์มาตรฐานและเป็น
คนเกํงของสังคมสามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางมีความสุข 
             เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดความตระหนักในความส าคัญของการรักษาสุขภาพ และน าองค์ความรู๎ไปสํู
ชุมชนในการด ารงชีวิตประจ าวัน จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบวํารัฐใช๎งบประมาณในการจัดซื้อ
ยาให๎โรงพยาบาล สารธารณสุขตํางๆ เป็นจ านวนเงินสูง โรงพยาบาลตํางๆ มีผ๎ูปุวยเพิ่มปริมาณขึ้นทุกปี
กระท่ังสํงผลเสียหายตํอโรงพยาบาลท่ีไมํสามารถรักษาคนไข๎ได๎เพราะงบประมาณจ ากัด ซึ่งวิธีการหนึ่งท่ี
คณะแพทย์ได๎สรุปให๎คณะรัฐบาลทราบแนวทางการแก๎ไขเบื้องต๎น คือ การดูแลสุขภาพเบื้องต๎น 
              จากเหตุการณ์ดังกลําวกลํุมโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษา
สุขภาพเห็นวําการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก  มาสํูการปฏิบัติเพื่อสร๎างนิสัยแกํผ๎ูเรียน ชํวยประเทศลดคําใช๎จําย
ในเรื่องยาและการรักษาพยาบาล อีกท้ังโรงเรียนลดปัญหาการขาดเรียนจากการเจ็บปุวยของครูและผ๎ูเรียน 
จึงจัดท าโครงการสํงเสริมการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่  เพื่ออบรมให๎ความรู๎แกํกลํุมตัวแทนครูและผ๎ูเรียน
โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม เพื่อน าความรู๎ขยายผลตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่ออบรมให๎ผ๎ูเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
          2.  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่  

3.  เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ร๎อยละ 85 ของผ๎ูเรียน ได๎รับความรู๎ รวมถึงโทษและพิษภัยในการสูบบุหรี่   
ร๎อยละ 85 ของผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพ หํางไกลจากยาเสพติด                                       

 



๖๔ 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผ๎ูเรียนโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ใน

ระดับดีเย่ียม 

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

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
- แงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2561 คณะครู 

2 การด าเนินงานตามแผน (Do) 
-กิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก  

พฤษภาคม 2561 
 

วําที ร.ต. ทศพร จันทวง์สิงห์ 
 

3 การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 กันยายน 2561 วําที ร.ต. ทศพร จันทวง์สิงห์ 
 

4 การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กนัยายน 2561 วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 

1.อบรมให๎ผ๎ูเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิต
ตนเอง 
2.เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของการรักษา
สุขภาพและรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 

1.ผ๎ูเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเองรวมถึง
พิษภัยของโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ 
2.ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและ
รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.อบรมให๎ผ๎ูเรียนรักและเห็น
ความส าคัญของชีวิตตนเอง 
2.เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของ
การรักษาสุขภาพและรณรงค์งดสูบ
บุหรี่โลก 

1.ผ๎ูเรียนรักและเห็นความส าคัญของ
ชีวิตตนเอง 
2.ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของการรักษา
สุขภาพและรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 

ร๎อยละ 85 
 

ร๎อยละ 85 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 คําตอบแทนวิทยากร 250 - - เงินอุดหนุนรายหัว 250 
2 วัสดุส านักงาน - - - - - 

รวม - - - 250 บาท 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ผ๎ูเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
2.ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและ
รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 

-  แบบสอบถาม 
 

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

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

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

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

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                     ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
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กิจกรรม                รณรงค์ไข๎เลือดออก 
แผนงาน /งาน             สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ท่ี 1 
สนอง จุดเน๎น  สพฐ. ท่ี 1 
สนองนโยบาย  สพม.41 ท่ี 1  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41  ข๎อท่ี    1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี     1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี     1 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล  
 ในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับโรคไข๎เลือดออกซึ่งก าลังแผํระบาดอยํางหนัก และได๎ครําชีวิต

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

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

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

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการปูองกันการแพรํระบาดของโรคไข๎เลือดออกในโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
2. เพื่อเป็นการท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายท่ีเป็นสาเหตุของการโรคไข๎เลือดออกในโรงเรียน  

วังงิ้ววิทยาคม 
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 3. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎และความเข๎าใจในการปูองกันโรคไข๎เลือดออก 

3.  เป้าหมาย  

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

         3. ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมีความรู๎และความเข๎าใจในการปูองกันโรคไข๎เลือดออก 

3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
คณะคุณครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรงท้ังทาง

รํางกายและจิตใจ และปลอกภัยจากโรคไข๎เลือดออก ในระดับดีเย่ียม 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

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

พฤศจิกายน 2560 คณะครู   

2.การด าเนินงานตามแผน (Do)   
- กิจกรรมรณรงค์ไข๎เลือดออก 

พฤศจิกายน 2560 
- 

กันยายน  2861 

คณะครู   

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน  2861 คณะครู   

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน  2861 วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 

 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
- ผ๎ูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก
ก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ  
- ผ๎ูเรียนสามารถปูองกันตนเองจากโรค
ไข๎เลือดออก และหลีกเล่ียงตนเอง จากสภาวะท่ี
เส่ียงตํอ โรคไข๎เลือดออก 

-  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ   
-  มีความปรอดภัยจากจากโรคไข๎เลือดออก 
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

-ผ๎ูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ 
-ผ๎ูเรียนสามารถปูองกันตนเองจาก
ไข๎เลือดออกและหลีกเล่ียงตนเอง  
จากสภาวะการเกิดโรคติดตํอ  

- ผ๎ูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ  
- ผ๎ูเรียนสามารถปูองกันตนเองจากโรค
ไข๎เลือดออก  และหลีกเล่ียงการเส่ียง
ตํอการเกิดโรคติดตํอ 

ร๎อยละ 85 
 

ร๎อยละ 85 
 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

              จ านวนเงิน  -   บาท   
ท่ี รายการ เงินงบประมาณ แหล่งเงิน รวม 
๑. กิจกรรมรณรงค์ไข๎เลือดออก - - - 

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ผ๎ูเรียนร๎อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ สุข
นิสัย และออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ 
2. -ผ๎ูเรียนสามารถปูองกันตนเองจากไข๎เลือดออก  และ
หลีกเล่ียงตนเอง  จากสภาวะท่ีเส่ียงตํอการเกิดโรคติดตํอ  

แบบสังเกต 
 
แบบบันทึก 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผ๎ูเรียนโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม ได๎รับการพัฒนาให๎มีสุขภาพอนามัยท่ีดีและมีความปลอดภัย  จากโรค
ไข๎เลือดออก 
 
10.ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
      (วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)         (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 

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



๖๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
11. ผูอ้นุมัติโครงการ 

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

           ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                     ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
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กิจกรรม                กีฬาภายใน 
แผนงาน /งาน             สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ท่ี 1 
สนอง จุดเน๎น  สพฐ. ท่ี 1 
สนองนโยบาย  สพม.41 ท่ี 1  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41  ข๎อท่ี    1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี    1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี    1 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     สิงหาคม 2561 – กันยายน 2561 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กีฬาสี...คือกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให๎นักเรียนเข๎ารํวมการเลํนกีฬาพัฒนารํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
ท าให๎สมาชิกในสีปรึกษาหารือรํวมกันตัดสินใจเลือกท ากิจกรรม ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ถึงการเป็นผ๎ูน าและผ๎ูตามท่ี
ดี รู๎จักการท างานเป็นทีม รู๎จักถึงบทบาทหน๎าท่ีของตนเองในสีเพราะคณะสีจะขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไมํได๎นักกีฬา 
กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ดรัมเมเยอร์ ทุกคนมีความส าคัญเทํากัน นักเรียนรู๎จักการมุํงมั่นในการท างานเสียสละ 
รํวมแรงรํวมใจกัน รู๎จักเคารพกฎกติการะเบียบและปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว๎อยํางมีความสุขผลของการแขํงขันมี
ท้ังชนะหรือแพ๎ส่ิงนี้สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์ ให๎รู๎จักอดทน อดกล้ัน เสียสละ ฝึกฝนสภาพจิตใจให๎เป็น
บุคคลท่ีสามารถทนตํอสถานการณ์ท่ีบีบค้ัน ผิดหวังได๎.....กิจกรรมกีฬาเปรียบได๎กับการจ าลองสถานการณ์ใน
การด าเนินชีวิตจริง ตัวอยํางข๎างต๎นเป็นประโยชนบ์างสํวนท่ีสามารถพัฒนานักเรียนให๎เป็นคนดีมีคุณธรรมติดตัว
ไปสํูสังคมในอนาคต 

2.  วัตถุประสงค์ 
                       1.  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายในและท าให๎รํางกายแข็งแรงคลายความเครียด
จากการเรียน 

2.  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎รับประสบการณ์เกี่ยวกับการแขํงขันกีฬา 

3.  เป้าหมาย  

3.3 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.3.1 ร๎อยละ 100 ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายใน 
3.3.2 ร๎อยละ 80 ผ๎ูเรียนรู๎ได๎รับประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬา 

3.4 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.4.1 ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายใน   ในระดับดีเย่ียม 
3.4.2 ผ๎ูเรียนได๎รับประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬา ในระดับดีเย่ียม 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

สิงหาคม 2561 คณะครู 

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

เขต  

สิงหาคม 2561 คณะครู 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

สิงหาคม 2561 วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 2561 วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 

1.ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายใน 
2.ผ๎ูเรียนได๎รับประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬา 
 

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

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา
ภายใน 
2.ผ๎ูเรียนได๎รับประสบการณ์เกี่ยวกับ
กีฬา 

1.ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายใน 
ในระดับดีเย่ียม 
2.ผ๎ูเรียนได๎รับประสบการณ์เกี่ยวกับ
กีฬา ในระดับดีเย่ียม 

ร๎อยละ 100 
 

ร๎อยละ 80 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

1 คําสนับสนุนสีตํางๆ 500 - - - เงินอุดหนุนรายหัว 1,000 
2 คําของรางวัลฯ - - - 1,500 - 1,500 
3 แตํงหน๎าถือปูาย - 500 - - - 500 
4 ปูายไวนิล - - - - - - 
5  - - - - - - 

รวม - - - - 3,000 บาท 
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายใน ในระดับดีเย่ียม 
2.ผ๎ูเรียนได๎รับประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬา ในระดับดีเย่ียม 

-  แบบสอบถาม 
 

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

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

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

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

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

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                      ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
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กิจกรรม                กีฬาภายนอก 
แผนงาน /งาน             สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ท่ี 1 
สนอง จุดเน๎น  สพฐ. ท่ี 3 
สนองนโยบาย  สพม.41 ท่ี 7 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41  ข๎อท่ี    1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี    1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี  2 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

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

2.  วัตถุประสงค์ 
              1. เพื่อให๎เด็กเยาวชนในสถานศึกษาได๎มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช๎
เพื่อสุขภาพ หรือกีฬาเป็นเลิศ 

    2.  เพื่อพัฒนาและขยายเครือขํายด๎านวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษา 

3.  เป้าหมาย  

3.5 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ร๎อยละ 80 ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายนอก  
2. ร๎อยละ 80 ผ๎ูเรียนมีประสบการณ์ในการแขํงขันกีฬา 

3.6 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.  ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายนอก   ในระดับดีเย่ียม 
๒.  ผ๎ูเรียนมีประสบการณ์ในการแขํงขันกีฬา ในระดับดีเย่ียม 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

พฤศจิกายน 2560 คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
3. กิจกรรมกีฬาภายนอก 

มิถุนายน ๒๕6๑ 
 

คณะครู 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2561 วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 2561 วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

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

๑.ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายนอก  
๒.ผ๎ูเรียนมีประสบการณ์ในการแขํงขันกีฬา ใน
ระดับดีเย่ียม 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสํูความเป็นเลิศอยําง
ตํอเนื่องเป็นระบบ 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต(Output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑.ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา
ภายนอก  
๒.ผ๎ูเรียนมีประสบการณ์ในการ
แขํงขันกีฬา ในระดับดีเย่ียม 

๑.ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา
ภายนอก   ในระดับดีเย่ียม 
๒.ผ๎ูเรียนมีประสบการณ์ในการแขํงขัน
กีฬา ในระดับดีเย่ียม ในระดับดีเย่ียม 

ร๎อยละ 80 
 

ร๎อยละ 80 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

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

รวม - - - - ๕,000 บาท 

 



๗๕ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายนอก ในระดับดีเย่ียม 
๒.ผ๎ูเรียนมีประสบการณ์ในการแขํงขันกีฬา ในระดับดี
เย่ียม 

-  แบบสอบถาม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักกีฬาได๎รับการพัฒนาศักยภาพไปสํูความเป็นเลิศมากยิ่งขึ้น 

 9.2  นักกีฬาได๎รับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ  มากขึ้น 
 9.3  บุคลากรกีฬาได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถเพิ่มขึ้น 
 9.4  มีการบริหารจัดการกีฬาอยํางเป็นระบบและมีการบูรณการรํวมกัน 
10.ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)                   (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์) 

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

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

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 

 
 
 

 



๗๖ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ปีท่ี ๖  
แผนงาน/งาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ.   ท่ี ๑ และ ๒ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.        ท่ี ๑ 
สนองนโยบาย สพม.๔๑   ท่ี ๑ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑  ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข๎อท่ี....๓........ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ      โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ       โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑   
______________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  
           ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ีมุํงสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีชํวยเหลือผ๎ูอื่น รู๎จักการ
ให๎และการรับบอยํางมีเหตุผล  ปฏิบัติตนในการเอาใจใสํดูแลชํวยเหลือการงานปฏิบัติตนตามค าส่ังสอนท่ี
ถูกต๎องอยํางเหมาะสม  ตอบแทนบุญคุณตํอผ๎ูมีพระคุณท้ังท่ีเป็นบุคคลและสถาบัน 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม  จัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในทุก ๆ ปีการศึกษา โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ได๎ผลิตนักเรียนให๎จบการศึกษา
ภาคบังคับ ม.๓  และช้ัน ม.๖  ซึ่งเป็นช้ันสูงสุดของโรงเรียน  ซึง่จะต๎องส าเร็จการศึกษาและเข๎าศึกษาตํอใน
ระดับอุดมศึกษา 
ดังนั้นงานแนะแนว จึงเห็นความส าคัญในการเตรียมความพร๎อมให๎กับนักเรียนได๎รู๎จักการปรับตัวการให๎และการ
รับอยํางมีเหตุผล สามารถเข๎าใจปัญหาตํางๆ ท่ีจะเกิดขึ้นได๎และถูกต๎องอีกท้ังเป็นการปลูกฝังให๎นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมอันพงึประสงค์แสดงความกตัญญูตํอผ๎ูพระคุณและสถาบันเสริมสร๎างมิตรภาพที่ดีตํอกัน 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อให๎นักเรียนมีความเอื้ออาทรผ๎ูอื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผ๎ูมีพระคุณ 
 
๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  เปา้หมายเชิงปริมาณ 
            นักเรียนร๎อยละ ๙๐ รู๎จักการให๎และการรับอยํางมีเหตุผล ปฏิบัติตนตามค าส่ังสอนท่ีถูกต๎องอยําง
เหมาะสม มีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันตํอโรงเรียน 
  
     ๓.๒  เปา้หมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันตํอโรงเรียน  รู๎จักการให๎และการรับบอยํางมีเหตุผล  
สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีความสุข 

 



๗๗ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน (P) 
   -  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
   -  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
   -  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
   - ขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ 
   - จัดกิจกรรมปัจฉิม  
การติดตาม/ตรวจสอบ(C)  
  - ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
    - รับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง
สรุปเป็นแนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนาตํอไป 

ต.ค. ๒๕๖๐ 
 
 
 

ก.พ. ๒๕๖๑ 
 
 

มี.ค. ๒๕๖๑ 
 
 

มี.ค. ๒๕๖๑ 
 
 

ครูจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ 
และฝุายวิชาการ 

 
 
 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต(output) ของโครงการ ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 
-นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และปีท่ี ๖ 
มีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันตํอโรงเรียน 

ร๎อยละ ๙๐ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จ  มีความรัก ความสามัคคี 
ความผูกพันตํอครูและโรงเรียน 

 

 ๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต(output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

-นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และปีท่ี ๖ 
  มีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันตํอโรงเรียน 

-ร๎อยละของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และปีท่ี ๖          
ท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม 

๙๐% 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

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

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

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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๘. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

ร๎อยละ ๙๐  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
และปีท่ี ๖ ท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม 
 

- แบบสอบถาม   
- แบบบันทึกการทะเบียน 
 

 
๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1  นักเรียนสามารถน าความรู๎  ความเข๎าใจเรื่องการปรับตัวและสามารถแก๎ไขปัญหาตํางๆ   
 ในชีวิตประจ าวันได๎ 

๙.2 นักเรียนสามารถแสดงความกตัญญูรู๎คุณตํอ  ผ๎ูบริหาร  และคณะครู 
๙.3 นักเรียนได๎สร๎างมิตรภาพและเข๎าใจท่ีดีตํอเพื่อน 

 
๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ         ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ)                                   (นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์)   
             ต าแหนํง ครู                  ต าแหนํง ครู  
  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม   พัฒนางานแนะแนว  
แผนงาน/งาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ.   ท่ี ๑ และ ๒ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.        ท่ี ๑ 
สนองนโยบาย สพม.๔๑   ท่ี ๑ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑  ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข๎อท่ี   ๓ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ      โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ 
ลักษณะกิจกรรม                  โครงการใหมํ          โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค 2560 – ก.ย. ๒๕๖๑   
______________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหลํงชาติ ปี พ.ศ .2542 หมวดท่ี  4 วําด๎วยแนวการศึกษา มาตรา   24  )2 (
ก าหนดให๎จัดการศึกษาโดยการ ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู๎มาใช๎เพื่อการปูองกันและแก๎ไขปัญหา และ  )4 ( จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู๎ด๎าน
ตํางๆ อยํางได๎สัดสํวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม คํานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ไว๎ในทุก
รายวิชา นั่นคือการก าหนดคุณสมบัติของผ๎ูผลิตทางการศึกษาให๎เห็นได๎ชัดเจนวํา นักเรียนท่ีได๎รับการศึกษาตาม
ลักษณะดังกลําว จะต๎องเป็นผ๎ูมีคุณภาพดี ท้ังทางสติปัญญา   รํางกาย  และจิตใจ รํวมท้ัง ตระหนักและน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน          

การแนะแนวเป็นสํวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพให๎เจริญถึงท่ีสุดในปัจจุบันงานแนวมีความ
จ าเป็นและมีบทบาทส าคัญยิ่งตํอการชํวยเหลือสํงเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชนในทุกรูปแบบเริ่มต้ังแตํการ
ชํวยเหลือให๎นักเรียนได๎รู๎จักตัวเองเข๎าใจความถนัดความสามารถของตนเองรู๎จักคิดรู๎จักเลือกตัดสินใจรู๎จัก
วางแผนเปูาหมายและวางแผนชีวิตเพื่อให๎นักเรียนและเยาวชนสามารถตัดสินใจด าเนินชีวิตอยูํ 
             ในสังคมได๎อยํางมีความหมายเป็นไปอยํางถูกต๎องมากยิ่งขึ้นงานแนะแนวเป็นกิจกรรมทางการศึกษา
ท่ีส าคัญซึ่งประกอบด๎วยบริการทั้ง 5 อยํางได๎แกํการบริการส ารวจและศึกษาเด็กบริการสนเทศบริการจัดวางตัว
บุคคลบริการให๎ค าปรึกษาแบบส ารวจกิจกรรมกลวิธีและขบวนการตํางๆมากมายต๎องทํุมเทความสามารถ
ความรู๎ความสนใจและมีการประสานงานทุกฝุายจึงสามารถบรรลุตามหลักการและจุดมุํงหมายของการแนะแนว 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     
     1. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให๎ครบ  5  ด๎าน 
     2. เพื่อให๎นักเรียนมีคุณภาพชีวิต  ใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง และอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
     3. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีความรู๎ท้ังด๎านการปรับตัวพัฒนาการทางรํางกายสังคมอารมณ์และสติปัญญา 
     4. เพื่อสํงเสริมให๎เกิดเจตคติท่ีดีตํอการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนวทั้งครแูละ
นักเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
    3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได๎รับบริการงานแนะแนวครบ 5 ด๎าน 
          2.  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิต  ใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง และอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 

   3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          1. บุคลากรและนักเรียนทุกคนได๎รับบริการด๎านแนะแนวอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          2. นักเรียนได๎รู๎จักตัวเองท้ังด๎านการปรับตัวสังคมอารมณ์และสติปัญญาได๎ดียิ่งขึ้น 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
    -  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
    -  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
    -  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
    -รวบรวมข๎อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
และจัดเตรียมท าระเบียนสะสม 
    -งานบริการสนเทศแนะแนว 
จัดท าปูายนิเทศให๎ความรู๎ด๎านการศึกษาตํอ
และอาชีพและขําวสารจากสถาบันตํางๆ 
จัดแนะแนวการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษา ป.6 ,  ม.3 โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการ 

-งานบริการให๎ค าปรึกษา 
ให๎ค าปรึกษาท้ังรายบุคคลและรายกลํุม 
บันทึกให๎ค าปรึกษาลงในแบบฟอร์ม 
    -งานบริการจัดวางตัวบุคคล
ทุนการศึกษา  รับสมัครนักเรียนขอรับทุน  
สัมภาษณ์  เย่ียมบ๎าน  ประกาศรายช่ือและ
เตรียมเอกสาร และมอบทุน 

-งานบริการติดตามผล 
ส ารวจและติดตามการศึกษาตํอของ
นักเรียน ม. 3 ม.6  
จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจตํอการ
บริการงานแนะแนว 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ต.ค. 2560  
- 

ก.ย. 2561 
 
 
 
 
 
 

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

นักเรียนมีคุณภาพชีวิต  ใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง และอยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข 

นักเรียนได๎รับบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ 

 
 ๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต(output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
นักเรียนมีคุณภาพชีวิต  ใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง และอยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข 

ร๎อยละของนักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนได๎รับบริการงานแนะ
แนวครบ 5 ด๎าน 
 

๑๐๐% 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

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

๑,๐๐๐ บาท กระดาษA4 , กระดาษปกสีชมพู 
ลวดแย็บกระดาษ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร๎อยละของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได๎รับบริการงาน
แนะแนวครบ 5 ด๎าน 
 

แบบรายงานของครูที่ปรึกษา  
 
 

 
๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอการให๎บริการแนะแนว 
     9.2 การให๎บริการงานแนะแนวสามารถให๎บริการได๎ครบทุกด๎าน 
     9.3  งานแนะแนวได๎รับการปรับปรุงให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ         ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ)                                   (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)   
             ต าแหนํง ครู                          ต าแหนํง ครู  
  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                                 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  

 
 
 
 
 
 
 

 



๘๓ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ.   ท่ี  ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.        ท่ี  ๑ 
สนองนโยบาย สพม.๔๑   ท่ี  ๑ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑  ข๎อท่ี  ๒ และ ข๎อ ๔ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข๎อท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ      โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ 
ลักษณะกิจกรรม                   โครงการใหมํ         โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑   
______________________________________________________________________________ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  ได๎ก าหนดความมุํงหมาย และหลักการ  
จัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎  และ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข  (มาตรา6) 
และแนวทางการจัดการศึกษาได๎ให๎ความส าคัญแกํผ๎ูเรียนทุกคน  โดยยึดหลักวําทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองได๎และถือวําผ๎ูเรียนมีความส าคัญท่ีสุด  ต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ (มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาต๎องเน๎นความส าคัญท้ังความรู๎   คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู ๎
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตํละระดับการศึกษา   
 การดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็นการสํงเสริม พัฒนา ปูองกันและแก๎ไขปัญหา เพื่อให๎นักเรียนได๎พฒันา
ตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ มีจิตใจท่ีเข๎มแข็งและ มีทักษะการด ารงชีวิต บทบาทหน๎าท่ีของการ
เป็นสมาชิกท่ีดีของเยาวชนในสถานศึกษา    คือการเช่ือฟังค าแนะน าของครู เมื่อได๎รับความรู๎และปฏิบัติตนตาม
หลักจริยธรรม  คํานิยมท่ีดีงาม   ในเรื่องท่ีเกี่ยวข๎องกับตนเองได๎ส าเร็จกลํุมสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกและ
ส่ิงแวดล๎อมใกล๎ตัวดีจะสํงผลให๎การอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข   
 ดังนั้นภาพความส าเร็จท่ีจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นไปตามท่ีมุํงหวังนั้น จึงต๎องอาศัยความ
รํวมมือจากผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุายทุกคน  ไมํวําจะเป็นผ๎ูบริหาร  ผ๎ูปกครอง  ครูทุกคนในโรงเรียน  โดยเฉพาะใน
โรงเรียนจะมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการด าเดินการตําง ๆ เพื่อให๎การดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางใกล๎ชิด
ด๎วยความรักและเมตตาตํอศิษย์ และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีล๎วนส าคัญตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน 
ให๎เป็นบุคคลท่ีมีคุณคําของสังคมตํอไป  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑.  เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผ๎ูเรียนทุก
คน 
     2.๒   เพื่อให๎ครูเยี่ยมบ๎านนักเรียนทุกคนและน าข๎อมูลระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนไปใช๎ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  ๒.3.  เพื่อให๎บุคลากรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
  
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            3.1.1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมกับนักเรียน
ในระดับดี 
           3.1.2. ครูร๎อยละ ๑๐๐ เย่ียมบ๎านนักเรียนทุกคนและน าข๎อมูลระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนไปใช๎ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            3.1.3. เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนวังงิว้วิทยาคมให๎มีความเข๎าใจในระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน                  
      3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              3.2.1. นักเรียนโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม ได๎รับการดูแลชํวยเหลือจากครูตามระบบกระบวนการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 
               3.2.2. ครู  ผ๎ูปกครองนักเรียน  ชุมชน  และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  มีความรู๎ความเข๎าใจ ในเรื่อง
การดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
                
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ต.ค. 2560 
 

 
พ.ค. – ก.ย. 256๑ 

 
 
 
 
 
 

ก.ย. 256๑ 
 
 
 

ก.ย. 256๑ 

ครูจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ 
และคณะครูโรงเรียนวังงิว้วิทยาคม 
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5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

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

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

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

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

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

๑๐๐% 
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๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  

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

๑,๐๐๐ บาท กระดาษการ์ดสี 
กระดาษ A4 

แลคซีนขนาด ๑.๕ นิ้ว 
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
๘. การประเมินผล 
 

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

- เอกสารคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- สรุปการเยี่ยมบ๎าน 
- บันทึกกกิจกรรมโฮมรูม 

 
๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

         ๙.1 การด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นไปอยํางมีระบบครบถ๎วนสมบูรณ์ นักเรียนทุก
คนได๎รับการชํวยเหลือและพัฒนาทางด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
         ๙.2 การด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นไปอยํางมีระบบครบถ๎วนสมบูรณ์ นักเรียนทุก
คนได๎รับการชํวยเหลือและพัฒนาทางด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม  
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๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ)                                     (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)   
            ต าแหนํง ครู                            ต าแหนํง ครู  
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม   ประชุมผ๎ูปกครองนักเรียน  
แผนงาน/งาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ.   ท่ี ๑  
สนอง จุดเน๎น สพฐ.        ท่ี ๑ 
สนองนโยบาย สพม.๔๑   ท่ี ๑ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑  ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข๎อท่ี ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ      โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ       โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๒๕๖๑   
______________________________________________________________________________ 
๑. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎และมีทักษะด๎านตํางๆรวมทั้งการเสริมสร๎างลักษณะนิสัยท่ีดีนั้น 
โรงเรียนตระหนักวําโรงเรียนไมํสามารถด าเนินการได๎โดยล าพังถ๎าขาดการประสานงานและชํวยเหลือจากชุมชน
และผ๎ูปกครองเพราะผ๎ูปกครองมีสํวนในการอบรมดูแลนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะเมื่อเด็กอยูํ
กับครอบครัวโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะมีการประสานงานติดตํอและแลกเปล่ียนข๎อมูลอันเป็น
ประโยชน์ในการสํงเสริมและพัฒนานักเรียนให๎เป็นคนเกํงเป็นคนดีและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุขอีกท้ัง
โรงเรียนและผ๎ูปกครองจะได๎มีโอกาสเพิ่มความสัมพันธ์อันดีตํอกันซึ่งจะยงัประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียนให๎ได๎รับ
การพัฒนาอยํางเต็มท่ี 

ความสัมพันธ์ระหวํางบ๎านกับโรงเรียนนับเป็นปัจจัยส าคัญตํอความส าเร็จในการเรียนของเด็ก 
ท้ังสองฝุายจึงต๎องติดตํอและรํวมมือกันเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาการด๎านตํางๆของเด็กได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพพํอแมํผ๎ูปกครองสมควรท่ีจะได๎รู๎จักกับครูของลูกรับรู๎นโยบาย - แนวการสอนระเบียบของโรงเรียน
กิจกรรมและการบ๎านท่ีครูมอบหมายให๎ลูกเพื่อจะได๎ชํวยสํงเสริมการเรียนรู๎ของลูกหลานได๎ถูกต๎องเหมาะสม 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม เล็งเห็นความส าคัญของการดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยการจัดด าเนินการระบบ
การดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางตํอเนื่องเพื่อสํงเสริมพัฒนาปูองกนัและแก๎ไขปัญหานักเรียนอยํางเต็ม
ความสามารถเพื่อให๎สอดคล๎องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความเป็นเลิศโรงเรียนจึงจัดประชุม
ผ๎ูปกครองนักเรียนขึ้นเพื่อให๎ทางโรงเรียนได๎ประสานความรํวมมือในการดูแลชํวยเหลือนักเรียนระหวํางบ๎านกับ
โรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

๒.1. เพื่อแจ๎งให๎ผ๎ูปกครองนักเรียนได๎ทราบผลการเรียนของนักเรียน 
๒.2. เพื่อเปิดโอกาสให๎ผ๎ูปกครองนักเรียนได๎มีสํวนรํวมให๎ข๎อมูลข๎อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
๒.3. เพื่อให๎ผ๎ูปกครองได๎มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาซึ่งจะน าไปสํูความรํวมมือในการดูแลชํวยเหลือ

นักเรียนและรํวมกนัสํงเสริมพัฒนาปูองกนัและแกไ๎ขปัญหานักเรียน 
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3. เปา้หมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         3.1.1. คณะครูอาจารย์แลละนักเรียนทุกคนในโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
         3.1.2. ผ๎ูปกครองนักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววทิยาคมทุกคน 
    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        3.2.1. ผ๎ูปกครองได๎มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาท าให๎เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวํางผ๎ูปกครอง    
นักเรียน 
        3.2.2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกันระหวาํงครูที่ปรึกษาประจ าช้ันและผ๎ูปกครองนักเรียนซึ่งจะน าไปสํู
ความรํวมมือในการดูแลชํวยเหลือนักเรียนและสํงเสริมพัฒนาปูองกันแกไ๎ขปัญหารํวมกัน 
 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดกิจกรรมประชุมผ๎ูปกครอง 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 

พ.ย. 2560  –  ก.ย. 256๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจารุวรรณ   พิทักษ์รักษาเลิศ 
 
 
 
 
 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต(output) ของโครงการ ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 
ผ๎ูปกครองได๎มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ท าให๎เกิด
สัมพันธภาพท่ีดีระหวํางผ๎ูปกครองนักเรียนอนัเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกันระหวํางครูที่ปรึกษาประจ าช้ันและ
ผ๎ูปกครองนักเรียน ซึ่งจะน าไปสํูความรํวมมือในการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนและรํวมกันสํงเสริม พัฒนา ปูองกัน และ
แก๎ไขปัญหานักเรียน 

 

- นักเรียนทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ สํงเสริม 
ปูองกัน แก๎ปัญหาและพัฒนาตนเอง โดยมีวิธีการ
และเครื่องมือส าหรับครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎นักเรียนมีศักยภาพ จนเป็นคนท่ี
สมบูรณ์ ท้ังด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 ๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต(output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผ๎ูปกครองได๎มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ท าให๎เกิด
สัมพันธภาพท่ีดีระหวํางผ๎ูปกครองนักเรียนอนัเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกันระหวํางครูที่ปรึกษาประจ าช้ัน
และผ๎ูปกครองนักเรียน ซึ่งจะน าไปสํูความรํวมมือในการ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียนและรํวมกันสํงเสริม พัฒนา 
ปูองกัน และแก๎ไขปัญหานักเรียน 
 

- โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผ๎ูปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวน
รํวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
- ร๎อยละของผ๎ูเกี่ยวข๎องมีความพึง
พอใจตํอกิจกรรมประชุมผ๎ูปกครอง
นักเรียน 

๙๐% 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

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

๓,๐๐๐ บาท อาหารวําง 
 

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
- โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผ๎ูปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 
- ร๎อยละของผ๎ูเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจตํอกิจกรรม
ประชุมผ๎ูปกครองนักเรียน 

- แบบประเมินการเข๎ารํวมประชุมของผ๎ูปกครองนกัเรียน 
- แบบลงทะเบียนการเข๎ารํวมกิจกรรมประชุมผ๎ูปกครอง
นักเรียน 
 

 
๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1. นักเรียนและผ๎ูปกครองได๎รับทราบข๎อมูลขําวสารตํางๆของโรงเรียน 
๙.2. เกิดสัมพันธภาพระหวํางบ๎านกับโรงเรียน น ามาซึ่งความรํวมมือในการดูแลปกครองนักเรียน และ 
การพัฒนาโรงเรียน 
๙.3. โรงเรียนได๎รับทราบข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะจากผ๎ูปกครองในการพัฒนาโรงเรียน 
๙.4. ผ๎ูปกครองและโรงเรียนรํวมมือกนัสํงเสริมการเรียนรู๎ และพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของ 
   นักเรียนได๎อยํางดี 
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๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ     ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ)                                (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)   
             ต าแหนํง ครู                       ต าแหนํง ครู  
  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                              ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม        สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
แผนงาน/งาน         สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ท่ี ๑,๒ 
สนองจุดเน๎น สพฐ.   ท่ี ๑ 
สนองสนองนโยบาย สพม.41  ท่ี ๑,๒ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41 ข๎อท่ี ๑.๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข๎อท่ี ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์  
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหมํ           โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎  

คุณธรรม  ทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพได๎โดยมุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนสามารถเรียนรู๎  
และพัฒนาตนเองได๎เต็มศักยภาพ   

สถานศึกษาต๎องจัดการศึกษาท่ีเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง  กระต๎ุนให๎ผ๎ูเรียนได๎ใช๎
กระบวนการคิด  โดยสร๎างแรงจูงใจให๎ผ๎ูเรียนต๎องการเรียนรู๎  ฝึกให๎ผ๎ูเรียนคิดวิเคราะห์  ลงมือปฏิบัติ และสรุปเป็น
ความรู๎ความเข๎าใจท่ีคงทนซึ่งเป็นองค์ความรู๎ท่ีเกิดจากประสบการณ์ของตนเอง  แล๎วน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน   

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

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกนั 
2.  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีฟัง อําน ดู และส่ือสารตามความคิดของตนเองได๎ 
3.  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎น าเสนอวิธีคิดแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการของตนเองได๎ 
4.  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถก าหนดเปาูหมายท่ีจะท าให๎ส าเร็จ โดยการรวบรวมข๎อมูล จัดระบบข๎อมูล และ

วิเคราะห์ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหาได๎ 
        5. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถสร๎างสรรค์และพัฒนาผลงานด๎วยตนเองอยํางมีหลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหมํท่ี 
เป็นแบบอยํางท่ีดี 
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3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. ร๎อยละ 100 ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกนั  
๒. ร๎อยละ 80 ผ๎ูเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีฟัง อําน ดู และส่ือสารตามความคิดของ

ตนเองได๎ 
๓. ร๎อยละ 80 ผ๎ูเรียนได๎น าเสนอวิธีคิดแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการของตนเองได๎ 
๔. ร๎อยละ 80 ผ๎ูเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายท่ีจะท าให๎ส าเร็จ โดยการรวบรวมข๎อมูล จัดระบบ

ข๎อมูล และวิเคราะห์ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหาได๎ 
๕. ร๎อยละ 80  ผ๎ูเรียนสามารถสร๎างสรรค์และพัฒนาผลงานด๎วยตนเองอยํางมีหลักเกณฑ์ มีผลงาน

แปลกใหมํท่ี เป็นแบบอยํางท่ีดี 
3.2  เป้าหมายเชิงคณุภาพ 

๑. ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน ในระดับดี
เย่ียม 

๒. ผ๎ูเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีฟัง อําน ดู และส่ือสารตามความคิดของตนเองในระดับดี
เย่ียม 

๓. ผ๎ูเรียนได๎น าเสนอวิธีคิดแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการของตนเองได๎ ในระดับดีเย่ียม 
๔. ผ๎ูเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายท่ีจะท าให๎ส าเร็จ โดยการรวบรวมข๎อมูล จัดระบบข๎อมูล และ

วิเคราะห์ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหาได๎  ในระดับดีเย่ียม 
๕. ผ๎ูเรียนสามารถสร๎างสรรค์และพัฒนาผลงานด๎วยตนเองอยํางมีหลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหมํ         

ท่ีเป็นแบบอยํางท่ีดี ในระดับดีเย่ียม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม 2560 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. จัดกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  

 สิงหาคม 2561 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2561 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 2561 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
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5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

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

ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน 
๒. ผ๎ูเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีฟัง อําน 

ดู และส่ือสารตามความคิดของตนเอง        
๓. ผ๎ูเรียนได๎น าเสนอวิธีคิดแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการของ

ตนเองได๎  
๔. ผ๎ูเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายท่ีจะท าให๎ส าเร็จ 

โดยการรวบรวมข๎อมูล จัดระบบข๎อมูล และ
วิเคราะห์ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหาได๎   

๕. ผ๎ูเรียนสามารถสร๎างสรรค์และพัฒนาผลงานด๎วย
ตนเองอยํางมีหลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหมํท่ี
เป็นแบบอยํางท่ีดี  

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

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู๎ระหวํางกัน 

๒. ผ๎ูเรียนสามารถสรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีฟัง อําน ดู และส่ือสารตาม
ความคิดของตนเอง        

๓. ผ๎ูเรียนได๎น าเสนอวิธีคิดแก๎ปัญหา
ด๎วยวิธีการของตนเองได๎  

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

๕. ผ๎ูเรียนสามารถสร๎างสรรค์และ
พัฒนาผลงานด๎วยตนเองอยํางมี
หลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหมํท่ี
เป็นแบบอยํางท่ีดี  

๑. ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู๎ระหวํางกัน           

๒. ผ๎ูเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่อง
ท่ีฟัง อําน ดู และส่ือสารตามความคิด
ของตนเอง       

๓. ผ๎ูเรียนได๎น าเสนอวิธีคิดแก๎ปัญหาด๎วย
วิธีการของตนเองได๎  

๔. ผ๎ูเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายท่ีจะ
ท าให๎ส าเร็จ โดยการรวบรวมข๎อมูล 
จัดระบบข๎อมูล และวิเคราะห์ข๎อมูลท่ี
เกี่ยวข๎องกับปัญหาได๎   

๕. ผ๎ูเรียนสามารถสร๎างสรรค์และพัฒนา
ผลงานด๎วยตนเองอยํางมีหลักเกณฑ์ มี
ผลงานแปลกใหมํท่ี เป็นแบบอยํางท่ีดี  

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย -  
7.3 คําวัสดุ ๒,๐00 1. อุปกรณ์ทดลอง                 ๑,๐00 บาท 

2. ของรางวัล                       ๑,๐๐๐  บาท 
7.4 อื่น ๆ -  

รวมทั้งสิ้น ๒,๐00 บาท  (สองพันบาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน           
๒. ผ๎ูเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีฟัง อําน ดู และ

ส่ือสารตามความคิดของตนเอง       
๓. ผ๎ูเรียนได๎น าเสนอวิธีคิดแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการของตนเอง

ได๎  
๔. ผ๎ูเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายท่ีจะท าให๎ส าเร็จ โดย

การรวบรวมข๎อมูล จัดระบบข๎อมูล และวิเคราะห์ข๎อมูล
ท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหาได๎   

๕. ผ๎ูเรียนสามารถสร๎างสรรค์และพัฒนาผลงานด๎วย
ตนเองอยํางมีหลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหมํท่ี เป็น
แบบอยํางท่ีดี  

แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

9.1  นักเรียนมีความรู๎ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะท่ีส าคัญในการค๎นคว๎าหาความรู๎ รู๎จักคิด 
ใช๎เหตุผลในการแก๎ปัญหาตําง ๆได๎ 

9.2  นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมในรูปแบบตําง ๆ ท้ังการทดลอง การตอบค าถาม การศึกษาค๎นคว๎า 
และอื่น ๆ 

9.3  นักเรียนสามารถท างานเป็นกลํุม และอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
9.4  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอวิทยาศาสตร์ 
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10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 

ลงช่ือ.............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์)  

      ต าแหนํง ครู  
 
 

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

    ต าแหนํง ครู  
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                  (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                        ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)    
                             
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                       ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                   (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                       ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม        เพาะเห็ดนางฟูา 
แผนงาน/งาน         สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ท่ี ๑ 
สนองจุดเน๎น สพฐ.   ท่ี ๑ 
สนองสนองนโยบาย สพม.41  ท่ี ๑,๒ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41 ข๎อท่ี ๑.๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข๎อท่ี ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ , นางภัสวรรณ  กันนา ,นายกิตติวัฒน์ พุํมพฤกษ์  
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหมํ        โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการ

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

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

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

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาผ๎ูเรียน 
2.  เพื่อสํงเสริมผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  เพื่อสนับสนุนผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.  เป้าหมาย 
3.3  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. ร๎อยละ 100 มีกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาผ๎ูเรียน  

๒. ร๎อยละ 90 ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ร๎อยละ 90 ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.4  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. มีกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาผ๎ูเรียน 

ในระดับดีเย่ียม 
๒. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดีเย่ียม 
๓. ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดีเย่ียม 

 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

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

ตุลาคม 2560 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
นางภัสวรรณ  กันนา 
นายกิตติวัฒน์ พุํมพฤกษ ์

 
การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. จัดกิจกรรมอบรม และเพาะ
เห็ดนางฟูา 

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
นางภัสวรรณ  กันนา 
นายกิตติวัฒน์ พุํมพฤกษ ์

 
การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2561 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
นางภัสวรรณ  กันนา 
นายกิตติวัฒน์ พุํมพฤกษ ์

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 2561 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 

 
5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

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

๒. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

๓. ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

๒. มีกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบาย 
จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อการพัฒนาผ๎ูเรียน 

๓. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. มีกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาผ๎ูเรียน  

2. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

3. ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย -  
7.3 คําวัสดุ ๑,๕00   ก๎อนเช้ือเห็ด              ๑,๕00  บาท 
7.4 อื่น ๆ -  

รวมทั้งสิ้น ๑,500 บาท (หนึ่งพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. มีกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาผ๎ูเรียน  

2. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

3. ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผ๎ูเรียนมีความเป็นอยูํอยํางพอเพียง 
    9.2 ผ๎ูเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 

ลงช่ือ.............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
      (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์)  

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

 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                  (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                        ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)    
                             
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                       ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                   (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                       ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม                 ท าบุญสถานศึกษา  
แผนงาน/งาน                   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์  ท่ี 1 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.  ท่ี 1 
สนองนโยบาย สพม.41  ท่ี 1 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม.41 ข๎อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 2 
 หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ                            นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหมํ     กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม             ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 
 
1. หลักการและเหตุผล  

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

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

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมกํอตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 3  มีนาคม พ.ศ. 2536  (เดิม) สังกัด กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้ังอยูํท่ีบ๎านวังเรือน เลขท่ี 22 หมูํท่ี 5 ต าบลวังงิ้วใต๎ อ าเภอดงเจริญ 
จังหวัดพิจิตร   ดังนั้นโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงได๎ก าหนดให๎มีกิจกรรมการท าบุญสถานศึกษา ขึ้นทุกปีการศึกษา  
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให๎กับคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
2.วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อนักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา                    
 2. เพื่อให๎ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของศาสนา 
 3. เพื่อเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

  1. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 95 เข๎าในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา                     
           2. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 95 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของศาสนา   
  3. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 95 เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
           3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
  2. ผ๎ูเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของศาสนา  อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
  3. ผ๎ูเรียน เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
 
4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

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

 ตุลาคม  2650 
- 

กันยายน 2561 

นายวัชระ   สุขเกษม 

 



๑๐๓ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
2. ผ๎ูเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของศาสนา   
3. ผ๎ูเรียน เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

1. ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรมทาง 
พระพุทธศาสนา  
2. ผ๎ูเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของ
ศาสนา   
3. ผ๎ูเรียน เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรมทาง 
พระพุทธศาสนา  
2. ผ๎ูเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบ้ืองต๎นของศาสนา   
3. ผ๎ูเรียน เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

1. ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรมทาง 
พระพุทธศาสนา อยูํในระดับ ดีเย่ียม   
2. ผ๎ูเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎น
ของศาสนา อยูํในระดับ ดีเย่ียม  
3. ผ๎ูเรียน เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อยูํใน
ระดับ ดีเย่ียม 

ร๎อยละ 95 
 

ร๎อยละ 95 
 

ร๎อยละ 95 
 

 
 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย 3,000 คําจ๎างท าอาหารเล้ียงพระ 
7.3 คําวัสดุ 1,900 คําเครื่องไทย 1,800 บาท 

คําธูปเทียนดอกไม๎ 100 บาท 
7.4 อื่น ๆ  2,100 คําปัจจัยถวายพระ 9 รูป 

500/1รูป 200/8รูป 
รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท 

          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
2. ผ๎ูเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของ
ศาสนา   
3. ผ๎ูเรียน เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  

แบบประเมิน 
แบบลงเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม  
 

 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 
 1. ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
 2. ผ๎ูเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของศาสนา   
 3. ผ๎ูเรียน เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
                                 
10. ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม  

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

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

                                                 ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม  

 
 

 
 



๑๐๕ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม                 ไหว๎ศาลเจ๎าพํอสมศักดิ์  
แผนงาน/งาน                   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์  ท่ี 1 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.  ท่ี 1 
สนองนโยบาย สพม.41  ท่ี 1  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม.41 ข๎อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                ข๎อท่ี 2 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ                           นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหมํ     กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม           พฤษภาคม 2561 -    มีนาคม  2562  
 
1. หลักการและเหตุผล  

การนับถือเจ๎าพํอหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตํางๆ เป็นประเพณีและวิถีชีวิตอยํางหนึ่งท่ีชาวไทยได๎ปฏิบัติสืบทอด
ตํอกันมาช๎านาน แสดงถึงการเคารพส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตํางๆ ท่ีเราไมํสามารถมองเห็นได๎ และเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย 
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมต้ังอยูํบริเวณพื้นท่ีของเจ๎าพํอสมศักดิ์เป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยูํคํูกับโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม มาครั้งต้ังแตํเริ่มกํอตั้งโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมและเป็นท่ีเคารพของชาวบ๎านวังเรือนและหมูํบ๎าน
ใกล๎เคียง ชาวบ๎านจะมากราบไหว๎ กันเป็นประจ าวันขึ้น 6 ค่ า เดือน 6 ของทุกปี   

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

3.1 เชิงปริมาณ 
  1. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 95  เกิดความเป็นศิริมงคล  
  2. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 95  เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมความเช่ือและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. ผ๎ูเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล อยูํในระดับ ดีเย่ียม 

  2. ผ๎ูเรียนเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมความเช่ือและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
 
 



๑๐๖ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

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

 ตุลาคม  2560 
- 

กันยายน 2560 

นายวัชระ   สุขเกษม 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. ผ๎ูเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล  
2. ผ๎ูเรียนเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมความเช่ือ
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

1. ผ๎ูเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล  
2. ผ๎ูเรียนเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรม
ความเช่ือและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

 
 



๑๐๗ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ผ๎ูเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล  
2. ผ๎ูเรียนเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมความเช่ือและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

1. ผ๎ูเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล อยูํใน
ระดับ ดีเย่ียม 
2. ผ๎ูเรียนเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมความเช่ือและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
 

ร๎อยละ 95 
 

ร๎อยละ 95 
 

 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย -  
7.3 คําวัสดุ 4,000 คําเครื่องเซํนไหว๎ตําง ๆ 
7.4 อื่น ๆ    

รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผ๎ูเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล  
2. ผ๎ูเรียนเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรม
ความเช่ือและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

แบบประเมิน 
แบบลงเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม  
 

 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ผ๎ูเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล  
 2. ผ๎ูเรียนเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมความเช่ือและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 
 
 
 



๑๐๘ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

                                
10. ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม  

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

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

                                                 ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม                 งานประเพณี  “สักการะหลวงพํอเขียน เย่ียมเยียนดงเจริญ”    
แผนงาน/งาน                   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์  ท่ี 1 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.  ท่ี 1 
สนองนโยบาย สพม.41  ท่ี 1 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม.41 ข๎อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข๎อท่ี 2 
 หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหมํ     กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม            ตุลาคม 2560 –    กันยายน 2561  
 
1. หลักการและเหตุผล  

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

งานประเพณี “สักการะหลวงพํอเขียน เย่ียมเยียนดงเจริญ” จัดขึ้นเพื่อให๎นักเรียนระลึกถึงคุณงาม
ความดีและอุทิศสํวนกุศลถวายแดํหลวงพํอเขียน  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิน่              

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมเข๎ารํวมงานประเพณี “สักการะหลวงพํอเขียน เย่ียมเยียนดงเจริญ” เพื่อเป็นการ
สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่นให๎คงไว๎ ตลอดจนสนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียวอ าเภอดง
เจริญ จังหวัดพิจิตร 
 

2.วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศสํวนกุศลถวายแดํหลวงพํอเขียน                 
 2. เพื่อสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 3. เพื่อสนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

  1. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 95  เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศสํวนกุศลถวายแดํหลวงพํอเขียน    
  2. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 95  สํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
  3. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 95  สนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. ผ๎ูเรียนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศสํวนกุศลถวายแดํหลวงพํอเขียน     
    อยูํในระดับ ดีเย่ียม 



๑๑๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

  2. ผ๎ูเรียนสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
                        อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
  3. ผ๎ูเรียนสนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
                        อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
 
4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

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

 ตุลาคม  2560 
- 

กันยายน 2561 

นายวัชระ   สุขเกษม 

 
 
 
 



๑๑๑ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. ผ๎ูเรียนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศสํวนกุศล 
ถวายแดํหลวงพํอเขียน     
2. ผ๎ูเรียนสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น                         
3. ผ๎ูเรียนสนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียวอ าเภอดงเจริญ 
จังหวัดพิจิตร 
                         

1. ผ๎ูเรียนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศ
สํวนกุศล 

ถวายแดํหลวงพํอเขียน     
2. ผ๎ูเรยีนสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น                         
3. ผ๎ูเรียนสนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียวอ าเภอ
ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
                         

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ผ๎ูเรียนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดี 
และอุทิศสํวนกุศลถวายแดํหลวง 
พํอเขียน     
2. ผ๎ูเรียนสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น                         
3. ผ๎ูเรียนสนับสนุนสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
                         

1. ผ๎ูเรียนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและ 
อุทิศสํวนกุศลถวายแดํหลวงพํอเขียน 
อยูํในระดับ ดีเย่ียม     
2. ผ๎ูเรียนสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น อยูํใน
ระดับ ดีเย่ียม                        
3. ผ๎ูเรียนสนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียว
อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตรอยูํในระดับ 
ดีเย่ียม 
                         

ร๎อยละ 95 
 
 

ร๎อยละ 95 
 
 

ร๎อยละ 95 
 

 
 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย 2,000 คําจ๎างแตํงหน๎าท าผมและเชําชุด 
7.3 คําวัสดุ -  
7.4 อื่น ๆ    

รวมทั้งสิ้น 2,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผ๎ูเรียนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดี 
และอุทิศสํวนกุศลถวายแดํหลวง 
พํอเขียน     
2. ผ๎ูเรียนสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น                         
3. ผ๎ูเรียนสนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียวอ าเภอดง
เจริญ จังหวัดพิจิตร 
                         

แบบประเมิน 
แบบลงเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม  
 

 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ผ๎ูเรียนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศสํวนกุศลถวายแดํหลวงพํอเขียน     
 2. ผ๎ูเรียนสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น                         
 3. ผ๎ูเรียนสนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร                       
                               
10. ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม  

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

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

                                                 ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 



๑๑๓ 
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กิจกรรม                 ทัศนศึกษานักเรียน 
แผนงาน/งาน                   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์  ท่ี 1 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.  ท่ี 1 
สนองนโยบาย สพม.41  ท่ี 1 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม.41 ข๎อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหมํ     กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 2560 –   กันยายน 2561  
 
1. หลักการและเหตุผล  

ด๎วยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ได๎ก าหนดไว๎ในหมวด แนวทางการการจัดการศึกษามาตรา 22   
การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผ๎ูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎และถือวําผ๎ูเรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2555 ) และ
สอดคล๎อง มาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา(สมศ. )  

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมได๎จัดท าในการจัดการพัฒนาการสอนในปัจจุบันนั้น มุํงเน๎นท่ีผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
ซึ่งจ าเป็นต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์และเป็นการสํงเสริมพัฒนาด๎านสติปัญญา เจตคติ 
ด๎วยความคิดสร๎างสรรค์ ตลอดจนกล๎าคิด  กล๎าท า  กล๎าตัดสินใจ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดรู๎ขําวสารสารสนเทศ เป็นคน
หูตากว๎างไกล มีวิสัยทัศน์ ก๎าวทันเทคโนโลยีสมัยใหมํ โครงการดังกลําวถือวําเป็นประสบการณ์ตรงเพื่อเก็บไว๎
เป็นต๎นทุนในการด ารงชีวิตท้ังปัจจุบันและอนาคต 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน  เพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล 
รู๎ทันเหตุการณ์ และเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎ประสบการณ์ตรงให๎ นักเรียนเกิดทักษะ
ในการจัดการและท างานให๎ส าเร็จ 
 

2.วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อสํงเสริมพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล รู๎ทันเหตุการณ์ 
 2. เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ถูกต๎อง
เหมาะสม  
 3. เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎ประสบการณ์ตรงให๎ 
ผ๎ูเรียนเรียนเกิดทักษะในการจัดการและท างานให๎ส าเร็จ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 1. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 95  มีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล รู๎ทันเหตุการณ์  
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          2. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 95  เรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ 
ถูกต๎องเหมาะสม         
 3. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 95  เปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎ประสบการณ์ตรงให๎นักเรียน
เกิดทักษะในการจัดการและท างานให๎ส าเร็จ      

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล รู๎ทันเหตุการณ์ อยูํในระดับ ดีเย่ียม 

 2. ผ๎ูเรียนเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ ถูกต๎องเหมาะสม  
         อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
 3. ผ๎ูเรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎ประสบการณ์ตรงให๎นักเรียน 
         เกิดทักษะในการจัดการและท างานให๎ส าเร็จ อยูํในระดับ ดีเย่ียม 

4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

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

 ตุลาคม  2560 
- 

กันยายน 2561 

นายวัชระ   สุขเกษม 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

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

 2. ผ๎ูเรียนเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าคิด กล๎า
ตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ ถูกต๎องเหมาะสม  

               3. ผ๎ูเรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองโดย
ใช๎ประสบการณ์ตรงให๎นักเรียนเกิดทักษะในการจัดการ
และท างานให๎ส าเร็จ  
  

1. ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล รู๎ทัน 
เหตุการณ์  

 2. ผ๎ูเรียนเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าคิด 
กล๎าตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ ถูกต๎องเหมาะสม  

               3. ผ๎ูเรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองโดยใช๎ประสบการณ์ตรงให๎นักเรียนเกิด
ทักษะในการจัดการและท างานให๎ส าเร็จ  

 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

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

 2. ผ๎ูเรียนเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ 
กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ 
ถูกต๎องเหมาะสม  

               3. ผ๎ูเรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการ
เรียนรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎ประสบการณ์
ตรงให๎นักเรียนเกิดทักษะในการจัดการ
และท างานให๎ส าเร็จ      

1. ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล 
รู๎ทันเหตุการณ์ อยูํในระดับ ดีเย่ียม 

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

ร๎อยละ 95 
 

ร๎อยละ 95 
 
 

ร๎อยละ 95 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน - - 
7.2 คําใช๎สอย 46,460 คําจ๎างเหมารถโดยสาร 30,000 บาท 

คําเบ้ียเล้ียงครู 2,000 บาท 
คําอาหารนักเรียน 14,440 บาท 

7.3 คําวัสดุ 1,000 คําปูายกิจกรรม 400 บาท 
คําของท่ีระลึก 600 บาท 

7.4 อื่น ๆ  - - 
รวมทั้งสิ้น 47,400 บาท 

          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล รู๎ทัน
เหตุการณ์  

 2. ผ๎ูเรียนเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าคิด 
กล๎าตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ ถูกต๎องเหมาะสมอยูํ 
3. ผ๎ูเรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองโดยใช๎ประสบการณ์ตรงให๎นักเรียน เกิด
ทักษะในการจัดการและท างานให๎ส าเร็จ  

แบบประเมิน 
แบบลงเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม  
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี กว๎างไกล รู๎ทันเหตุการณ์  
2. ผ๎ูเรียนเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ ถูกต๎องเหมาะสม           
3. ผ๎ูเรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎ประสบการณ์ตรงให๎นักเรียน เกิดทักษะในการ

จัดการและท างานให๎ส าเร็จ  
 
10. ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม  

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

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

                                                 ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม    สํงเสริมคํานิยม ๑๒ ประการ 
แผนงาน    สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ            ท่ี ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ                    ท่ี ๑  
สนองนโยบาย สพม ๔๑              ท่ี ๑ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑   ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตราฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ ์
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖1  -  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) การสร๎างคํานิยมหลักของคนไทย  เพื่อ
สร๎างสรรค์ประเทศไทยให๎เข๎มแข็ง โดยต๎องสร๎างคนในชาติ ให๎มีคํานิยมไทย ๑๒ ประการ  ประกอบด๎วย 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒ .ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อสํวนรวม 
๓. กตัญญูตํอพํอแมํ ผ๎ูปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔. ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษาเลําเรียนท้ังทางตรง และทางอ๎อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตํอผ๎ูอื่น เผ่ือแผํและแบํงปัน 
๗. เข๎าใจเรียนรู๎การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต๎อง 
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผ๎ูน๎อยรู๎จักการเคารพผ๎ูใหญํ 
๙. มีสติรู๎ตัว รู๎คิด รู๎ท า รู๎ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
๑๐. รู๎จักด ารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ      
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รู๎จักอดออมไว๎ใช๎เมื่อยามจ าเป็น มีไว๎พอกินพอใช๎ถ๎าเหลือ 
ก็แจกจํายจ าหนําย และพร๎อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร๎อม เมื่อมีภูมิค๎ุมกันท่ีดี 
๑๑. มีความเข๎มแข็งท้ังรํางกาย และจิตใจ  ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายต่ า  หรือกิเลส  มีความ
ละอาย  เกรงกลัวตํอบาปตามหลักของศาสนา 
๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวม และของชาติมากกวําผลประโยชน์ ของตนเองสพฐ.ได๎
น าหลักการดังกลําวมาขยายผลโดยได๎เผยแพรํเรื่องดังกลําวไปสํู  สถานศึกษา ด๎วยการบรรจุ 

ไว๎ในหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์และหน๎าท่ีพลเมืองพร๎อมกับการจัดกิจกรรเสริมสร๎างเด็กและเยาวชนในเรื่องนี้
อยํางจริงจัง "สพฐ.ได๎มีการวิเคราะห์คํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ พบวํา หลักสูตรของ   สพฐ.ก็มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อยูํ ๘ ข๎อ ประกอบด๎วย  มีความรักชาติศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมัน่ในการท างาน รกัความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ โดยท้ังหมดได๎บรรจุไว๎ใน
หลักสูตรอยูํแล๎ว 



๑๑๘ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

          โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ได๎มีการด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีเป็นไปตามคํานิยม ๑๒ ประการ เป็นประจ าใน
แตํละปีการศึกษา  ซึ่งสอดแทรกอยูํในบางกิจกรรมท าให๎มองไมํเห็นเป็นรูปธรรม  กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยม ๑๒ ประการ ขึ้น เพื่อให๎นักเรียนมีความเข๎าใจ
และเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามคํานิยม ๑๒ ประการ ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม และสามารถใช๎
ด าเนินชีวิตประจ าวัน อยูํรํวมในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
       
๒. วัตถุประสงค์  

   ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   ผ๎ูเรียน ร๎อยละ ๘๙ ได๎รับการพัฒนาและปฏิบัติตนให๎มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยม อันพึง 
ประสงค์ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
              ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและปฏิบัติตนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมอันพึงประสงค์   ในระดับ
ดีเย่ียม 
 
๔. วิธีด าเนินการ 
 

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

พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยม ๑๒ ประการ  

มิถุนายน ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

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

มิถุนายน ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑.ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 

๑. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและปฏิบัติตน ให๎มี 
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมอันพึงประสงค์    

 

 
 



๑๑๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑.ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 

๑.ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและ
ปฏิบัติตน ให๎มี คุณธรรม 
จริยธรรม และคํานิยม 
อันพึงประสงค์    

๘๙ % 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

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

รวมท้ังส้ิน - - 
 

๘.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและปฏิบัติตนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมอันพึงประสงค์ 

- แบบบันทึก 
 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและปฏิบัติตนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมอันพึงประสงค์ 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นางภาวิณี   บัวพันธ์)             (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
          ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย                     ต าแหนํง ครู 

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

( นางภัสวรรณ   กันนา )  
              ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 

๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

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

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 



๑๒๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    วันแมํแหํงชาติ   
แผนงาน    สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ            ท่ี ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ                    ท่ี ๑  
สนองนโยบาย สพม ๔๑             ท่ี ๒  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑   ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตราฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ท่ี ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ ์
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม ๒๕๖1  -  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
 ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมส าคัญในระบบจริยธรรมของสังคมไทยท่ีมีพระพุทธศาสนาเป็นพื้น 
ฐานวันแมํแหํงชาติเป็นวันท่ีคนไทยทุกคนมีโอกาสได๎แสดงความกตัญญูกตเวทีตํอแมํของตนและ/หรือผ๎ูท่ีเป็น 
เสมือนแมํบังเกิดเกล๎าการที่วันส าคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินี 
นาถนั้นนับเป็นวโรกาสมหามงคลอยํางยิ่งพระราชกรณียกิจตํางๆ ของพระองค์สร๎างท้ังความผาสุขให๎แกํคนไทย 
โดยท่ัวถึงและความเจริญรุํงเรืองให๎แกํประเทศชาติตลอดมาพระองค์จึงทรงเป็นเสมือนมารดาของผืนแผํนดิน 
ไทยท่ีเกื้อกูล เล้ียงดูคนไทยอยูํทุกเวลา 
 วันท่ี ๑๒ สิงหาคมเป็นวันแมํแหํงชาติพสกนิกรปวงชนชาวไทยท้ังภาครัฐและเอกชนได๎จัดงาน เฉลิม
ฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนารถหนํวยงานภาครัฐและเอกชนจึงรํวมกัน แสดง
ความจงรักภักดีและความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีตํอพสกนิกรชาวโดยการจัดกิจกรรมตําง เชํน การ
จุดเทียนชัยถวายพระพร การท าบุญตักบาตร  และการท ากิจสาธารณประโยชน์ตํางๆ เป็นต๎น 
 โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมจึงได๎จัดกิจกรรมเพื่อให๎นักเรียนได๎ตระหนกัในพระราชกรณียกิจและระลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถท่ีทรงปกครองบ๎านเมืองด๎วยการดูแล 
เอาใจใสํอยํางใกล๎ชิดตลอดเวลา ท าให๎ประชาชนตํางช่ืนชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล๎นพ๎น ได๎เป็นแมํของ
ทุกคนท้ังประเทศท่ีคอยให๎ความรักและความอบอุํนลูกอยํางตํอเนื่องทางโรงเรียนจึงได๎จัด กิจกรรมขึ้นเพื่อ
นักเรียนได๎แสดงความรัก เคารพตํอมารดาผ๎ูมีพระคุณเพื่อให๎เกิดความผูกพันธ์ระหวํางแมํ กับลูก จึงได๎จัด
กิจกรรมงานวนัแมํแหํงชาติขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์  
๑. การแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระนางเจ๎า

พระบรมราชินีนาถ 
๒. นักเรียนแสดงออกถึงการเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ (หมายรวมถึง ผ๎ูปกครองและผ๎ูมีพระคุณ) 
 

๓. เปา้หมาย 
  ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ร๎อยละ 93  นักเรียนแสดงออกถึงการเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ(หมายรวมถึงผ๎ูปกครองและผ๎ูมีพระคุณ)   



๑๒๑ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

และการแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ                                                                               
นักเรียนเกิดความรัก และแสดงออกถึงความเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ (หมายรวมถึง ผ๎ูปกครอง และผ๎ูมี 

พระคุณ)รวมถึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ๎าพระ บรมราชินีนาถ  ในระดับดี
เย่ียม                                                                       
 
๔. วิธีด าเนินการ 

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

กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดพิธีวันแมํแหํงชาติ  

สิงหาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

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

สิงหาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

 

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

๑. การแสดงความจงรักภักดี และระลึก ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ 
๒. นักเรียนแสดงออกถึงการเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ 

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

 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

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

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

๙๓ % 
 



๑๒๒ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

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

อุปกรณ์ เป็นเงิน  ๕๐๐ บาท 
๗.๔ อื่นๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ - 
 

๘.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนเกิดความรัก และเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ (หมายรวมถึง 
ผ๎ูปกครองและผ๎ูมีพระคุณ) รวมถึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ 

- แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ นักเรียนเกิดความรัก และเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ (หมายรวมถึง ผ๎ูปกครองและผ๎ูมีพระคุณ) 

 ๙.๒  นักเรียนแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ 

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

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

                                             ( นางภัสวรรณ   กันนา )  
                ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

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

 



๑๒๓ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    วันไหว๎ครู   
แผนงาน    สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ            ท่ี ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ                    ท่ี ๑  
สนองนโยบาย สพม ๔๑              ท่ี ๒ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑   ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตราฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ท่ี ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภัสวรรณ  กันนา 
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๑  -  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ครูคือปูชนียบุคคลท่ีไมํมีค าวําเกษียณอยูํในหัวใจของศิษย์ การศึกษาเลําเรียนวิชาใดสาขาใดก็ตาม  
จะประสบความส าเร็จได๎ต๎องมี “ครู” เป็นผ๎ูให๎การอบรม แนะน าส่ังสอนเป็นผ๎ูให๎ในส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับผ๎ูเป็น        
“ศิษย”์ ดังนั้น ครูจึงเป็นผ๎ูมีพระคุณรองลงมาจากบิดามารดาเป็นผ๎ูซึ้งขจัดอวิชา การตอบแทนพระคุณครู 
นอกจากการแสดงความเคารพนบนอบ ด๎วยการกราบไหว๎ และปฏิบัติตามค าส่ังสอนแล๎ว ส่ิงหนึ่งท่ีจะชํวย ให๎
ศิษย์ได๎แสดงความระลึกถึงพระคุณครูได๎อีกทางส่ิงหนึ่ง คือ การจัดพิธีไหว๎ครูพิธีไหว๎ครู เป็นประเพณี ท่ีคนไทย
ได๎สืบทอดกันมาช๎านานนับวําเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามท่ีควรอนุรักษ์และเสริมสร๎าง
ความตระหนักให๎นักเรียนได๎ร าลึกถึงครู อาจารย์ ท่ีได๎ให๎การอบรม ส่ังสอนอีกท้ังสํงผลให๎เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตํอการจัดการศึกษา พิธีไหว๎ครู ถือเป็น ประเพณี และวัฒนธรรมประจ าชาติ ท่ีแสดงออกเป็น
รูปธรรมแสดงถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคนในชาติวํา เป็นผ๎ูท่ีมีสัมมาคารวะ อํอนน๎อมถํอมตน รู๎จักกตัญู
กตเวทิตาตํอผ๎ูมีพระคุณ เป็นกิจกรรมอันดีงามท่ีประพฤติ ปฏิบัติ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผ๎ูประ
สิทธิประสาทวิชาความรู๎ ท้ังท่ีมีชีวิตอยูํและผ๎ูท่ีลํวงลับ ไปแล๎ว  

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

๑.. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีตํอครูผ๎ูมีพระคุณ                                 
๒. เพื่อสํงเสริมความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ มีน้ าใจ และชํวยเหลือผ๎ูอื่น 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๓. เปา้หมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      ๑.  ผ๎ูเรียนร๎อยละ  ๙๒  แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีตํอครูผ๎ูมีพระคุณ 
      ๒.  ผ๎ูเรียนร๎อยละ  ๙๒  มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ  มีน้ าใจ และชํวยเหลือผ๎ูอื่น 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      ๑.  ผ๎ูเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีตํอครูผ๎ูมีพระคุณ  อยูํในระดับดีเย่ียม 
      ๒.  ผ๎ูเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ  มีน้ าใจ และชํวยเหลือผ๎ูอื่น อยูํในระดับดีเย่ียม 

 

๔. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางภัสวรรณ  กันนา 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดพิธีไหว๎ครู  

มิถุนายน ๒๕๖๑ นางภัสวรรณ  กันนา 

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

มิถุนายน ๒๕๖๑ นางภัสวรรณ  กันนา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ นางภัสวรรณ  กันนา 

 

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

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

๑. ผ๎ูเรียนสามารถแสดงความเคารพ ความกตัญญู
กตเวทีตํอครูผ๎ูมีพระคุณได๎อยํางถูกต๎อง                                 
๒. ผ๎ูเรียนได๎แสดงออกถึงการสํงเสริมความเอื้อเฟื้อ 
เผ่ือแผํ มีน้ าใจ และชํวยเหลือผ๎ูอื่น 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑.. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนแสดงความเคารพ 
ความกตัญญูกตเวทีตํอครูผ๎ูมีพระคุณ                                 
๒. เพื่อสํงเสริมความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ 
มีน้ าใจ และชํวยเหลือผ๎ูอื่น 

1.  ผ๎ูเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที 
ตํอครูผ๎ูมีพระคุณ  อยูํในระดับดีเย่ียม 
2.  ผ๎ูเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ  มีน้ าใจ และ
ชํวยเหลือผ๎ูอื่น อยูํในระดับดีเย่ียม 
 

๙๒ % 
 

๙๒ % 
 

 



๑๒๕ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๕๐๐ - คําอุปกรณ์ในการท าพานไหว๎ครู 

เป็นเงิน  ๕๐๐  บาท 
๗.๔ อื่นๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ - 
 
๘.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. ผ๎ูเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีตํอครูผ๎ูมีพระคุณ   
๒. ผ๎ูเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ มีน้ าใจ และชํวยเหลือผ๎ูอื่น 

- แบบบันทึก 
-แบบบันทึกจิตอาสา 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑  ผ๎ูเรียนมีความสุภาพ นอบน๎อม และโอบอ๎อมอารีตํอผ๎ูอื่น 

 ๙.๒  ผ๎ูเรียนให๎ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ  มีน้ าใจ และชํวยเหลือผ๎ูอื่น 
 

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

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

                                              ( นางภัสวรรณ   กันนา )  
                 ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

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

 
 



๑๒๖ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    ถวายเทียนพรรษา 
แผนงาน    สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ            ท่ี ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ                   ท่ี ๑  
สนองนโยบาย สพม ๔๑             ท่ี ๑ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑   ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตราฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ท่ี ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ ์
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ   มิถุนายน ๒๕๖๑  -  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
   ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติไทย และเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยมาช๎านาน  อีกท้ังหลักทาง
พระพุทธศาสนาเป็นแบบแหํงจารีตประเพณีท่ีคนไทยยึดถือปฏิบัติจนปัจจุบัน ผ๎ูท่ีนับถือ ศาสนาพุทธ มักจะ
ชอบการท าบุญ  ท าทาน  มีจิตใจเมตากรุณา  โอบอ๎อมอารี อํอนน๎อมถํอมตน  และมักจะ มพีิธีกรรมทาง
ศาสนาตําง ๆ ท่ีถือปฏิบัติกันมา จนเป็นประเพณีท่ีส าคัญของชาวพุทธ 
    การถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข๎าพรรษา ก็เป็นกิจกรรมของชาวพุทธอีกอยํางหนึ่ง ท่ีมีมาแตํใน
อดีต   สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม   สืบทอดและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  ท้ังนี้เพื่อให๎พระภิกษุ ได๎จ าพรรษา
อยูํท่ีวัด ในชํวงฤดูฝน   เพื่อปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนา   และเพื่อเป็นการสนับสนุนให๎มีการ 
ปฏิบัติธรรม ศาสนิกชนชาวพุทธได๎มีการท าบุญ ถวายเทียนพรรษา  ผ๎าอาบน้ าฝน   และของท่ีจ าเป็นส าหรับ 
พระภิกษุในการปฏิบัติธรรม   นับได๎วําเป็นประเพณีท่ีดีงามท่ีสืบทอดกันมาของชาวพุทธ  
    กลํุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จึงได๎จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาข้ึน เพื่อ 
สํงเสริมให๎ ครู และนักเรียนได๎รํวมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางท่ีดี   
เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี   สืบทอดประเพณีท่ีดีงาม เพื่อให๎เกิดความเป็นมงคล ความสุขกายสุขใจในชีวิตตํอไป 
 
๒. วัตถุประสงค์  

เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเอื้ออาทรผ๎ูอื่นและกตัญญูกตเวที   
๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      ผ๎ูเรียน ร๎อยละ 89 มีความเอื้ออาทรผ๎ูอื่นและกตัญญูกตเวที 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      ผ๎ูเรียน มีความเอื้ออาทรผ๎ูอื่นและกตัญญูกตเวที  ในระดับดีเย่ียม 

 
 
 
 



๑๒๗ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

มิถุนายน  ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดท าพิธีถวายเทียนพรรษา  

กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

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

กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. ผ๎ูเรียนเอื้ออาทรผ๎ูอื่นและกตัญญูกตเวที   ๑. ผ๎ูเรียนตระหนักถึงความ เอื้ออาทรผ๎ูอื่น และ

กตัญญูกตเวที   
 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. ผ๎ูเรียนเอื้ออาทรผ๎ูอื่น และกตัญญู
กตเวท ี  
 

๑. ผ๎ูเรียน มีความเอื้ออาทร 
ผ๎ูอื่นและกตัญญูกตเวที  ใน
ระดับดีเย่ียม 

๘๙ % 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๑,๐๐๐ - คําเทียน และเครื่องไทยธรรม    

- คําตกแตํงรถ,จ๎างแตํงหน๎า 

๗.๔ อื่นๆ - - 
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ - 

 
 
 



๑๒๘ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๘.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. ผ๎ูเรียน มีความเอื้ออาทรผ๎ูอื่น และกตัญญูกตเวที   - แบบบันทึก 
 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ ผ๎ูเรียน มีความเอื้ออาทรผ๎ูอื่นและกตัญญูกตเวที   
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
         (นางภาวิณี   บัวพันธ์)             (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
           ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย                    ต าแหนํง ครู 

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

                                               ( นางภัสวรรณ   กันนา )  
                  ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

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

      ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 

 
 
 
 
 

 
 



๑๒๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    อาเซียน (สัปดาห์อาเซียน) 
แผนงาน    สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ            ท่ี ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ                    ท่ี ๑  
สนองนโยบาย สพม ๔๑              ท่ี ๑  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑   ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตราฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ท่ี ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ ์
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ   กรกฎาคม  ๒๕๖๑  -  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
      “ประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎” (Association of South East 
Asian Nations: ASEAN)เป็นองค์กรระหวํางประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ นั้น
ประกอบด๎วย  ๓ เสาหลัก คือ  ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community หรือ APSC) ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาด๎านอื่น ๆ 
เพื่อให๎ประชาชนในอาเซียนอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขและปราศจากภัยคุกคามด๎านการทหารและภัยคุกคามใน
รูปแบบใหมํ เชํน ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมข๎ามชาติ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community หรือ  AEC) คือบริบททางเศรษฐกิจ การค๎าและการลงทุนระหวํางประเทศ ท่ีมี การ
แขํงขันสูง อันสํงผลให๎ประเทศตํางๆ ต๎องปรับตัวเองเพื่อให๎ได๎รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก  เนื่องจาก
ประเทศไทยได๎เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน และเข๎าสํูการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  กระทรวง 
ศึกษาธิการ มีหน๎าท่ีโดยตรงท่ีเกี่ยวข๎องและมีบทบาทส าคัญในการให๎ความรู๎ท่ีจ าเป็นในการ ขับเคล่ือนและ
เตรียมการเพื่อก๎าวสํูการเป็นประชาคมอาเซียนและทุกประเทศในชาติสมาชิกอาเซียนมีการเรียนรู๎และ
เตรียมพร๎อมสํูการเข๎าเป็นประชาคมอาเซียนเป็นอยํางดี ใน ขณะท่ีประเทศไทยมีความตระหนักรู๎ในเรื่อง 
อาเซียนท่ีด๎อยกวําประเทศอื่น ซึ่งอยูํในล าดับท่ี  ๘  คิดเป็นร๎อยละ ๖๗ กระทรวงศึกษาธิการ ต๎องรีบสร๎างและ
พัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให๎มีคามรู๎ใน๓ด๎านคือ       
     ๑. ทักษะทางภาษา  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ๎านของอาเซียน ซึ่งครูต๎องผลักดันให๎
เด็กกล๎าพูดกล๎าแสดงออกโดยต๎องเรียนรู๎เพื่อให๎ส่ือสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
      ๒. ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูต๎องเป็นผ๎ูน าถํายทอดให๎นักเรียนใช๎เทคโนโลยีในการ 
เรียนรู ๎ รวมถึงการสร๎างเครือขํายรํวมกับสถานศึกษาของประเทศสมาชิก โดยสํงเสริมให๎มีการแลกเปล่ียน 
เรียนรู๎ถึงวฒันธรรมความเป็นอยูํระหวํางกัน  

๓. ทักษะวิชาชีพ ต๎อง เรํงพัฒนาความสามารถทางทักษะอาชีพให๎แรงงานไทยมีฝีมือ สามารถแขํงขัน
กับตํางประเทศได๎ โดยเฉพาะการเปิดเสรีตลาดแรงงานในปี ๒๕๕๘ จะมีการเคล่ือนย๎ายของ แรงงงาน ใน ๗ 
สาขาวิชาชีพ รวมถึงอาชีพการบริการ ๓๒ สาขาในด๎านการให๎บริการโรงแรมและการอาหาร การจัดการความรู๎
ให๎กับนักเรียน ในสถานศึกษาในปัจจุบัน จ าเป็นต๎องสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ ท่ีหลากหลาย โดยการจัด
กระบวนการเรียนรู๎กระต๎ุนให๎กับนักเรียนได๎เกิดการอยากท่ีจะแสวงหาความรู๎เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพใน



๑๓๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

ตนเอง การจัดกิจกรรม  การเข๎ารํวมกิจกรรม การสํงเสริมกระบวนการคิดอยํางเป็นระบบ  การให๎ค าแนะน า
ปรึกษา  การให๎นักเรียนมีสํวนรํวม การท างานเป็นทีม และการศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติม ด๎วยตนเอง หลากหลาย
วิธีการเรียนรูน๎ี้ นับได๎วํามีประโยชน์ตํอนักเรียนในยุคปัจจุบันเป็นอยํางมาก  
  กลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได๎จัดกิจกรรมอาเซียนเรียนรู๎ เพื่อก๎าวสํู 
ความเป็นสากล ขึ้นเพื่อสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ให๎กับนักเรียนเพื่อ เตรียมความพร๎อมเข๎าสํู 
ประชาคมอาเซียน 
 
๒. วัตถุประสงค์  

เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง 
๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       ผ๎ูเรียน ร๎อยละ ๘๙ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ                                                                                 
ผ๎ูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตํางในระดับดีเย่ียม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน  

สิงหาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

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

สิงหาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี 
แตกตําง 

ผ๎ูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง 

 
 
 



๑๓๑ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ี แตกตําง 

ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและปฏิบัติตนให๎มี
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมอันพึงประสงค์  
ในระดับดีเย่ียม 

๘๙ % 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๑,๐๐๐ - คําอุปกรณ์จัดท าเอกสาร เป็น

เงิน  ๑,๐๐๐  บาท 
๗.๔ อื่นๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ - 
 

๘.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและปฏิบัติตนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมอันพึงประสงค์ 

- แบบบันทึก 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและปฏิบัติตนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมอันพึงประสงค์ 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
         (นางภาวิณี   บัวพันธ์)             (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
           ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย                    ต าแหนํง ครู 

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

       ( นางภัสวรรณ   กันนา )  
          ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

         ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมติัโครงการ 
       ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

     ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 



๑๓๒ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน    สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ            ท่ี ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ                   ท่ี ๑  
สนองนโยบาย สพม ๔๑             ท่ี ๒ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑   ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตราฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ท่ี ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ ์
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๐  -  กันยายน  ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับท่ี ๑๑  ( พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙  )  ยังคงอัญเชิญ  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฎิบัติควบคํูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี คน
เป็นศูนย์กลางพัฒนาอยํางจริงจัง เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให๎เกิดความสมดุล  
เป็นธรรมและยั่งยืนมุงํสํูสังคมอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันอันจะเป็นการเสริมสร๎างประโยชน์สูงสุดให๎แกํประชาชน 
โดยถ๎วนหน๎าสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภาวะการเจริญเติบโตทางด๎านเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยท าให๎การด ารงชีวิตของคนในสังคมไทยได๎น าเอาส่ิงอ านวยความสะดวกในทุกๆด๎านเข๎ามาใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน แม๎กระท่ัง  ส่ิงอุปโภคและบริโภคตํางๆล๎วนอ านวยความสะดวกตํอคนไทยในสังคมท้ังส้ิน  ด๎วย
เหตุผลข๎างต๎นท าให๎การใช๎ชีวิตของคนไทยท่ีผํานมานั้นถึงแม๎จะได๎รับความสะดวกสบายในเบ้ืองต๎นแตํส่ิงท่ี
ตามมาโดยไมํรู๎ตัวคือการด ารงชีวิตประจ าวันท่ีฟุุมเฟือยท าให๎คนในสังคมต๎องประสบกับปัญหาการด ารงชีวิต 
ตามมา ฉะนั้นส่ิงท่ีจะสามารถแก๎ปัญหาการด ารงชีวิตของคนในสังคมไทย เรื่องการใช๎จํายฟุุมเฟือย โดยเฉพาะ
รายจํายในครอบครัวให๎มีรายจํายน๎อยลงได๎ คือการด ารงชีวิตอยํางพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

ดังนั้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นโครงการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ตํอนักเรียนโดยตรงเพราะได๎ฝึก 
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประกอบอาชีพแบบยั่งยืนได๎    อนัจะเป็นประโยชน์   ตํอครอบครัว  และชุมชน 
โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมจึงได๎จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและผักพื้นบ๎าน เชํน การปลูกมะนาว การปลูก
มะละกอ  การปลูกพืชสมุนไพร การปลูกกล๎วยพืชเศรษฐกิจ  การท าปุ๋ยหมัก  การท าบัญชีรายรับรายจําย 
(เจ๎าสัวน๎อย) โดยการจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญ มีความรู๎ ความเข๎าใจและน๎อมน าเศรษฐกิจ   
พอเพียงไปใช๎เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

๒. เพื่อพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจแกํบุคลากรท้ังผ๎ูบริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาและสํงเสริม 
ให๎ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๓.  ประชาสัมพันธ์เผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจแกํนักเรียน  ผ๎ูปกครอง  และชุมชน 

๔.  เพื่อให๎นักเรียน รู๎จักการใช๎ชีวิตท่ีพอเพียงมีความรู๎ความสามารถในกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ 



๑๓๓ 
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๓. เปา้หมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. ผ๎ูเรียนร๎อยละ  ๙๒    มีความรู๎ความสามารถในการใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง 
      ๒. ผ๎ูเรียนร๎อยละ  ๙๒    ได๎ฝึกทักษะอาชีพ 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

๑. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ความสามารถในการใช๎ชีวิตอยํางพอเพียงในระดับดีเย่ียม 
      ๒. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาการฝึกทักษะอาชีพให๎อยูํในระดับดีเย่ียม 

๔. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

พฤศจิกายน  ๒๕๖0 นางภาวิณี บัวพันธ ์

การด าเนินงานตามแผน(D) 
๑. การท าปุ๋ยหมัก 
๒. การปลูกมะนาว 
๓. การท าบัญชีครัวเรือน 
๔. การปลูกกล๎วย 

พฤศจิกายน  ๒๕๖0 
 –  

กันยายน ๒๕๖๑ 

นางภาวิณี บัวพันธ ์

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

กันยายน ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

 

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

๑. เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรทุกคนเห็นความส า คัญ มี
ความรู๎ ความเข๎าใจและน๎อมน า เศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎
เป็นแนวทางในการ ด าเนินชีวิต 
๒. เพื่อพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจแกํบุคลากร ท้ัง
ผ๎ูบริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา และสํงเสริม
ให๎ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
 ๓.  ประชาสัมพันธ์เผยแพรํความรู๎ความ เข๎าใจ แกํ
นักเรียน  ผ๎ูปกครอง  และชุมชน 
๔.  เพื่อให๎นักเรียน รู๎จักการใช๎ชีวิตท่ีพอเพียงมีความรู๎ 
ความสามารถในกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ 

๑. บุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญ มีความรู๎ ความ
เข๎าใจและน๎อมน าเศรษฐกิจ   
พอเพียงไปใช๎เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
๒. บุคลากรท้ังผ๎ูบริหาร  ครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษาและสํงเสริม ให๎ปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.  บุคลากรสามารถประชาสัมพันธ์เผยแพรํความรู๎ 
ความเข๎าใจ แกํนักเรียน  ผ๎ูปกครอง  และชุมชน 
๔. นักเรียนสามารถ รู๎จักการใช๎ชีวิตท่ีพอเพียงมี
ความรู๎ ความสามารถ ในกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ 



๑๓๔ 
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๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรทุกคนเห็นความ 
ส าคัญ มีความรู๎ ความเข๎าใจและน๎อมน า 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎เป็นแนวทางในการ 
ด าเนินชีวิต 
๒. เพื่อพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจแกํบุคลากร 
ท้ังผ๎ูบริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา 
และสํงเสริมให๎ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง 
 ๓.  ประชาสัมพันธ์เผยแพรํความรู๎ความ 
เข๎าใจ แกํนักเรียน  ผ๎ูปกครอง  และชุมชน 
๔.  เพื่อให๎นักเรียน รู๎จักการใช๎ชีวิตท่ีพอเพียง
มีความรู๎ ความสามารถในกิจกรรมท่ีตนเอง
สนใจ 

๑. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ 
ความสามารถในการใช๎ชีวิตอยําง
พอเพียงในระดับดีเย่ียม 
 ๒. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาการฝึก
ทักษะ อาชีพให๎อยูํในระดับดีเย่ียม 
 

๙๒ % 
 
 

๙๒ % 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน -   - 
๗.๒ คําใช๎สอย -   - 
๗.๓ คําวัสดุ ๑,๐๐๐ - คําอุปกรณ์ในการปลูกพืช   

เป็นเงิน  ๘๐๐  บาท 
- คําอุปกรณ์จัดท าเอกสาร เป็น
เงิน  ๒๐๐  บาท 
รวม  ๑,๐๐๐  บาท 

๗.๔ อื่นๆ - - 
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ - 

 

๘.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความสามารถในการใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง 
๒. ผ๎ูเรียนได๎ฝึกทักษะอาชีพ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
๙.๑  ผ๎ูเรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจและน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอยํางค๎ุมคํา                                   
๙.๒ ผ๎ูเรียนทุกคนได๎ฝึกทักษะอาชีพ 
 



๑๓๕ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

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

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

          ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

         ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมติัโครงการ 
       ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

     ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓๖ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    สํงเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งประธานสภานักเรียน) 
แผนงาน    สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ            ท่ี ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ                   ท่ี ๑  
สนองนโยบาย สพม ๔๑             ท่ี ๑ , ๕ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑   ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตราฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ท่ี ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ ์
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๑  -  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 

การอยูํรํวมกันในสังคมจ าต๎องมีกฎกติกาในการอยูํรํวมกันเพื่อความสงบสุขและความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย  การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน จะท าให๎ไมํเกิดปัญหาตําง ๆตามมากลํุมสังคมเป็นกลํุมท่ีมีระเบียบแบบ
แผน  ติดตํอสัมพันธ์กัน  มีความรู๎สึกเป็นสมาชิกรํวมกัน 
    การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองท่ีประชาชนเป็นเจ๎าของอ านาจสูงสุด ประชาชน
ทุกคนมีสํวนรํวม“เป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน”โรงเรียนเป็นสํวน หนึ่งของ
สังคมและชุมชนจึงมีบทบาทในการเตรียมความพร๎อมผ๎ูเยาว์ให๎เป็นผ๎ูใหญํท่ีดีในสังคมการสร๎างลักษณะนิสัยให๎
นักเรียนรู๎จักระเบียบ   ข๎อบังคับ   กฎเกณฑ์  กติกา ตลอดจนรู๎จักรับผิดชอบหน๎าท่ีท่ีตนพึงมีตํอหมูํ คณะ 
ชุมชน และสังคมได๎อยํางเหมาะสม 
   กลํุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จึงเห็นสมควรให๎จัดกิจกรรมสํงเสริม ประชาธิปไตย (สภา
นักเรียน) ขึ้นเพื่อน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช๎ในโรงเรียนเพื่อปูพื้นฐานและรู๎จักปฏิบัติตนให๎ถูกต๎อง ตาม
บทบาทหน๎าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย ซึ่งท าให๎สามารถด ารงชีวิตให๎อยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข   
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักการวางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ 
๒. เพื่อให๎นักเรียนท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๓. เพื่อสํงเสริมการท างานรํวมกับผ๎ูอื่น 

๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      ผ๎ูเรียน ร๎อยละ ๘๙ ได๎รับการพัฒนาทักษะในการท างานและเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      ผ๎ูเรียน ได๎รับการพัฒนาทักษะในการท างานและเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต ในระดับดีเย่ียม 

 
 
 



๑๓๗ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
 

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

พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- ๑. จัดกิจกรรมสํงเสริม ประชาธิปไตย (เลือกตั้ง
ประธานสภา นักเรียน)  

มิถุนายน ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

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

มิถุนายน ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑.รู๎จักการวางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ        
๒.ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 
๓. สํงเสริมการท างานรํวมกับผ๎ูอื่น 
 

๑.ผ๎ูเรียนรู๎จักการวางแผนการท างานและ    
ด าเนินการจนส าเร็จได๎   
๒  ผ๎ูเรียนสามารถท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองได๎  
๓. นักเรียนสามารถการท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑.รู๎จักการวางแผนการท างานและ
ด าเนินการ จนส าเร็จ        
๒.ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๓. สํงเสริมการท างานรํวมกับผ๎ูอื่น 

๑.ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะในการ ท างาน 
และเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต ในระดับดีเย่ียม 
 
  

๘๙ % 
 

 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๑,๐๐๐ - คําวัสดุ เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 
๗.๔ อื่นๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ - 
 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะในการท างานและเจตคติท่ีดี ตํอ
อาชีพสุจริต 

- แบบบันทึก 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

 ๙.๑ ผ๎ูเรียน ได๎รับการพัฒนาทักษะในการท างานและเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นางภาวิณี   บัวพันธ์)             (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
          ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย                    ต าแหนํง ครู 
 
 

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

           ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

         ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมติัโครงการ 
       ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

     ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 
 



๑๓๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    คํายคุณธรรม   
แผนงาน    สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ            ท่ี ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ                    ท่ี ๑  
สนองนโยบาย สพม ๔๑              ท่ี ๒ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑   ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตราฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ท่ี ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ ์
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๑  -  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยีซึ่งกํอให๎เกิดความเปล่ียนแปลงสํูยุค 
วัตถุนิยม  และเกิดความเส่ือมถอยด๎านจิตใจจนนําวิตก  สังเกตได๎จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม ขําวอาชญากรรม
ไมํเว๎นแตํละวัน  ปัญหาตําง ๆ เหลํานี้เกิดจากหลายสาเหตุ หลายปัจจัย แตํหากถ๎าทุกคนมีสติ คิดกํอนท่ีจะท า 
คิดถึงผลกระทบท่ีจะตามมากํอนท่ีจะตัดสินใจท าอะไรลงไป ปัญหาตําง ๆ ก็คงจะไมํเกิดขึ้น 
 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ให๎กับเยาวชนจึงมีความส าคัญเป็นอยํางยิ่ง ซึ่ง
ควรท่ีจะเริ่มกันต้ังแตํวัยเยาว์ ถือเป็นการปูรากฐานทางจิตใจให๎เข๎มแข็ง รู๎จักแก๎ไขปัญหาด๎วยเหตุผล ด๎วย
สติปัญญา กิจกรรมสํงเสริม  ผลจากการจัดกิจกรรมท่ีผํานมา ก็มีสํวนชํวยให๎เยาวชนได๎ส านึกและตระหนัก ถึง
ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถท าให๎สังคมอยูํอยํางสงบสุขมากขึ้นยาวชนที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
สามารถเติบโตเป็นผ๎ูใหญํท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ถือได๎วําบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรมได๎เป็นอยํางดี กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรมจึงควรจัดอยํางตํอเนื่อง เพื่อความสงบสุขของคนในสังคม 
กลํุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จึงได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ขึ้นเพื่อปลูก 
จิตส านึกในด๎านคุณธรรม จริยธรรม  สํงเสริมด๎านความคิดความรู๎สึกและตระหนักถึงผลกระทบท่ีไมํดีในสังคม 
และได๎สร๎างสรรค์ด๎วยการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน รู๎รักษ์ส่ิงแวดล๎อม มีส านึกและ 
สร๎างสรรค์กิจกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ตํอสังคม  ฝึกพัฒนาจิตใจให๎เข๎มแข็ง  มีสมาธิและสติรู๎ตัวอยูํตลอดเวลา ให๎
รู๎จักการ ลด ละ เลิก ส่ิงช่ัวร๎าย น าความสุขมาสํูชีวิต พร๎อมท้ังสรรสร๎างส่ิงท่ีดีงามความสงบสุขแกํสังคมตํอไป 
 
๒. วัตถุประสงค์  

 ๑. ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๓. เปา้หมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๑.ผ๎ูเรียนร๎อยละ89ได๎รับการพัฒนาและปฏิบัติตนให๎มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์ 
 
 
 



๑๔๐ 
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๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      ๑.  ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและปฏิบัติตนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมอันพึงประสงค์  ใน
ระดับดีเย่ียม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
 

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

พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดคํายคุณธรรม  

มิถุนายน ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

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

มิถุนายน ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 

๑. ผ๎ูเรียนสามารถปฏิบัติคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรได๎ 
 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 
 

๑.ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและปฏิบัติตนให๎มี   
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมอันพึงประสงค์  
 ในระดับดีเย่ียม 
 

๘๙ % 
 

 



๑๔๑ 
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๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

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

๒,๐๐๐  บาท 
๗.๒ คําใช๎สอย ๙,๕๐๐   - คําอาหารเป็นเงิน ๙,๕๐๐  บาท 
๗.๓ คําวัสดุ ๕๐๐ - คําอุปกรณ์จัดท าเอกสาร เป็น

เงิน  ๕๐๐  บาท 
๗.๔ อื่นๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ - 
 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและปฏิบัติตนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมอันพึงประสงค์ 

- แบบบันทึก 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

 ๙.๑  ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและปฏิบัติตนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมอันพึงประสงค์ 
 

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

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

          ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

         ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมติัโครงการ 
       ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

     ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 



๑๔๒ 
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กิจกรรม        นักเรียนพิเศษเรียนรํวม 
แผนงาน/งาน       สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ.        ท่ี   ๓ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.             ท่ี  ๑ 
สนองนโยบาย สพม.๔๑        ท่ี  ๑ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.๔๑   ข๎อท่ี ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน    ท่ี  ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน   ท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ          โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม             นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม 
ลักษณะกิจกรรม         กิจกรรมใหมํ  กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่นๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ         ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 
การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542   กลําวถึง

หลักการวําด๎วยพัฒนาคนให๎เป็นมนุษย์ท่ี สมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจสติปัญญา การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่ง 
บกพรํอง เชํนเดียวกัน ต๎องจัดด๎วยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความ สามารถของบุคคลนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
และต๎องพัฒนาให๎เต็มตามศักยภาพ   คณะครูผ๎ูรับผิดชอบเด็กกลํุมท่ีมีความบกพรํองการเรียนรูจึ๎งได๎พัฒนา
หลักสูตรและแผนการเรียนรํวมส าหรับเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล  

ดังนั้น โรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม ถือเป็นหน๎าท่ีท่ีต๎องจัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎ค๎นหาและพัฒนาศักยภาพ
ของตนให๎สูงขึ้น รวมท้ังผ๎ูท่ีมีความสามารถพิเศษ เพื่อท่ีจะได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎ถึงขีดความสามารถ
สูงสุด 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อให๎ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์     
           ๒. เพื่อให๎ครูมีการวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคลและใช๎ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎                 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผ๎ูเรียน 

๓. เพื่อให๎ครูออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล  และพัฒนาการ               
ทางสติปัญญา  

๔. เพื่อให๎ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนด๎วยวิธีที่หลากหลาย 
๕. เพื่อให๎นักเรียนพิเศษเรียนรํวมสร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  

กีฬา  นันทนาการ  ตามจินตนาการ 
 
 
 
 



๑๔๓ 
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๓. เปา้หมาย  
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- นักเรียนพิเศษเรียนรํวมร๎อยละ  ๘๕  มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
  - ครูร๎อยละ  ๘๐  ท่ีสอนนักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีการวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคลและใช๎
ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของผ๎ูเรียน 

- ครูร๎อยละ  ๘๐  ท่ีสอนนักเรียนพิเศษเรียนรํวมออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความ
แตกตํางระหวําง  บุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา 

- ครูร๎อยละ  ๘๐  ท่ีสอนนักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีการวัดและประเมินผลท่ีมุํงเน๎นการ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนด๎วยวิธีที่หลากหลาย 

- นักเรียนพิเศษเรียนรํวมร๎อยละ  ๘๕ รํวมสร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ  
ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา   นันทนาการ  ตามจินตนาการ 
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ครบถ๎วนการจัด

การศึกษาได๎สํงเสริมและชํวยเหลือให๎นักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีการพัฒนาทางด๎านการเรียนดีขึ้น  การจัด
กิจกรรมได๎สํงเสริมและชํวยเหลือให๎นักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการ ด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
- จัดซื้อ – วัสดุอุปกรณ์ 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
- จัดท าแผนการสอนเฉพาะ บุคคล (IEP) 
- จัดสอนเสริมตามรายวิชาตามแผนการ
สอนศึกษาเฉพาะ บุคคล (IEP) 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
  การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

พ.ย. 60 
 
 
 

พ.ย. ๖๐ – ก.ค. ๖๑ 
 
 
 
 

 
ส.ค. ๖๑ 

 
ก.ย. ๖๑ 

 
นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
และคณะครูทุกกลํุมสาระ                      
การเรียนรู ๎

 

 
 



๑๔๔ 
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๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

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

ส าคัญ  
- ครูมีการวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคลและใช๎ข๎อมูล

ในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎  
- ครูรํวมออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความ

แตกตํางระหวําง  บุคคล และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

- ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผ๎ูเรียนด๎วยวิธีที่หลากหลาย 

- นักเรียนพิเศษเรียนรํวมสร๎างผลงานจากการเข๎ารํวม
กิจกรรม 

- นักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ครบถ๎วน  ตลอดจน
การศึกษาได๎สํงเสริม ให๎นักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีการ
พัฒนาทางด๎านการเรียนดีขึ้น โดยการ พัฒนาทางด๎าน
รํางกาย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
- นักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีผลการ

ประเมินสมรรถนะส าคัญ  
- ครูมีการวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็น

รายบุคคลและใช๎ข๎อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู๎  

- ครูรํวมออกแบบและจัดการ
เรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตําง
ระหวําง  บุคคล และพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 

- ครูมีการวัดและประเมินผลท่ี
มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของ
ผ๎ูเรียนด๎วยวิธีที่หลากหลาย 

- นักเรียนพิเศษเรียนรํวมสร๎าง
ผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรม 

- นักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ  

- นักเรียนพิเศษเรียนรํวมสร๎าง
ผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรม 
ด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  กีฬา 
นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 

-นักเรียนพิเศษเรียนรํวมร๎อยละ  
๘๕  มีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์และมีผลงานท่ีสร๎างสรรค์ 
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๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ 

๕๐๐ 
- 

คําวัสดุ – อุปกรณ์ตําง ๆ 
- 

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ 
ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

๘. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
- นักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีผลการประเมินสมรรถนะ

ส าคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
- นักเรียนพิเศษเรียนรํวมสร๎างผลงานจากการเข๎ารํวม
กิจกรรม ด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  กีฬา 
นันทนาการ ตามจินตนาการ 

แบบประเมิน 
รายงานกิจกรรม 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

นักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ครบถ๎วนการจัดการศึกษาได๎
สํงเสริมและชํวยเหลือให๎นักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีการพัฒนาทางด๎านการเรียนดีขึ้น  การจัดกิจกรรมได๎สํงเสริม
และชํวยเหลือให๎นักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 

 
ลงช่ือ................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  ลงช่ือ................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม)        (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์) 
         ต าแหนํง ครู                  ต าแหนํง ครู  
 

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

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
 ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                     พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล๎าย -       
                                         วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร    
แผนงาน    สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ            ท่ี ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ                    จุดเน๎นท่ี ๑  
สนองนโยบาย สพม ๔๑              นโยบายท่ี ๒ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑   ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตราฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ ์
ลักษณะกิจกรรม                โครงการใหมํ          โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐  -  กันยายน  ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
 สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ทรงปฏิบัติภารกิจน๎อยใหญํนานัปการ ซึ่ง
เปรียบเป็นท่ีพึ่งของปวงชนชาวไทย  พระราชกรณียกิจในด๎านตํางๆ ของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพวรางกูร ล๎วนแตํยังประโยชน์แกํชาวไทยโดยถ๎วนหน๎า ทรงชํวยแบํงเบาพระราชภารกิจในการ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแกํอานาประชาราษฏร์ ท้ังโดยเสด็จตามพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และเสด็จพระราช
ด าเนินเป็นการสํวนพระองค์เอง ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทท่ัวทุกภูมิภาค ท้ังยังทรงเป็นแบบอยํางในการ
ด าเนินชีวิตทํามกลางสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด๎วยปัญหามากมาย ท้ังทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร มีกว๎างขวางครอบคลุม
หลายสาขา ท้ังด๎านการทหาร การบิน การศึกษา การศาสนา การแพทย์และสาธารณสุข การเกษตร การ
ตํางประเทศ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม รวมท้ังทรงพระมหากรุณาธิคุณตํอประชาชนชาวไทยตลอดมา พระองค์
ทรงมีพระราชด าริในการจัดต้ังโครงการตํางๆ อีกมากมายโดยค านึงถึงความสุขสงบให๎เกิดแกํชาวไทยเป็นส าคัญ 

หนํวยงานภาครัฐและเอกชนจึงรํวมกันแสดงความจงรักภักดีและความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวท่ีทรงมีตํอพสกนิกรชาวโดยการจัดกิจกรรมตําง เชํน การจุดเทียนชัยถวาย
พระพร การท าบุญตักบาตร  และการท ากิจสาธารณประโยชน์ตํางๆ เป็นต๎น 
 โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมจึงได๎แสดงความจงรักภักดีและความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวโดยให๎นักเรียนแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที โดยประพฤติตนถูกต๎องเหมาะสม 
ตอบแทนผ๎ูมีพระคุณประพฤติตนเป็นนักเรียนท่ีดีและยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑.. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒.  เพื่อให๎คณะครูและนักเรียนรํวมกันถวายพระพรชัยมงคลแดํพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลง-
กรณบดินทรเทพวรางกูร                                                                                        
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๓. เปา้หมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      ร๎อยละ ๙๓  นักเรียนแสดงออกถึงความจงรกัภักดียึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุและรํวมกันถวายพระพรชัยมงคลแดํพระเจ๎าอยูํหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและราชวงศ์ทุกๆพระองค์ 

และรํวมกันถวายพระพรชัยมงคลแดํพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ในระดับดีเยี่ยม 
 
๔. วิธีด าเนินการ 
 

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

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดพิธีวันคล๎ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร    

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

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

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. การแสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
๒.  คณะครูและนักเรียนรํวมกนัถวายพระพรชัยมงคล
แดํพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร                                                                                   

๑. ผ๎ูเรียนได๎แสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒.  คณะครูและผ๎ูเรียนรํวมกันถวายพระพรชัยมงคล
แดํพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร                                                                                    
 

 
 



๑๔๙ 
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๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. การแสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นใน
วิถีชีวิต และ การปกครอง ระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็น ประมุข  
๒.  คณะครูและนักเรียนรํวมกนัถวาย
พระพรชัยมงคลแดํพระเจ๎าอยูํหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร                                                                                                                                        

๑. นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและราชวงศ์ทุกๆ
พระองค์  ในระดับดีเย่ียม 
 
๒. คณะครูและนักเรียนรํวมกันถวายพระพรชัย
มงคลแดํพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพวรางกูร ในระดับดีเย่ียม                                                                                  

๙๓ % 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

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

เป็นเงิน  ๕๐๐  บาท 
๗.๔ อื่นๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ 
 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
๒. คณะครูและนักเรียนรํวมกันถวายพระพรชัยมงคลแดํพระ
เจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร                                                                                   

- แบบประเมิน การจัดกิจกรรม 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ นักเรียนแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและราชวงศ์ทุกๆพระองค์ โดยพร๎อม
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๙.๒ คณะครูและนักเรียนรํวมกันถวายพระพรชัยมงคลแดํพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ 
วรางกูร                                                                       
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๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
         (นางภาวิณี   บัวพันธ์)             (นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์)  
           ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย                    ต าแหนํง ครู 

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

 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 

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

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
            ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
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กิจกรรม                สํงเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรในโรงเรียน 
แผนงาน /งาน             สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ท่ี 1 
สนอง จุดเน๎น  สพฐ. ท่ี 1 
สนองนโยบาย  สพม.41 ท่ี 1  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41  ข๎อท่ี    1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี    1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี      1 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2560 – กันยายน  ๒๕๖๑ 
 
1.หลักการและเหตุผล 

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

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

 1.  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมอบรมจราจร 
2.  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนรู๎วิธีปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุจราจรได๎ 

3.  เป้าหมาย  
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1.  ร๎อยละ 100 ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมอบรมจราจร  
3.1.2.  ร๎อยละ 80 ผ๎ูเรียนรู๎วิธีปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุจราจร 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมอบรมจราจร   ในระดับดีเย่ียม 
3.2.2 ผ๎ูเรียนรู๎วิธีปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุจราจร ในระดับดีเย่ียม 

 



๑๕๒ 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

 

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

พฤศจิกายน 2560 คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(Do) จัดกิจกรรม
เดินรณรงค์การปฏิบัติตามกฎจราจร และ
จัดอบรม 

พฤศจิกายน  2560 – 
กันยายน  ๒๕๖๑ 

วําที ร.ต. ทศพร จันทวง์สิงห์ 
 

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

กันยายน  ๒๕๖๑ วําที ร.ต. ทศพร จันทวง์สิงห์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน  2561 วําที ร.ต. ทศพร จันทวง์สิงห์ 
 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 

 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
1.อบรมให๎ผ๎ูเรียนรักและเห็นความส าคัญของกฎ
จราจรและการใช๎รถใช๎ถนน 
2.เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของการขับขี่
รถจักรยานยนต์อยํางปรอดภัย 

1.ผ๎ูเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเองรวมถึงกฎ
จราจรและการใช๎รถใช๎ถนน 
2.ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของการขบัข่ีรถจักรยานยนต์
อยํางปรอดภัย 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.อบรมให๎ผ๎ูเรียนรักและเห็น
ความส าคัญของกฎจราจรและการใช๎
รถใช๎ถนน 
2.เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อยํางปรอด
ภัย 

1.ผ๎ูเรียนรักและเห็นความส าคัญของ
ชีวิตตนเอง 
 
2.ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของการขับขี่
รถจักรยานยนต์อยํางปรอดภัย 

ร๎อยละ 85 
 
 

ร๎อยละ 85 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 คําตอบแทนวิทยากร 250 - - เงินอุดหนุนรายหัว 250 
2 วัสดุส านักงาน - - - - - 

รวม - - - 250 บาท 

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมอบรมจราจร  

  2.ผ๎ูเรียนรู๎วิธีปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุจราจร 
-  แบบสอบถาม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

9.1 นักเรียนเกิดความรู๎ ความตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอยํางถูกต๎อง 
9.2 โรงเรียนจัดเขตสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัย 
9.3 มีอัตราการสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัยเพิ่มขึ้น 

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

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

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

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
      ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 

 



๑๕๔ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม                 สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผ๎ูเรียน 
แผนงาน /งาน             สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ท่ี 1 
สนอง จุดเน๎น  สพฐ. ท่ี 1 
สนองนโยบาย  สพม.41 ท่ี 1  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41  ข๎อท่ี     1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี     1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี     1 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

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

เรื่องของสุขภาพ อนามัยในโรงเรียนเป็นส่ิงส าคัญอยํางยิ่งท่ีต๎องสํงเสริมให๎กับบุคลากรในโรงเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งอยูํในวัยที่ก าลังเจริญเติบโต ถ๎าสุขภาพดีอนามัยดีทุกส่ิงทุกอยํางก็จะดีตามไปด๎วย  

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

2.  วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อให๎นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนได๎รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต๎นและสํงตํออยํางถูกต๎อง 

 
3.  เป้าหมาย  
 

       3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ร๎อยละ  90  ของผ๎ูเรียนได๎รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต๎นและสํงตํออยํางถูกต๎อง 
 

       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได๎รับบริการด๎ายสุขภาพและอนามัยอยํางถูกต๎อง 

 

 

 



๑๕๕ 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม   ระยะเวลาด าเนินงาน   ผู้รับผิดชอบ   
1.การเตรียม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
     -  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
2.  การด าเนินงานตามแผน(Do) 
     -  กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 
๓.  การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
     - วางกรอบการประเมิน 
     - จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
     - เก็บข๎อมูล 
๔.  การประเมิน/รายงานผล(Act) 
     - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ตุลาคม  25๖๐  
–   

กันยายน  25๖๑ 

วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 
 
 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 

1.นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนได๎รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต๎นและสํงตํออยํางถูกต๎อง 
 

นักเรียนเข๎าใช๎บริการห๎องพยาบาล 
เกิดความพึงพอใจ 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนได๎รับ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต๎นและสํงตํอ
อยํางถูกต๎อง 
 

เข๎าใช๎ห๎องพยาบาลเกิดความพึงพอใจ  
และชํวยเหลือผ๎ูปุวยเบื้องต๎นให๎พ๎นขีด
อันตรายได๎ 
 
 

ร๎อยละ  ๙๕ 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

               

ท่ี รายการ เงินงบประมาณ แหล่งเงิน รวม 

1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ๒,000 - ๒,000 

 รวม ๒,000 - ๒,000 

 



๑๕๖ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนได๎รับบริการด๎านสุขภาพ 
อยํางถูกต๎องและท่ัวถึง 

แบบประเมินโครงการ 

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

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

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

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

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
      ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 

 
 
 

 
 



๑๕๗ 
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กิจกรรม                TO BE NUMBER ONE 
แผนงาน /งาน             สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ท่ี 1 
สนอง จุดเน๎น  สพฐ. ท่ี 1 
สนองนโยบาย  สพม.41 ท่ี 1  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41  ข๎อท่ี     1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี    1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี     1 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

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

เพื่อให๎เป็นไปตามนโยบายดังกลําวข๎างต๎น โครงการ To be number one จึงเป็นโครงการท่ีสํงเสริม
ให๎ผ๎ูเรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดี และผ๎ูเรียนไมํเสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จาก
ส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ 
สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีความกล๎าแสดงออก มีความมั่นคง และให๎เกียรติผ๎ูอื่น 

เพื่อเป็นการพัฒนาโครงการ To Be Number One สํงเสริมผ๎ูเรียนดังกลําวข๎างต๎น ของโรงเรยีน             
วังงิ้ววิทยาคมให๎เข๎มแข็งมากยิ่งขึ้น  งานสํงเสริมกิจการนักเรียนจึงได๎จัดท าโครงการ  To Be Number One  
ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 

             1.  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรม  To Be Number One 
2.  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎และปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ีย 

ตํอความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ 
3.  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนรํวมการท ากิจกรรม To Be Number One จากภาครัฐและเอกชน  

ตลอดจนสํวนของท๎องถิ่น  
 
 

 



๑๕๘ 
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3.  เป้าหมาย  

3.7 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1.ร๎อยละ 100 ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรม  To Be Number One  
3.1.2.ร๎อยละ 90 ผ๎ูเรียนมีความรู๎และปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา 

หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ 
3.1.3ร๎อยละ 90 ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนรํวมการท ากิจกรรม To Be Number One จากภาครัฐ 

และเอกชน ตลอดจนสํวนของท๎องถิ่น 

3.8 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1.ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรม  To Be Number One ในระดับดีเย่ียม 
3.2.2.ผ๎ูเรียนมีความรู๎และปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ี 

เส่ียงตํอความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ ในระดับดีเย่ียม 
3.2.3.ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนรํวมการท ากิจกรรม To Be Number One จากภาครัฐและเอกชน  

ตลอดจนสํวนของท๎องถิ่น ในระดับดีเย่ียม 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

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

พฤศจิกายน 2560 
 
 
 

พฤศจิกายน 2560 
– 

กันยายน 2561 
 
 
 
 
 

กันยายน 2561 
 

กันยายน 2561 

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

 
 

 



๑๕๙ 
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5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 

 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
1.ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรม  To Be Number 
One  
2. ผ๎ูเรียนมีความรู๎และปูองกันตนเองจากส่ิง   เสพ
ติด และส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอ
ความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทาง
เพศ 
3. ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนรํวมการท ากิจกรรม To Be 
Number One จากภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
สํวนของท๎องถิ่น 

1. ผ๎ูเรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพ
กายท่ีดี  
2. ผ๎ูเรียนไมํเสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพติด 
และส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความรุนแรง
โรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ  
3. ผ๎ูเรียนมีความกล๎าแสดงออก มีความมั่นคง และให๎
เกียรติผ๎ูอื่น 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

  

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรม       

To Be Number One  
๒. ผ๎ูเรียนมีความรู๎และปูองกัน

ตนเองจากส่ิง   เสพติด และส่ิง
มอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียง
ตํอความรุนแรงโรคภัยและ
อุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ 

๓. ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนรํวมการท า
กิจกรรม To Be Number 
One จากภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนสํวนของท๎องถิ่น 

๑. ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรม  To Be 
Number One ในระดับดีเย่ียม 

๒. ผ๎ูเรียนมีความรู๎และปูองกันตนเอง
จากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา
หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความ
รุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ัง
ปัญหาทางเพศ ในระดับดีเย่ียม 

๓. ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนรํวมการท ากิจกรรม 
To Be Number One จากภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนสํวนของ
ท๎องถิ่น ในระดับดีเย่ียม 

ร๎อยละ 100 
 

ร๎อยละ 90 
 
 
 
 

ร๎อยละ 90 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

  

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

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

 

 



๑๖๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรม  To Be Number One 
ในระดับดีเย่ียม 
2.ผ๎ูเรียนมีความรู๎และปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติด
และส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความรุนแรง
โรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ ในระดับดี
เย่ียม 
3.ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนรํวมการท ากิจกรรม To Be 
Number One จากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสํวน
ของท๎องถิ่น ในระดับดีเย่ียม 

-  แบบสอบถาม 
 

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            9.1  ผ๎ูเรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดี  

9.2 ผ๎ูเรียนไมํเสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอ
ความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ  

9.3 ผ๎ูเรียนมีความกล๎าแสดงออก มีความมั่นคง และให๎เกียรติผ๎ูอื่น 

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

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

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

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 



๑๖๑ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม                โรงเรียนสํงเสริมคุณภาพ 
แผนงาน /งาน             สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ท่ี 1 
สนอง จุดเน๎น  สพฐ. ท่ี 1 
สนองนโยบาย  สพม.41 ท่ี 1  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41  ข๎อท่ี     1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี     3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี     1 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

 การมีสุขภาพรํางกายท่ีแข็งแรง  สมบูรณ์ท้ังรํางกายและจิตใจเป็นส่ิงส าคัญส าหรับทุกคน ซึ่ง
สํงผลโดยตรงตํอการด ารงชีวิต การเรียน การท างาน  ดังนั้นทุกคนจึงควรได๎รับความรู๎ด๎านสุขภาพอนามัย รู๎จัก
ดูแลสุขภาพตนเองและได๎รับการดูแลเบื้องต๎นเมื่อเจ็บปุวยขณะอยูํในโรงเรียน การพัฒนาความสามรถทางด๎าน
การกีฬา  การฝึกทักษะ  รวมท้ังเทคนิคตํางๆ  ให๎เกิดการพัฒนาขึ้นอยํางเต็มความสามารถ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 

1) เพื่อให๎นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได๎นับการบริการด๎านสุขภาพอนามัยท่ีดีและ
เพียงพอตํอความต๎องการ 

2) เพื่อจัดให๎มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 
3) เพื่อเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแกํนักเรียน – ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ทุกคนในโรงเรียนและชุมชน 
4) เพื่อให๎นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ 
5) เพื่อให๎นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีท้ังรํางกายและจิตใจ 
6) เพื่อให๎นักเรียน  ออกก าลังกายอยํางตํอเนื่อง  ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
7) เพื่อให๎นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬารู๎แพ๎  รู๎ชนะ  รู๎อภัย   

3.  เป้าหมาย  
 

3.1 ด้านปริมาณ   
1.นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการดูแลสุขภาพอนามัยให๎แข็งแรงสมบูรณ์   

จ านวน 90 % 
 
 

 



๑๖๒ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

3.2 ด้านคุณภาพ   
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัยโรงเรียน 

อยูํในระดับมาก 
2. ผลการประเมินนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับการสุขภาพ 

สมบูรณ์  แข็งแรงดี 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
-ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ 
-ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดให๎ความรู๎และแก๎ไขภาวะโภชนาการ   
-ตรวจสุขภาพนักเรียน  
– ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตรวจสุขภาพ  
และสมรรถภาพนักเรียน 
-จัดปูายนิเทศให๎ความรู๎ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

พฤศจิกายน 2560 
 
 
 

พฤศจิกายน 2560 
– 

กันยายน 2561 
 
 
 

กันยายน 2561 
 

กันยายน 2561 

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

 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
๑.ปลูกฝังจิตส านึกรักการออกก าลังกาย   
คิดเป็นร๎อยละ  ๙๐ 
๒.ปลูกฝังจิตส านึกรักการออกก าลังกาย  ให๎
นักเรียน ตระหนักรักการออกก าลังกาย  อยูํใน
ระดับดีเย่ียม 

1. ปลูกฝังจิตส านึกรักการออกก าลังกายมากขึ้นเกี่ยวกับ 
 
๒.ปลูกฝังจิตส านึกรักการออกก าลังกาย  มากขึ้น 
 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.นักเรียนได๎ออกก าลังกายอยํางตํอเนื่อง 

 
1.ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการออก
ก าลังกายในระดับดีเย่ียม 

ร๎อยละ 80 



๑๖๓ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

1 คําปรับปรุงสนามกีฬา - - ๑,000 - เงินอุดหนุนรายหัว 1,000 
รวม - - - - ๑,000 บาท 

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการออกก าลังกายในระดับดีเย่ียม 
 

-  แบบสังเกตุพฤติกรรม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนมีสนามฝึกซ๎อมกีฬาท่ีดี  มีสุขภาพแข็งแรง  และมีทักษะทางด๎านกีฬาท่ีหลากหลาย 
 

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

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

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

     ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 

 

 



๑๖๔ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
 
 

 
 
 

มาตรฐานที่  ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

โครงการ  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผ๎ูบริหารสถานศึกษา 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ท่ี 4 
สนองจุดเน๎น สพฐ.   ท่ี 6 
สนองสนองนโยบาย สพม.41  ท่ี 4 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41 ข๎อท่ี 3.1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข๎อท่ี 5 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์  
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ผ๎ูบริหารควรมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผ๎ูน า มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและพัฒนาผ๎ูเรียน โดยใช๎กระบวนการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจท้ัง ๔ ด๎าน ได๎แกํ งานบริหารวิชาการ           
งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไป ให๎บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว๎ในแผน สํงเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอ านาจ ให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใสํการ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ผ๎ูเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
          ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทและเป็นแกนน าหรือตัวจักรส าคัญของการพัฒนาการศึกษาดังนั้น 
ผ๎ูบริหารสถานศึกษาต๎องมีภาวะผ๎ูน า โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ วัฒนธรรมองค์การ ด๎านตัวบุคลากร ด๎านภาวะ
ผ๎ูน า ด๎านโครงสร๎าง ด๎านงบประมาณ ด๎านสมรรถภาพทางกายภาพ ด๎านวัสดุอุปกรณ์ ด๎านสังคมและการเมือง 
โดยในทุกด๎านต๎องเช่ือตํอกันและต๎องมีนโยบายท่ีชัดเจน จึงจะสํงผลตํอการบริหารการจัดการศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมจึงก าหนดโครงการนี้ขึ้นเพือ่สํงเสริมการบริหารงานให๎เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ  
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดชัดเจน  
2. เพื่อให๎สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผ๎ูเรียนรอบด๎าน               

ทุกกลํุมเปูาหมาย และด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม 
3. เพื่อให๎สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
4. เพื่อให๎สถานศึกษาวางแผนและการจัดการข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ 
5. เพื่อให๎สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการ

เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
6. เพื่อให๎สถานศึกษามีสํวนรํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย และการรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา                    

ให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 



๑๖๖ 
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7. เพื่อให๎มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ร๎อยละ 100 สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดชัดเจน  
๒. ร๎อยละ 100 สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผ๎ูเรียนรอบด๎าน               

ทุกกลํุมเปูาหมาย และด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม 
๓. ร๎อยละ 100 สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 
๔. ร๎อยละ 100 สถานศึกษาวางแผนและการจัดการข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ 
๕. ร๎อยละ 100 สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อตํอการ

จัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
๖. ร๎อยละ 100 สถานศึกษามีสํวนรํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย และการรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัด

การศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 
๗. ร๎อยละ 100 มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดชัดเจน ในระดับดีเย่ียม 
๒. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผ๎ูเรียนรอบด๎าน               

ทุกกลํุมเปูาหมาย และด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม ในระดับดีเย่ียม 
๓. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ในระดับ

ดีเย่ียม 
๔. สถานศึกษาวางแผนและการจัดการข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ ในระดับดีเย่ียม 
๕. สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยําง

มีคุณภาพ ในระดับดีเย่ียม 
๖. สถานศึกษามีสํวนรํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย และการรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มี

คุณภาพและได๎มาตรฐาน ในระดับดีเย่ียม 
๗. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับดีเย่ียม 
  

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

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

เดือน ตุลาคม 2560 
– เดือน กันยายน 

2561 

นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- กิจกรรมประชุมผ๎ูปกครอง 
 
- กิจกรรมพัฒนาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 
- กิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 8 กลํุมสาระ 
- กิจกรรมควบคุมภายใน 
- กิจกรรมอาคารสถานท่ี ฯ 
- กิจกรรมฝุายวิชาการ 
- กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผล 
- กิจกรรมงานสารบรรณโรงเรียน 
 
- กิจกรรมงานการเงิน 
- กิจกรรมงานบุคคล ,พัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรมงานพัสดุ 
- กิจกรรมทะเบียน – วัดผลด๎วยโปรแกรมฯ  
- กิจกรรมงานโสตฯ ของโรงเรียน 
- กิจกรรมสํงเสริมเทคโนโลยีฯ 
-. กิจกรรมพฒันาระบบเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ 
- กิจกรรมคําสาธารณูปโภค 
- กิจกรรมซํอมครุภัณฑ ์
- กิจกรรมจ๎างครูตํางชาติ 
 
- กิจกรรมซํอมบ ารุงดูแลรักษายานพาหนะ 

เดือน ตุลาคม 2560 
– เดือน กันยายน 

2561 

 
นายวัชระ  สุขเกษม 
นางจารุวรรณ พิทักษ์รักษา
เลิศ 
นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม 
นางสาวชนิดา สินค๎า /  
นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์ 
นายวัชระ  สุขเกษม 
นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 
นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ 
ณ อยุธยา 
นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์ 
นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 
นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์
นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์ 
นางสาวสุกัญญา จ านงพรม 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ 
ณ อยุธยา 
นายวัชระ  สุขเกษม 

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

เดือน ตุลาคม 2560 
– เดือน กันยายน 

2561 

นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 

เดือน ตุลาคม 2560 
– เดือน กันยายน 

2561 

นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะตํอไป 
-  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 

เดือน ตุลาคม 2560 
– เดือน กันยายน 

2561 

นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

๑. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ท่ีก าหนดชัดเจน  

๒. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผ๎ูเรียนรอบด๎านทุก
กลํุมเปูาหมาย และด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม  

๓. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

๔. สถานศึกษาวางแผนและการจัดการข๎อมูล
สารสนเทศอยํางเป็นระบบ  

๕. สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพ และสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ  

๖. สถานศึกษามีสํวนรํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย 
และการรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มี
คุณภาพและได๎มาตรฐาน  

๗. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมสํงเสริมการบริหารงานเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนา
คุณภาพผ๎ูเรียนได๎ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ  ผ๎ูเรียน 
ผ๎ูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 
 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีก าหนดชัดเจน  

๒. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผ๎ูเรียน
รอบด๎านทุกกลํุมเปูาหมาย และด าเนินการ 

๑. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจท่ีก าหนดชัดเจน  
๒. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผ๎ูเรียน
รอบด๎านทุกกลํุมเปูาหมาย และ  

100 % 
 

100 % 
 



๑๖๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
อยํางเป็นรูปธรรม  

๓. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
๔. สถานศึกษาวางแผนและการจัดการ
ข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ  
๕. สถานศึกษาวางแผนและจัด
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคม
ท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ  
๖. สถานศึกษามีสํวนรํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎อง
ทุกฝุาย และการรํวมรับผิดชอบตํอผล
การจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎
มาตรฐาน  
๗. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม  
๓. สถานศึกษาวางแผนและด าเนิน งาน
พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
๔. สถานศึกษาวางแผนและการจัดการ
ข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ  
๕. สถานศึกษาวางแผนและจัด
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคมท่ี
เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ  

 
๖. สถานศึกษามีสํวนรํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎อง
ทุกฝุาย และการรํวมรับผิดชอบตํอผลการ
จัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎
มาตรฐาน  
๗. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

 
100 % 

 
 

100 % 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน 45,000 - 
7.2 คําใช๎สอย 83,000 - 
7.3 คําวัสดุในการจัดกิจกรรม 
    
 

330,000.- บาท 
 

- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม 
 รวมเป็นเงิน 330,000.- 
บาท 

7.4 อื่นๆ - - 
รวมทั้งสิ้น 458,000.- บาท 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
ก าหนดชัดเจน  
๒. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน๎นคุณภาพของผ๎ูเรียนรอบด๎านทุกกลํุมเปูาหมาย 
และด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม  
๓. สถานศึกษาวางแผนและด าเนิน งานพฒันาครูและ
บุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
๔. สถานศึกษาวางแผนและการจัดการข๎อมูล
สารสนเทศอยํางเป็นระบบ  
๕. สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพ และสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ  
๖. สถานศึกษามีสํวนรํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย และ
การรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มี
คุณภาพและได๎มาตรฐาน  
๗. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ โรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมสํงเสริมการบริหารงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
๙.๒ โรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนได๎ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
๙.๓  ผ๎ูเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  

 
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์)            (นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์) 
         ต าแหนํง ครู            ต าแหนํง ครู  

 
 

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

              ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 



๑๗๑ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   พัฒนาระบบงานทะเบียน-วัดผลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ท่ี  4 
สนองจุดเน๎น สพฐ.         ท่ี  6 
สนองนโยบาย สพม.41   ท่ี  7 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41 ข๎อท่ี 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 2560  -  กันยายน  2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากเอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารทางการศึกษาท่ีส าคัญท่ีจัดท าขึ้นเพื่อใช๎ประกอบการ
ปฏิบัติงานด๎านการประเมินผลการเรียนซึ่งจะต๎องบันทึกข๎อมูลการพัฒนาการด๎านตํางๆ ของผ๎ูเรียนไว๎ แล๎วน า
ข๎อมูลมาเก็บเป็นหลักฐานและใช๎ในการตรวจสอบ  

ดังนั้นงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลจึงจัดท างานเอกสารส าหรับงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล
ขึ้นเพื่อจะได๎มีเอกสารที่มีคุณภาพและสามารถจัดเก็บอยํางเป็นระบบ 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎มีเอกสารการวัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ และจัดเก็บอยํางเป็นระบบ 
     2. เพื่อรวบรวมข๎อมูลส าหรับใช๎ในการตรวจสอบ และเป็นหลักฐานในการศึกษาตํอ 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. มีเอกสารงานทะเบียนและวัดผลระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปี

ท่ี 6 เพียงพอ 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. มีเอกสารงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลท่ีมีคุณภาพ และเป็นระบบ 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

เดือน ตุลาคม 2560 – 
เดือน กันยายน 2561 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 



๑๗๓ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

เดือน ตุลาคม 2560 – 
เดือน กันยายน 2561 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

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

เดือน ตุลาคม 2560 – 
เดือน กันยายน 2561 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

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

เดือน ตุลาคม 2560 – 
เดือน กันยายน 2561 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. โรงเรียนมีเอกสารงานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพ และเป็นระบบ 

1. โรงเรียนมีเอกสารงานทะเบียนและวัดผลระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 เพียงพอ 
 

 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. โรงเรียนมีเอกสารงานทะเบียน
และวัดผลประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 
และเป็นระบบ 

1. เพื่อให๎มีเอกสารการวัดผลและ
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพ และจัดเก็บ
อยํางเป็นระบบ 
2. เพื่อรวบรวมข๎อมูลส าหรับใช๎ใน
การตรวจสอบ และเป็นหลักฐานใน
การศึกษาตํอ 
 

95 % 
 
 

98 % 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1 คําตอบแทน 
 

- - 

7.2 คําใช๎สอย - - 
7.3 คําวัสดุ 
   -  วัสดุจัดท าเอกสาร 
    

 
500.- บาท 

1)  คําวัสดุจัดท าเอกสาร เป็นเงิน  
500.- บาท 
 

7.4 อื่นๆ   
รวมทั้งสิ้น 500.- 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. เพื่อให๎มีเอกสารการวัดผลและประเมินผลท่ีมี
คุณภาพ และจัดเก็บอยํางเป็นระบบ 
2. เพื่อรวบรวมข๎อมูลส าหรับใช๎ในการตรวจสอบ และ
เป็นหลักฐานในการศึกษาตํอ 
 

- การตรวจสอบเอกสาร 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. การจัดท าข๎อมูลเอกสารส าหรับงานทะเบียนและวัดผล ถูกต๎อง มีคุณภาพและเป็นระบบ 
 

 



๑๗๕ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

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

 
 

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

              ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม                     พัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผล  
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ท่ี  1 
สนองจุดเน๎น สพฐ.        ท่ี  1 
สนองนโยบาย สพม.41  ท่ี  2 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41 ข๎อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข๎อท่ี  1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุํมพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 2560  -  กันยายน  2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

เอกสารทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเอกสารดังนี้ ปพ.1 - ปพ.9 เพื่อความสะดวก ท างานอยํางคลํองตัว 
ประหยัดเวลา มีความแมํนย าสูง  

การจัดท าเอกสารเป็นระบบ มีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน และแสดงให๎เห็นศักยภาพในการพัฒนาระบบงาน
ด๎วยเทคโนโลยี จึงใช๎โปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล จัดท าเอกสารการศึกษา (ปพ.1 - ปพ.9) และได๎
ด าเนินการเขียนโครงการพัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผล ขึ้นมาเพื่อความถูกต๎องแมํนย า มีคุณภาพ และได๎
มาตรฐาน 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผล ให๎มีประสิทธิภาพ 
    2. เพื่อออกเอกสารการศึกษาอยํางเป็นระบบ ถูกต๎อง และได๎มาตรฐาน 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. พัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผลพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ 
2. ออกเอกสารการศึกษาอยํางเป็นระบบ ถูกต๎อง และได๎มาตรฐาน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ระบบงานวัดผล ประเมินผล มีประสิทธิภาพ 

  2. ออกเอกสารการศึกษาอยํางเป็นระบบ ถูกต๎อง และได๎มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

เดือน ตุลาคม 2560 – 
เดือน กันยายน 2561 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

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

เดือน ตุลาคม 2560 – 
เดือน กันยายน 2561 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

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

เดือน ตุลาคม 2560 – 
เดือน กันยายน 2561 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

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

เดือน ตุลาคม 2560 – 
เดือน กันยายน 2561 

นายกิตติวัฒน์  พุํมพฤกษ์ 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. ระบบงานวัดผล ประเมินผล มีประสิทธิภาพ 
2. ออกเอกสารการศึกษาอยํางเป็นระบบ ถูกต๎อง 
และได๎มาตรฐาน 

1. พัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผลพัฒนาอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2. ออกเอกสารการศึกษาอยํางเป็นระบบ ถูกต๎อง และได๎
มาตรฐาน 



๑๗๘ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ระบบงานวัดผล ประเมินผล มี
ประสิทธิภาพ 
2. ออกเอกสารการศึกษาอยํางเป็น
ระบบ ถูกต๎อง และได๎มาตรฐาน 

1. เพื่อพัฒนาระบบงานวัดผล 
ประเมินผล ให๎มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อออกเอกสารการศึกษาอยําง
เป็นระบบ ถูกต๎อง และได๎มาตรฐาน 

100 % 
 
 

100 % 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน 
 

- - 

7.2 คําใช๎สอย - - 
7.3 คําวัสดุ 
   -  วัสดุจัดท าเอกสาร 
    

 
10,000.- บาท 

1)  คําวัสดุจัดท าเอกสาร เป็น
เงิน  10,000.- บาท 
 

7.4 อื่นๆ   
รวมทั้งสิ้น 10,000.- บาท 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. เพื่อพัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผล ให๎มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อออกเอกสารการศึกษาอยํางเป็นระบบ ถูกต๎อง 
และได๎มาตรฐาน 

- การตรวจสอบเอกสาร 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. ร๎อยละ 100 ระบบงานวัดผล ประเมินผลพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ 
 9.2  ร๎อยละ 100 ออกเอกสารการศึกษาอยํางเป็นระบบ ถูกต๎อง และได๎มาตรฐาน 

 
 
 
 



๑๗๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

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

 
 

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

              ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   งานสารบรรณ   
โครงการ          พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผ๎ูบริหารสถานศึกษา 
แผนงาน          สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ   ท่ี  4  
สนอง จุดเน๎น สพฐ.        ท่ี  6 
สนองนโยบาย สพม.๔๑   ท่ี 3 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม.๔๑ ข๎อท่ี 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข๎อท่ี  5 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวณัฐสิรี   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ํ  โครงการตํอเนื่อง    อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม  2560 – เดือนกันยายน 2561 
________________________________________________________________________________ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช 2544 หมวด 1 มาตรา 6 ก าหนดวํา การจัดการ
ศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม     
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ อยํางมีความสุข และมาตรา 9 ข๎อ (6) 
ก าหนดวํา การจัดระบบโครงสร๎าง และกระบวนการจัดการศึกษาให๎ยึดหลักการมีสํวนรํวมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น 
 ด๎วยงานสารบรรณเป็นงานหลักท่ีด าเนินการจัดการในเรื่องการรับ – การสํงหนังสือราชการของ
โรงเรียน  เพื่อติดตํอประสานงานกับหนํวยงานท้ังภายในและภายนอก  รวมถึงหนํวยงานราชการตําง ๆ ท่ีไมํ
เกี่ยวข๎องกับการศึกษาอยูํเสมอ 

ดังนั้น โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณ  ให๎การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติท่ีถูกต๎อง พัฒนาสภาพแวดล๎อม และองค์ประกอบอื่น ๆ และเป็นระบบเอื้อตํอ      
การสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎การเก็บหลักฐานตําง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสะดวกในการค๎นหาและตรวจสอบ 
3. เพื่อให๎การด าเนินงานติดตํอประสานงานด๎านตําง ๆ ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนร๎อยละ 100  เก็บหลักฐานตําง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนร๎อยละ 100  มีความสะดวกในการค๎นหาและตรวจสอบเอกสาร 
3. โรงเรียนร๎อยละ 100  ด าเนินงานติดตํอประสานงานด๎านตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 
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3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนเก็บหลักฐานตําง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพอยูํในระดับดีเย่ียม 
2.  โรงเรียนมีความสะดวกในการค๎นหาและตรวจสอบเอกสารอยูํในระดับดีเย่ียม 
3.  โรงเรียนด าเนินงานติดตํอประสานงานด๎านตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพอยูํในระดับดีเย่ียม 

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

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

 
1 ตุลาคม 2560 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
-ด าเนินระบบงานสารบรรณ  

1 ตุลาคม 2560 – 30 
กันยายน 2561 

นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 
นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการด าเนินงาน  

 
30 กันยายน 2561 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
30 กันยายน 2561 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

 

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

1. โรงเรียนเก็บหลักฐานตําง ๆ ของโรงเรียน
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนสามารถเก็บหลักฐานตําง ๆ ของ
โรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีความสะดวกในการค๎นหาและ
ตรวจสอบเอกสาร 

2. บุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวกในการค๎นหา
และตรวจสอบเอกสาร 

3. โรงเรียนด าเนินงานติดตํอประสานงานด๎าน
ตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนสามารถด าเนินงานติดตํอประสานงาน
ด๎านตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. โรงเรียนเก็บหลักฐานตําง ๆ ของ
โรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนเก็บหลักฐานตําง ๆ ของ
โรงเรียนเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพอยูํในระดับดีเย่ียม 

100 % 
 

2. โรงเรียนมีความสะดวกในการ
ค๎นหาและตรวจสอบเอกสาร 

โรงเรียนมีความสะดวกในการ
ค๎นหาและตรวจสอบเอกสารอยูํ
ในระดับดีเย่ียม 

100 % 
 

3. โรงเรียนด าเนินงานติดตํอ
ประสานงานด๎านตํางๆ อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนด าเนินงานติดตํอ
ประสานงานด๎านตํางๆ อยํางมี
ประสิทธิภาพอยูํในระดับดีเย่ียม 

100 % 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1 คําตอบแทน   
7.2 คําใช๎สอย   
7.3 คําวัสดุ 10,000.- กระดาษ A4, หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 

อุปกรณ์ตํางๆ 
7.4 อื่นๆ   

รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท 
 (ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนเก็บหลักฐานตําง ๆ ของโรงเรียนเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ 

-  แบบสอบถาม 
 

2. โรงเรียนมีความสะดวกในการค๎นหาและ
ตรวจสอบเอกสาร 

-  แบบสอบถาม 
 

3. โรงเรียนด าเนินงานติดตํอประสานงานด๎านตํางๆ 
อยํางมีประสิทธิภาพ 

-  แบบสอบถาม 
 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนเก็บหลักฐานตําง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีความสะดวกในการค๎นหาและตรวจสอบเอกสาร 
3. โรงเรียนด าเนินงานติดตํอประสานงานด๎านตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม         ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเสนอโครงกา 
(นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)       (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์) 
             ต าแหนํง ครู                            ต าแหนํง ครู 
 
                                             ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                    (นางภัสวรรณ     กันนา)  
                                                  ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                              ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                          (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                             ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม              จ๎างครูสอนภาษาตํางประเทศ เพื่อพัฒนาการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
โครงการ          พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 
แผนงาน          สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ   ท่ี 1  
สนอง จุดเน๎น สพฐ.       ท่ี 1 
สนองนโยบาย สพม.๔๑  ท่ี 1 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม.๔๑ ข๎อท่ี 5 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข๎อท่ี  1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวณัฐสิรี   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ํ  โครงการตํอเนื่อง    อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 
_______________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
ในสังคมโลกปัจจุบัน คงไมํอาจปฏิเสธได๎วําภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกท่ีใช๎กันอยําง

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

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

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อประเทศไทย
เป็นอีกหนึ่งสมาชิกท่ีก าลังจะก๎าวสํูประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล๎ ภาษาอังกฤษยิ่งทบทวีความส าคัญและ
ความจ าเป็นมากขึ้นดังนั้นกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงจ าเป็นต๎องมีการวางแผน
และเตรียมพร๎อมพัฒนานักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ให๎มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ได๎ก าหนดไว๎  โดยเฉพาะอยํางยิ่งครูผ๎ูสอนซึ่งเป็นบุคลากร
ส าคัญในการถํายทอดความรู๎เพื่อพัฒนานักเรียน ครูต๎องมีการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน   ใฝุศึกษาเรียนรู๎
ตลอดเวลา  แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหมํๆ  เพื่อสร๎างบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย รวมถึง
การสร๎างสรรค์ส่ือการเรียนรู๎ตํางๆ ด๎วย 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให๎นักเรียนได๎พัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน ได๎อยําง 

มีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในทุกระดับ 
 2.3  เพื่อฝึกให๎นักเรียนกล๎าแสดงออกในการฟัง พูด อําน เขียนภาษาอังกฤษ 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ผ๎ูเรียน ร๎อยละ 100  ได๎พัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. ผ๎ูเรียน ร๎อยละ  80  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของตนเอง 
3. ผ๎ูเรียน ร๎อยละ 80 กล๎าแสดงออกในการฟัง พูด อําน เขียนภาษาอังกฤษ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ผ๎ูเรียนมีทักษะการฟัง พูด อําน เขียน ภาษาอังกฤษอยูํในระดับดี 
2. ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของตนเองอยูํในระดับดี 
3. ผ๎ูเรียนกล๎าแสดงออกในการฟัง พูด อําน เขียนภาษาอังกฤษอยูํในระดับดี 

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

 
1 ตุลาคม 2560 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
- การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ท้ังทักษะการฟัง พูด 
อําน และเขียน 

 
1 ตุลาคม 2560 –  
30 กันยายน 2561  

 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการด าเนินงาน  

 
30 กันยายน 2561  

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
30 กันยายน 2561  

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
1. นักเรียนได๎พฒันาความรู๎และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน ได๎อยําง 
มีประสิทธิภาพ 

1. นักเรียนสามารถพัฒนาความรู๎และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน ได๎อยําง 
มีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ได๎แกํ ฟัง พูด อําน 
เขียน ดีขึ้น 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน ได๎แกํ ฟงั พูด อําน เขียน อยูํในระดับดี 

3. นักเรียนกล๎าแสดงออกในการฟัง พูด อําน 
เขียนภาษาอังกฤษ 

3. นักเรียนสามารถแสดงออกในการฟัง พูด อําน 
เขียนภาษาอังกฤษอยํางคลํองแคลํว 

  
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนได๎พฒันาความรู๎และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน 
เขียน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนสามารถพัฒนาความรู๎
และทักษะภาษาอังกฤษ ได๎แกํ 
ฟัง พูด อําน เขียน ได๎อยําง 
มีประสิทธิภาพ 

100 % 
 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ได๎แกํ ฟัง 
พูด อําน เขียน ดีขึ้น 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ได๎แกํ 
ฟัง พูด อําน เขียน อยูํในระดับดี 

80 % 
 

3. นักเรียนกล๎าแสดงออกในการฟัง 
พูด อําน เขียนภาษาอังกฤษ 

นักเรียนสามารถแสดงออกในการ
ฟัง พูด อําน เขียนภาษาอังกฤษ
อยํางคลํองแคลํว 

80 % 
 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน 45,000.- จ๎างครูชาวตํางชาติ 
7.2 คําใช๎สอย   
7.3 คําวัสดุ   
7.4 อื่นๆ   

รวมทั้งสิ้น 45,000 บาท 
 (ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 



๑๘๖ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนได๎พฒันาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ 
ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

-  แบบทดสอบ 
 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน ได๎แกํ ฟงั พูด อําน เขียน ดีขึ้น 

-  แบบทดสอบ 
 

3. นักเรียนกล๎าแสดงออกในการฟัง พูด อําน เขียน
ภาษาอังกฤษ 

- แบบสังเกต 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได๎พฒันาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน ดีขึ้น 
9.3 นักเรียนกล๎าแสดงออกในการฟัง พูด อําน เขียนภาษาอังกฤษ 

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



๑๘๗ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา  
แผนงาน    สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ            - 
สนอง จุดเน๎น สพฐ                    จุดเน๎นท่ี ๕ 
สนองนโยบาย สพม ๔๑              นโยบายท่ี ๗ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑   ข๎อท่ี ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตราฐานท่ี ๒ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐  -  กันยายน  ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 

เพื่อให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทมากด๎านสังคมและการศึกษาก็เป็นสํวนหนึ่ง 
ดังนั้นการเรียนการสอนจะเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลตามจุดมุํงหมายของหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ และทันตํอการเปล่ียนแปลงของสังคมได๎ ส่ือการเรียนการสอนนับวําส าคัญยิ่ง 

โสตทัศนูปกรณ์เป็นสํวนหนึ่งท่ีใช๎ในการผลิต และพัฒนาส่ือ ให๎มีคุณภาพก็จะสามารถใช๎ในการผลิตส่ือ 
และด าเนินการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให๎เกิดประสิทธิภาพตามจุดมุํงหมาย 
 ๒.๒ เพื่อน าเอาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มาใช๎การผลิต และพัฒนาส่ือให๎มีคุณภาพ 
 ๒.๓ เพื่อให๎มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอกับการจัดการกิจกรรมของโรงเรียน 
 
๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. มีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับการผลิตและพัฒนาการเรียนการสอน 
  ๒. นักเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ตามจุดประสงค์ 
  ๓. นักเรียนสามรถเรียนรู๎เทคโนโลยีใหมํๆได๎จากส่ือแบบตํางๆ 
  ๔. มีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียน 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑. ท าให๎การผลิตส่ือมีประสิทธิภาพ 

  ๒. ท าให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามจุดมุํงหมาย 
 
 
 
 



๑๘๘ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผ๎ูรับผิดชอบ 

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

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์
 

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

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐  -  
กันยายน  ๒๕๖๑ 

นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์
 

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

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐  -  
กันยายน  ๒๕๖๑ 

นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์
 

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

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐  -  
กันยายน  ๒๕๖๑ 

นายพีรพงศ์  บัวพันธ ์
 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. สนับสนุนการเรียนการสอนให๎เกิด 
ประสิทธิภาพตามจุดมุํงหมาย 
๒ ใช๎อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มาใช๎การผลิต และ
พัฒนาส่ือให๎มีคุณภาพ 
๓ ใช๎อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได๎เพียงพอกับการ 
จัดการกิจกรรมของโรงเรียน 

๑. ผ๎ูสอนสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนให๎เกิด 
ประสิทธิภาพตามจุดมุํงหมาย 
๒ ผ๎ูสอนสามารถน าเอาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มา
ใช๎การผลิต และพัฒนาส่ือให๎มีคุณภาพ 
๓ ผ๎ูเรียนสามารถใช๎อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได๎
เพียงพอกับการจัดการกิจกรรมของโรงเรียน 



๑๘๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
๑. สนับสนุนการเรียนการสอนให๎ 
เกิดประสิทธิภาพตามจุดมุํงหมาย 
๒ ใช๎อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มา ใช๎การ
ผลิตและพัฒนาส่ือให๎มีคุณภาพ 
๓ ใช๎อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได๎ 
เพียงพอกับการจัดการกิจกรรมของ 
โรงเรียน 

๑. มีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับ
การผลิต 
และพัฒนาการเรียนการสอน 
๒.นักเรียนสามรถเรียนรู๎
เทคโนโลยีใหมํๆได๎จาก 
ส่ือแบบตํางๆ 
๓. มีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับ
การจัดกิจกรรม 
ในโรงเรียน 
 

๘๕ % 
 
 

๘๕ % 
 
 

๘๕ % 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ ๒,๐๐๐ - ปูายนิเทศ 

- ถํานขนาด aa (ใช๎กับไมค์ลอย) 
- ปล๊ักไฟ 

๗.๔ อื่นๆ - - 
รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ - 

 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
๒. ผ๎ูเรียนสามรถเรียนรู๎เทคโนโลยีใหมํๆได๎จากส่ือแบบตํางๆ 

- แบบประเมินโครงการ 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตเพียงพอตํอการใช๎งานและผลิตส่ือได๎ 
 ๙.๒ ผ๎ูเรียนสามรถเรียนรู๎เทคโนโลยีใหมํๆได๎จากส่ือแบบตํางๆ 
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๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        ( นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ )            (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์)  
         ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง                   ต าแหนํง ครู  

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

                  ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

        ลงช่ือ.............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
     ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม    พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 8 กลํุมสาระ 
แผนงาน/งาน         สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจบจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ.    ท่ี   1 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.         ท่ี   1 
สนองนโยบาย  สพม. 41   ท่ี   2  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. 41      ข๎อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 2 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ     โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                    โครงการใหมํ      โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตุลาคม 2560 – กันยายน 256๑ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติได๎ให๎ความส าคัญของแหลํงการเรียนรู๎เป็นอยํางยิง่ จึงได๎ก าหนดให๎
รัฐต๎องสํงเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหลํงการเรียนรู๎ ไว๎ในมาตรา 25 ดังนี้ 
“มาตรา 25 รัฐต๎องสํงเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทุกรูป แบบได๎แกํ ห๎องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหลํงข๎อมูลและแหลํงการเรียนรู๎อื่นอยํางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ”ส าหรับ
ความส าคัญของแหลํงการเรียนรู๎สามารถสรุปเป็นข๎อๆ ได๎ดังนี้ 
 1. เป็นแหลํงท่ีรวมขององค์ความรู๎อันหลากหลายพร๎อมท่ีจะให๎ผ๎ูเรียนเข๎าไปศึกษา ค๎นคว๎า ด๎วย
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่แตกตํางกันของแตํละบุคคล และเป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
 2. เป็นแหลํงเช่ือมโยงให๎สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกัน ท าให๎คนในชุมชนมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษาแกํบุตรหลานของตน 
 3. เป็นแหลํงข๎อมูลท่ีท าให๎ผ๎ูเรียนเกิดการการเรียนรู๎อยํางมีความสุข เกิดความสนุกสนาน และมีความ
สนใจท่ีจะเรียนไมํเกิดความเบื่อหนําย 
 4. ท าให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการได๎คิดเองปฏิบัติเอง และสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองและสร๎างความรู๎
ด๎วยตนเองขณะเดียวกันก็สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมและท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
 5. ท าให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการปลูกฝังให๎รู๎และรักท๎องถิ่นของตน มองเห็นคุณคําและตระหนักถึงปัญหาใน
ชุมชนของตน พร๎อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 แหลํงการเรียนรู๎  หมายถึง  แหลํงขําวสารข๎อมูล  สารสนเทศ  แหลํงความรู๎ทางวิทยาการ 
และประสบการณ์ท่ีสนับสนุนสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน ใฝุเรียน ใฝุรู๎ แสวงหาความรู๎และเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  
ตามอัธยาศัยอยํางกว๎างขวางและตํอเนื่องจากแหลํงตําง ๆ  เพื่อเสริมสร๎างให๎ผ๎ูเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู ๎ และเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎    (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน๎า 6) 
 โรงเรียนจึงเห็นความส าคัญของการแหลํงการเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจึงมีการจัด
กิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติ ให๎ท าได๎ คิดเป็น ท าเป็น รักการอําน การเขียน และ
เกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง รวมท้ังมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความถนัดและความสนใจ
ของ ผ๎ูเรียน โดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล มีการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
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สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาตํางๆ ซึ่งจะสํงผลให๎ผ๎ูเรียนสามารถจดจ า
องค์ความรู๎นั้นไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ า วันได๎ตลอดไป ดังนั้น สถานศึกษาทุกแหํงจะต๎องให๎ความส าคัญใน
การจัดให๎มีแหลํงการเรียนรู๎ที่เหมาะ สมกับผ๎ูเรียน และมีการใช๎ประโยชน์จากแหลํงการเรียนรู๎ที่มีอยูํท้ังใน
สถานศึกษาและในชุมชน ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรลุตามจุดมุํงหมายของหลักสูตรการศึกษาแหํงชาติท่ีวํา
นักเรียนเป็นผ๎ูท่ี   ดี   เกํง   มีสุข  และด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของ
ประเทศชาติตํอไป 
2.  วัตถุประสงค์      
 1. สถานศึกษามีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรูภ๎ายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ี
เกี่ยวข๎อง 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ร๎อยละ 95  ของสถานศึกษามีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์
จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรยีนรู๎ของผ๎ูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ี
เกี่ยวข๎อง ในระดับดีเย่ียม 

 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

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

พฤษภาคม 2561 คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. กิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 8 กลํุมสาระ 
กลํุมสาระการเรียนรู๎ 8 กลํุมสาระสร๎างและพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ภายกลํุมสาระ 

พ.ค. 2561 - 
ก.ย. 256๑ 

 
 

คณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 
กันยายน 256๑ 

 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
กันยายน 256๑ 

 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
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5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ   
ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์(outcome)ของโครงการ 

สถานศึกษาสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา
และใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง  

สถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ที่พร๎อมใช๎ประโยชน์ 
สนับสนุนให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎แกํบุคลากร
ของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องเพิ่มข้ึน  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
สถานศึกษาสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา
และใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง   

สถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ที่พร๎อมใช๎
ประโยชน์ สนับสนุนให๎เป็นสังคมแหํง
การเรียนรู๎แกํบุคลากรของ
สถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง อยูํ
ในระดับดีเย่ียม 

ร๎อยละ  95 
 
 

 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าวัสดุ 4,000 คําวัสดุส านักงาน ในการพัฒนา และสร๎างแหลํงเรียนรู๎ กลํุมสาระ
การเรียนรู๎8กลํุมสาระ กลํุมสาระละ 500 บาท  

รวมทั้งสิ้น 4,000 (สี่พนับาทถ้วน) 
 
8. ประเมินผล 

ตัวชี้วัด เคร่ืองมือ 
สถานศึกษาสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จาก
แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง  

-ทะเบียนแหลํงเรียนรู๎  
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ที่พร๎อมใช๎ประโยชน์ สนับสนุนให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎แกํบุคลากร
ของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 
 9.2 นักเรียนมีการพฒันาความรู๎ และทักษะการเรียนรู๎จากการใช๎แหลํงเรียนท่ีเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

 
 



๑๙๕ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 

กิจกรรม      ซํอมครุภัณฑ์ 
แผนงาน/งาน         สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจบจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ.    ท่ี   4 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.         ท่ี   6 
สนองนโยบาย  สพม. 41   ท่ี   2  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. 41      ข๎อท่ี 4 
สนองมาตรฐานการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ     โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                    โครงการใหมํ      โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตุลาคม 2560 – กันยายน 256๑ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ต๎องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  และ
พัฒนาระบบการท างานของส านักงานโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต๎องมีครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษา  และครุภัณฑ์ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ให๎กับบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนในโรงเรียน  ท่ี
มีคุณภาพ  จึงต๎องมีการดูแลรักษาและซํอมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียนให๎มีสภาพที่ใช๎งานได๎  อยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได๎มาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงได๎จัดท ากิจกรรมขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประโยชน์ตํอการบริหารงานในโรงเรียนให๎เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
       2. เพื่อซํอมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายให๎ใช๎งานได๎ดี 
       3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3.  เป้าหมาย 
        3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ร๎อยละ 81.00 ของครุภัณฑ์ท่ีช ารุดได๎รับการดูแลและซํอมแซมให๎อยูํในสภาพท่ีสามารถใช๎งานได๎       
3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ในระดับดี 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

พฤศจิกายน  2560 คณะครู 



๑๙๖ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
 1. ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 2. ด าเนินงานซํอมแซมตามข้ันตอน 

 
  พฤศจิกายน 2560 

– 
กันยายน  256๑ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 
กันยายน  256๑ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 
กันยายน  256๑ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดี 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผ๎ูใช๎ครุภัณฑ์ในโรงเรียน 
ร๎อยละ  81  
 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

อื่นๆ(คําพัสดุท่ีใช๎ในการ
ซํอมแซมครุภัณฑ์) 

50,000 -คําพัสดุ(วัสดุ ครุภัณฑ์ และการบริการ)ท่ีใช๎ในการซํอมแซม
ครุภัณฑ์ในโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

รวมทั้งสิ้น 50,000   บาท  (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
(ขอถัวจํายรายการ) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด เคร่ืองมือ 
ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

แบบประเมินความพึงพอใจของผ๎ูใช๎ครุภัณฑ์ในโรงเรียน 
 

 
9. ประโยชน์ผลคาดว่าจะได้รับ 

ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 



๑๙๗ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๙๘ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 

กิจกรรม      พัฒนางานพัสดุ 
แผนงาน/งาน         สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจบจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ.    ท่ี   4 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.         ท่ี   6 
สนองนโยบาย  สพม. 41   ท่ี   2  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. 41      ข๎อท่ี 4 
สนองมาตรฐานการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ     โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัสดุ เป็นงานท่ีส าคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ท่ีต๎องด าเนินการควบคํูกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องจัดท ากิจกรรมการใช๎และเก็บรักษาพัสดุ อยํางเป็นระเบียบ ยึดเวลาการใช๎งาน
และมีประสิทธิภาพการเบิกจํายอยํางถูกต๎อง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีและเป็นปัจจุบัน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให๎การใช๎งานพัสดุถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 
 2. เพื่อให๎การเบิกจําย การใช๎พัสดุเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 3. เพื่อให๎การตรวจสอบพัสดุมีระบบ งํายแกํการตรวจสอบ 
3.  เป้าหมาย 
        3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ร๎อยละ 81.00 ของการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย การพัสดุ อยํางถูกต๎อง 
และเป็นระบบ 
       3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย การพัสดุ อยํางถูกต๎อง 
และเป็นระบบ ในระดับดี 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

พฤศจิกายน 2560 คณะครู 



๑๙๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
 1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในกิจกรรม 
- งบประมาณไมํเกิน 5,000 บาท 
- งบประมาณ 5,000 บาท ขึ้นไป 
 2. ควบคุมและจ าหนํายพัสดุ 

 
พฤศจิกายน 2560  

– 
กันยายน  256๑ 

 
 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
นายวัชระ  สุขเกษม 
นางภาวิณี  บัวพันธ์ 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 
กันยายน  256๑ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

 
กันยายน  256๑ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วย การพัสดุ อยํางถูกต๎อง 
และเป็นระบบ 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วย การพัสดุ อยํางถูกต๎อง 
และเป็นระบบ ในระดับดี 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
วําด๎วย การพัสดุ อยํางถูกต๎องและเป็นระบบ 

-แบบสอบถามการใช๎การ
บริการงานพัสดุ 
-เอกสารการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 

ร๎อยละ  81  
 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

-คําวัสดุ 2,500 -กระดาษถํายเอกสาร 
-หมึกprinter 
-ปากกาลงทะเบียนครุภัณฑ์ 
-แฟูมเก็บเอกสาร 

รวมทั้งสิ้น 2,500   บาท  (สองพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 
(ขอถัวจํายรายการ) 
 



๒๐๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด เคร่ืองมือ 

การปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย การ
พัสดุ อยํางถูกต๎องและเป็นระบบ 

-แบบสอบถามการใช๎การบริการงานพัสดุ 
-เอกสารการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 
     
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย การพัสดุ อยํางถูกต๎อง 
และเป็นระบบ 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)                    (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์)  
             ต าแหนํง ครู                             ต าแหนํง ครู        
 
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม      
 

 
 
 

 



๒๐๑ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม             พัฒนางานฝุายวิชาการ 
แผนงาน        สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ.        ท่ี  ๓ 
สนอง จุดเน๎น  สพฐ.        ท่ี  ๒ 
สนองนโยบาย  สพม.๔๑       ท่ี  ๓ 
สนอง จุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.๔๑  ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี  ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม      นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  ๒๕๖๑ 
________________________________________________________________________________ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 

เพื่อเป็นการสนองนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน การเพิ่ม
ศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา และ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ  สนอง
เปูาหมายด๎านคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎  มีการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่น เทคโนโลยี และส่ิง
ท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และตรงกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานด๎านการ
บริหารจัดการ   

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตํอการด าเนินงานของครู  ทุกคน และด าเนินอยํางเป็นรูปธรรม กลํุมบริหารงาน
วิชาการได๎จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อท่ีสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนให๎กับครู   

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให๎มีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน อยํางมีประสิทธิภาพ  จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 

๑.ครูการน าเทคโนโลยี และส่ิงท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
๓.  เป้าหมาย 
 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครู ร๎อยละ  1๐๐  การน าเทคโนโลยี และส่ิงท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครู การน าเทคโนโลยี และส่ิงท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 

ในระดับดีมาก 
 



๒๐๒ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนิน 
 

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

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- จัดกิจกรรมงานวิชาการ  

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - กันยายน  
๒๕๖๑ 

คณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

กันยายน  ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน  ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ ( outcome ) ของโครงการ 
-ครูการน าเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ครูการน าเทคโนโลยี และส่ิงท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช๎
ในการจัดการเรียนการสอน 

 
๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
-ครูการน าเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช๎ใน
การจัดการเรียนการสอน 

-ครู การน าเทคโนโลยี และส่ิง
ท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช๎ใน
การจัดการเรียนการสอน 

-ครู ร๎อยละ ๑๐๐  การน า
เทคโนโลยี และส่ิงท่ีเหมาะสมมา
ประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอน 

 
๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน -  
๗.๒ คําใช๎สอย -  
๗.๓ คําวัสดุ ๓,๐๐๐  บาท -จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
๗.๔ อื่น ๆ -  

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐  บาท 
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 



๒๐๓ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
-ครู การน าเทคโนโลยี และส่ิงท่ีเหมาะสมมา
ประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 

-แบบสังเกต 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนมากขึ้น 
๙.๒ ครูมีเครื่องอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
    (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์)          (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์) 
              ต าแหนํง ครู           ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                           (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                        ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
 

 
 
 
 

 



๒๐๔ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม        พัฒนางานการเงินการบัญชี 
แผนงาน/งาน         สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ท่ี 4 
สนองจุดเน๎น สพฐ.   ท่ี 6 
สนองสนองนโยบาย สพม.41  ท่ี 4 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41 ข๎อท่ี 3.1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข๎อท่ี 5 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์  
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให๎ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา  

พัฒนาความรู๎ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระบบงานการเงนิการบัญชี มีสํวนส าคัญอยํางยิ่งในการพัฒนา ซึง่การบริหารงบประมาณยึดหลักการบริหาร
มุํงเน๎นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคลํองตัว โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และเป็นการด าเนินการ             
ตามระเบียบ  

ระบบงานการเงนิการบัญชี บริหารงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงาน ให๎มีการจัดการผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายได๎จากบริการ มาใช๎บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
สํงผลให๎เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตํอผ๎ูเรียน 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของระบบงานการเงนิการบัญชี และเพื่อให๎การ
ด าเนินการตามระเบียบดังกลําวมีประสิทธิภาพและทันตามก าหนดเวลา จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบของทาง
ราชการ 
 2. เพื่อให๎การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เพื่อตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให๎ด าเนินการอยํางถูกต๎องเป็น
ปัจจุบัน 

 

3.  เป้าหมาย 
       3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๘. ร๎อยละ 100 การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบ
ของทางราชการ  

๙. ร๎อยละ 100 การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๑๐. ร๎อยละ 100 มีการตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให๎ด าเนินการ

อยํางถูกต๎องเป็นปัจจุบัน 



๒๐๕ 
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       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบของทางราชการ 

ในระดับดีเย่ียม 
๒. การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระดับดีเย่ียม 
๓. มีการตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให๎ด าเนินการอยํางถูกต๎องเป็น

ปัจจุบัน ในระดับดีเย่ียม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

ตุลาคม 2560 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. ด าเนินกิจกรรมตามระบบงาน
การเงินและบัญชี 

ตุลาคม 2560 – กันยายน 
2561 

นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2561 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 2561 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 

 
5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนมีเอกสาร หลักฐาน
ครบถ๎วน สามารถตรวจสอบได๎ 

การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพตามหลักการบริหารงบประมาณ และ
ระเบียบของทางราชการ 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียน
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารงบประมาณ และ
ระเบียบของทางราชการ 

   1. เพื่อให๎การเงินการบัญชีของโรงเรียน
เป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ 
และระเบียบของทางราชการ 
   2. เพื่อให๎การปฏิบัติงานการเงินใน
โรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   3. เพื่อตรวจสอบระบบงานการเงินการ
บัญชีและพัสดุของโรงเรียนให๎ด าเนินการ
อยํางถูกต๎องเป็นปัจจุบัน  

100 % 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย -  
7.3 คําวัสดุ 2,500 3. กระดาษ A4                     600  บาท 

4. กระดาษปก                      90   บาท 
5. แฟูมเอกสาร                     500  บาท 
6. ซองขาวมีครุฑ                   100  บาท 
7. ซองขยายข๎าง A4 มีครุฑ       200  บาท 
8. กระดาษกาวยํน                 150  บาท 
9. กระดาษ Index Note          60   บาท 
10. หมึกพิมพ์เอกสาร               800  บาท 

7.4 อื่น ๆ -  
รวมทั้งสิ้น 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
   1. เพื่อให๎การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตาม
หลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบของทางราชการ 
   2. เพื่อให๎การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   3. เพื่อตรวจสอบระบบงานการเงินการบัญชีและพัสดุ
ของโรงเรียนให๎ด าเนินการอยํางถูกต๎องเป็นปัจจุบัน  

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีการบริหารการใช๎งบประมาณโครงการอยํางมีประสิทธิภาพ 
    9.2 ผ๎ูบริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินการอยํางมีประสิทธิภาพ 

 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงช่ือ.............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์)  

      ต าแหนํง ครู  
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
    (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์)  
              ต าแหนํง ครู  
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                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                   (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                 ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)    
                             
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                       ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                   (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                       ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม        จัดวางระบบควบคุมภายใน 
แผนงาน/งาน         สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ท่ี 4 
สนองจุดเน๎น สพฐ.   ท่ี 6 
สนองสนองนโยบาย สพม.41  ท่ี 4 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41 ข๎อท่ี 3.1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข๎อท่ี 5 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์  
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให๎ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา  

พัฒนาความรู๎ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2544  ระบบควบคุมภายใน เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีจะสร๎างความมั่นใจอยํางสมเหตุสมผลวําการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีเช่ือถือได๎ และเป็นการด าเนินการตามระเบียบ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผํนดิน วําด๎วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข๎อ 5 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน วําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน                
พ.ศ. 2544 ข๎อ 5 ระบุให๎หนํวยรับตรวจระบบการควบคุมภายใน ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดย
ใช๎มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกลําว โดยให๎ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหนึ่งปี นับต้ังแตํ
ระเบียบนี้ใช๎บังคับ และให๎หนํวยรับตรวจรายงาความคืบหน๎าในการควบคุมภายในตํอผ๎ูก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบของหนํวยตรวจรับ (ถ๎ามี) ทุก 60 วัน พร๎อมสํงส าเนาให๎ส านักงานตรวจเงินแผํนดิน
ด๎วย เว๎นแตํส านักงานตรวจเงินแผํนดินจะขอให๎ด าเนินการเป็นอยํางอื่น และ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดิน วําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข๎อ 6 ระบุให๎หนํวยรับตรวจรายงาน
ตํอคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดินผ๎ูก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยําง
น๎อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันส้ินปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล๎วแตํกรณี เว๎นแตํการรายงาน
ครั้งแรกให๎กระท าภายใน 240 วัน นับจากจัดวางระบบการควบคุมภายในแล๎วเสร็จ  

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายในและเพื่อให๎การด าเนินการตาม
ระเบียบดังกลําวมีประสิทธิภาพและทันตามก าหนดเวลา จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการด าเนินงานของโรงเรียน 

 2. เพื่อเป็นการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมของ
กลํุมงานตํางๆ ในโรงเรียน 
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3. เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงานตํางๆ ของโรงเรียนถึงโอกาสเส่ียงหรือโอกาสท่ี
กํอให๎เกิดความเสียหาย  เพื่อท่ีจะได๎หาวิธีปูองกัน  แก๎ไข  เพื่อปรับปรุงให๎ดีหรือมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 
3.  เป้าหมาย 
       3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ร๎อยละ 100 มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการด าเนินงานของ 
โรงเรียน  

๓.๑.๒ ร๎อยละ 100 มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ 
งานกิจกรรมของกลํุมงานตํางๆ ในโรงเรียน 

๓.๑.๓ ร๎อยละ 100 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงานตํางๆ ของโรงเรียนถึงโอกาส 
เส่ียงหรือโอกาสท่ีกํอให๎เกิดความเสียหาย  เพื่อท่ีจะได๎หาวิธีปูองกัน  แก๎ไข  เพื่อปรับปรุงให๎ดีหรือมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 
       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๔. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการด าเนินงานของโรงเรียน ในระดับดี
เย่ียม 

๕. มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมของ
กลํุมงานตํางๆ ในโรงเรียน ในระดับดีเย่ียม 

๖. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงานตํางๆ ของโรงเรียนถึงโอกาสเส่ียงหรือโอกาสท่ี
กํอให๎เกิดความเสียหาย  เพื่อท่ีจะได๎หาวิธีปูองกัน  แก๎ไข  เพื่อปรับปรุงให๎ดีหรือมีคุณภาพยิ่งขึ้น ในระดับดีเย่ียม 

 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม 2560 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. ด าเนินกิจกรรมตามระบบงาน
ควบคุมภายใน 

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2561 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 2561 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 

 
 
 
 



๒๑๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
iii. การปฏิบัติงานควบคุมภายในของโรงเรียนมีการนิเทศ  

ก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของงานกิจกรรมของกลํุมงานตํางๆ ใน
โรงเรียน รวมท้ังปรับปรงุระบบการบริหารและระบบ
การด าเนินงานของโรงเรียน 

iv. โรงเรียนมนี าผลการประเมินไปใช๎ในการปรับปรุง
ระบบการบริหารและระบบการด าเนินงานของ
โรงเรียนในปีถัดไป 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
v. การปฏิบัติงานควบคุมภายในของ

โรงเรียนมีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของงานกิจกรรมของกลํุม
งานตํางๆ ในโรงเรียน รวมท้ังปรับปรุง
ระบบการบริหารและระบบการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

vi. 1. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารและระบบการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

vii. 2. มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานของงาน
กิจกรรมของกลํุมงานตํางๆ ในโรงเรียน  

2. 3. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ของงานตํางๆ ของโรงเรียนถึงโอกาสเส่ียง
หรือโอกาสท่ีกํอให๎เกิดความเสียหาย  
เพื่อท่ีจะได๎หาวิธีปูองกัน  แก๎ไข  เพื่อ
ปรับปรุงให๎ดีหรือมีคุณภาพยิ่งขึ้น  

100 % 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย -  
7.3 คําวัสดุ 500 11. กระดาษ A4                        360  บาท 

12. กระดาษปก                         90   บาท 
13. ซองขยายข๎าง A4 มีครุฑ          20  บาท 
14. กระดาษสต๊ิกเกอร์ใสหลังเหลือง  30  บาท 

7.4 อื่น ๆ -  
รวมทั้งสิ้น 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 



๒๑๑ 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
i. 1. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบ

การด าเนินงานของโรงเรียน 
ii. 2. มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมของกลํุมงาน
ตํางๆ ในโรงเรียน  
3. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงานตํางๆ 
ของโรงเรียนถงึโอกาสเส่ียงหรือโอกาสท่ีกํอให๎เกิดความ
เสียหาย  เพื่อท่ีจะได๎หาวิธีปูองกัน  แก๎ไข  เพื่อปรับปรุง
ให๎ดีหรือมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีการบริหารการใช๎งบประมาณโครงการอยํางมีประสิทธิภาพ 
    9.2 ผ๎ูบริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินการอยํางมีประสิทธิภาพ 

 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงช่ือ.............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์)  

      ต าแหนํง ครู  
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์)  

     ต าแหนํง ครู  
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                   (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                 ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)    
                             
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                       ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                   (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                       ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม        คําสาธารณูปโภค 
แผนงาน/งาน         สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ท่ี 4 
สนองจุดเน๎น สพฐ.   ท่ี 6 
สนองสนองนโยบาย สพม.41  ท่ี 4 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41 ข๎อท่ี 3.1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข๎อท่ี 5 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม       นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์  
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันพลังงานท่ีเป็นตัวจักรส าคัญในการพัฒนาประเทศ  เชํน  น้ ามัน ก๏าซธรรมชาติ มีต๎นทุนท่ีสูง

มากขึ้นและมีแนวโน๎มท่ีจะสูงขึ้นในทุกๆ ป ี จึงจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีทุกคน จะต๎องตระหนักในการชํวยกันประหยัด
ด๎านพลังงาน ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีสํวนท าให๎ชีวิตความเป็นอยูํของคนในปัจจุบันมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น ท าให๎คนในสังคมมีการติดตํอส่ือสารถึงกันได๎งํายและรวดเร็ว มีการท ากิจกรรมหลายส่ิง
หลายอยํางรํวมกันงํายข้ึน การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกํอให๎เกิดประโยชน์ในด๎านตํางๆ เชํน   
ด๎านการศึกษา ซึ่งท าให๎มีคําใช๎จํายคํอนข๎างสูง 

โรงเรียนยํอมมีคําใช๎จํายในด๎านสาธารณูปโภค เชํน คํากระแสไฟฟูา  คําโทรศัพท์  คําเช่ือมตํอระบบ
อินเตอร์เน็ท เป็นต๎น   

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของการใช๎จํายเกี่ยวกับคําสาธารณูปโภค และเพื่อให๎การ
ด าเนินการตามระเบียบดังกลําวมีประสิทธิภาพและทันตามก าหนดเวลา จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

           2. เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล 
           3. เพื่อให๎บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการประหยัดคําสาธารณูปโภคและพลังงาน 

4. เพื่อให๎บุคลากรและนักเรียนทุกคนได๎ใช๎บริการอินเตอร์เน็ตอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
       3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ร๎อยละ 100 มีการควบคุมดูแลการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคในโรงเรียน  
2. ร๎อยละ 100 มีการสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล 
3. ร๎อยละ 100 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนกัถึงการประหยัดคําสาธารณูปโภคและพลังงาน 
4. ร๎อยละ 100 บุคลากรและนักเรียนทุกคนได๎ใช๎บริการอินเตอร์เน็ตอยํางมีประสิทธิภาพ 



๒๑๓ 
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       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. มีการควบคุมดูแลการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคในโรงเรียน ในระดับดีเย่ียม 
2. มีการสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล ในระดับดีเย่ียม 
3. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนกัถึงการประหยดัคําสาธารณูปโภคและพลังงาน ในระดับดีเย่ียม 
4. บุคลากรและนักเรียนทุกคนได๎ใช๎บริการอินเตอร์เน็ตอยํางมีประสิทธิภาพ ในระดับดีเย่ียม 

 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

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

ตุลาคม 2560 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. ด าเนินกิจกรรมตามระบบงาน
ใช๎จํายคําสาธารณูปโภค 

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2561 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 2561 นางสาวปริศนา อุํยอูํทิพย์ 

 
5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
3. มีการควบคุมดูแลการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน  

4. มีการสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของ
รัฐบาล 

5. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนกัถึงการ
ประหยัดคําสาธารณูปโภคและพลังงาน 

6. บุคลากรและนักเรียนทุกคนได๎ใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตอยํางมีประสิทธิภาพ 

  บุคลากรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมตระหนักถึง
ความส าคัญของการใช๎จํายเกี่ยวกับคํา
สาธารณูปโภค รํวมกันประหยัดคําสาธารณูปโภค
และพลังงาน 

i.  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. มีการควบคุมดูแลการใช๎จํายคํา

สาธารณูปโภคในโรงเรียน  
2. มีการสนองนโยบายการประหยัด

พลังงานของรัฐบาล 

 1. เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช๎จํายคํา
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 
 2. เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงาน
ของรัฐบาล 

100 % 
 

100 % 
 



๒๑๔ 
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ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
3. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนัก
ถึงการประหยัดคําสาธารณูปโภคและ
พลังงาน 
4. บุคลากรและนักเรียนทุกคนได๎ใช๎
บริการอินเตอร์เน็ตอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให๎บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ตระหนักถึงการประหยัดคําสาธารณูปโภค
และพลังงาน 
 4. เพื่อให๎บุคลากรและนักเรียนทุกคนได๎ใช๎
บริการอินเตอร์เน็ตอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย 170,000 1. คําไฟฟูา 

2. คําบริการโทรศัพท์ 
3. คําบริการอินเตอร์เน็ต 

7.3 คําวัสดุ -  
7.4 อื่น ๆ -  

รวมทั้งสิ้น ๑๗๐,๐00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 
 2. เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรฐับาล 
 3. เพื่อให๎บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการ
ประหยัดคําสาธารณูปโภคและพลังงาน 
 4. เพื่อให๎บุคลากรและนักเรียนทุกคนได๎ใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตอยํางมีประสิทธิภาพ 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
 

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช๎จํายคําสาธารณูปโภค 

    9.2 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักและรํวมมือกันในการประหยัดพลังงาน 
 
 
 



๒๑๕ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงช่ือ.............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์)  

      ต าแหนํง ครู  
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์)  

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

                  ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๑๖ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน/งาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ. ท่ี   ๓ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.      ท่ี  ๒ 
สนองนโยบาย สพม.๔๑ ท่ี  ๓ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.๔๑   ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข๎อท่ี 4 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมใหมํ  กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่นๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

รัฐบาลได๎ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง  จะเห็นได๎จากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒  ท่ีมุํงปฏิรูปการศึกษาในด๎านตําง ๆ  โดยเฉพาะด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ได๎ก าหนดให๎กระทรวงสํงสํงเสริมให๎มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์  และบุคลากร              
ทางการศึกษา ให๎มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสาน             
ให๎สถาบันที่ท าหน๎าท่ีผลิต และพัฒนาครู  คณาจารย์ รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษา มีความพร๎อมและมีความ
เข๎มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมํ และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอยํางตํอเนื่อง (มาตรา ๕๒)  อีกท้ังในการ
บริหารงานจัดการทุก ๆ ด๎าน จ าเป็นต๎องมีวัสดุ – อุปกรณ์ ส าหรับใช๎ในการบริหารจัดการให๎เพียงพอ 
 ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพครูจึงมีความส าคัญและมีผลกระทบตํอการพัฒนาสังคมท้ังระบบ  ตัวแปรที่
ส าคัญท่ีน าไปสํูการพัฒนาคุณภาพครูคือ ผ๎ูบริหาร ซึ่งถือเป็นผ๎ูน าในการเปล่ียนแปลง ในการท่ีจะน าครูไปสํู
พัฒนาในด๎านตําง ๆ  ไมํวําจะเป็นการสร๎างจิตส านึกในความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ี การเพิ่มพูนความรู๎ และ
พัฒนาทักษะในรูปแบบตําง ๆ  ระยะเวลาท่ีผํานมาข๎าราชการครูบางสํวนยังขาดการพัฒนาท่ีเป็นระบบอยําง
ตํอเนื่อง ข๎าราชการครูบางสํวนละเลยขาดโอกาสท่ีจะได๎รับการพัฒนา  การพัฒนาก็มักจะเป็นการเพิ่มวุฒ ิ  
เพิ่มระดับเงินเดือนมากกวําเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จากความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรตามท่ีกลําวมาข๎างต๎น โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
จึงได๎จัดท ากิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น 

   
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสํงเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทาการศึกษา ให๎เป็นบุคลากรวิชาชีพ 
๒. เพื่อจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์  ให๎เพียงพอตํอการบริหารจัดการของกลํุมบริหารงานบุคคล 

 ๓. เพื่อให๎ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ๔. เพื่อให๎ครูได๎แลกเปล่ียนเรียนรู๎จากแหลํงความรู๎ตําง ๆ ได๎ 
 



๒๑๗ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๓. เปา้หมาย 
  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 ครูโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมจ านวน ๑๕ คน อบรม/สัมมนาไมํน๎อยกวํา ๒๐ ช่ัวโมง ใน ๑ ปี

การศึกษาคิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐ 
  

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมี 

คุณภาพร๎อยละ  ๑๐๐ 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
- แตํงต้ังคณะกรรมการผ๎ูรับผิดชอบ 
- ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต๎องการของของครู
และบุคลากรในการพัฒนาตนเอง 
- จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงาน 
- สร๎างความตระหนัก 
- สํงครูและบุคลากรเข๎ารับการอบรม 
ประชุมสัมมนาท่ี หนํวยงานอื่นจัด  
- การจัดประชุม หรืออบรม             
เชิงปฏิบัติภายในสถานศึกษา   
- การศึกษาดูงาน 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ         

ต.ค.-พ.ย. 
 
 
 
 
 

ต.ค.- พ.ย. 
 

ต.ค.๖๐ – ก.ค. ๖๑ 
 
 

 
 
 

ส.ค. ๖๑ 
 

ก.ย. ๖๑ 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
ครูโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมจ านวน ๑๕ คน อบรม/
สัมมนาไมํน๎อยกวํา ๒๐ ช่ัวโมง ใน ๑ ปีการศึกษา   
และครูได๎รับการศึกษาดูงานปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง           

ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ  
และครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎จากแหลํงความรู๎                    
ตําง ๆ ได๎ 

 



๒๑๘ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ครูโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมจ านวน 
๑๕ คน อบรม/สัมมนาไมํน๎อยกวํา 
๒๐ ช่ัวโมง ใน ๑ ปีการศึกษา   
และครูได๎รับการศึกษาดูงานปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง           

- ครูโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมจ านวน 
๑๕ คน อบรม/สัมมนาไมํน๎อย
กวํา ๒๐ ช่ัวโมง ใน ๑ ปี
การศึกษา     

- - ครูได๎รับการศึกษาดูงาน                 
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง                    

๑๐๐ % 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย ๑๐,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐  
การศึกษาดูงาน 

คําอมรม/สัมมนาของครู 
๗.๓ คําวัสดุ ๒,๕๐๐ คําวัสดุ – อุปกรณ์ตําง ๆ 
๗.๔ อื่น ๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๘๒,๕๐๐ 
หมายเหตุขอถัวจํายทุกรายการ 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
ครูโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมจ านวน ๑๕ คน อบรม/
สัมมนาไมํน๎อยกวํา ๒๐ ช่ัวโมง ใน ๑ ปีการศึกษา   
และครูได๎รับการศึกษาดูงานปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง  
ร๎อยละ ๑๐๐          

 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๙.๑  ครู และบุคลากรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุนให๎เป็นบุคลากรวิชาชีพ 
๙.๒  ครู และบุคลากรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณ 

และมาตรฐานวิชาชีพครู 
 
 
 
 

 



๒๑๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงช่ือ................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  ลงช่ือ................................ผ๎ูเสนอโครงการ        
  (นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม)       (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์) 
          ต าแหนํง ครู                  ต าแหนํง ครู  
 
 
 

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

 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 

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

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



๒๒๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   พัฒนาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู ๎
แผนงาน/งาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ. ท่ี   ๓, ๔ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.      ท่ี  ๑ 
สนองนโยบาย สพม.๔๑ ท่ี  ๕, ๖ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.๔๑   ข๎อท่ี ๑, ๓ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน     ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมใหมํ  กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่นๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มุํงสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ เพื่อศึกษา ค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง ตลอดจนสํงเสริม
ให๎ผ๎ูเรียน ครู บุคลากรมีนิสัยรักการอําน รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ ตลอดจนการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
ตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได๎ นักเรียนต๎องมีนิสัยรักการอํานจะท าให๎นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามแนวการ
จัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช  2542  ท่ียึดหลักวํา  ผ๎ูเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎  และถือวําผ๎ูเรียนส าคัญท่ีสุดกระบวนการเรียนการสอนต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ   

โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของผ๎ูเรียน  ตลอดจนมีการ
จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์  ในการเอื้อตํอการเรียนรู๎ อีกท้ังต๎องค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล  ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู๎มาใช๎แก๎ปัญหา  การเรียนจาก
ประสบการณ์จริง  สถานศึกษาต๎องจัดการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู๎ตําง ๆ  ท่ี
เกื้อกูลสํงเสริมการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการอํานในทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการ
เรียน  การจัดการแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงการเรียนรู๎ที่หลากหลายด๎วย
หนังสือ  ส่ือ  และกิจกรรม  จะชํวยเสริมสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ภายในโรงเรียนขึ้นได๎ ซึ่งจะสํงผลตํอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลํุมสาระการเรียนรู๎ตํอไป 

ดังนั้นโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม จะต๎องพัฒนา ปรับปรุงห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ทันสมัยและ
ให๎บริการแกํครู นักเรียน บุคลากรโดยจัดท ากิจกรรมพัฒนาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.   เพื่อพัฒนาห๎องสมุดให๎มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย  
๒.   เพื่อเป็นแหลํงบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และหรือ

เรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
๓.  เพื่อให๎ห๎องสมุดโรงเรียนเป็นแหลํงกลางในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานของนักเรียนในโรงเรยีน 



๒๒๑ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๓. เปา้หมาย 
  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       -   ห๎องสมุดมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย ร๎อยละ  93    
                 -   มีแหลํงบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และหรือเรียนรู๎
แบบมีสํวนรํวม  ร๎อยละ  93    
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  ห๎องสมุดมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย อยูํในระดับดีเย่ียม 
-  มีแหลํงบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  และหรือเรียนรู๎

แบบมีสํวนรํวม อยูํระดับดีเย่ียม 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการ ด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ICT 
- จัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์ 
-  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการตกแตํง
ห๎องสมุด 
- งานห๎องสมุดมีชีวิต 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
     การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ต.ค.- พ.ย. ๖๐ 
 

 
 

ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑ 
  
 

 
  

 
ส.ค. ๖๑ 

 
ก.ย. ๖๑ 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

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

สารสนเทศท่ีทันสมัย 
- ห๎องสมุดมีท่ีบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
-  มีแหลํงกลางในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานของ

นักเรียนในโรงเรียน 
 

-ห๎องสมุดได๎พัฒนาให๎มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
-ห๎องสมุดเป็นแหลํงบริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และหรือ
เรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
-ห๎องสมุดเป็นแหลํงกลางในการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การอํานของนักเรียนในโรงเรียน 



๒๒๒ 
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๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
- พัฒนาห๎องสมุดให๎มีระบบบริหาร

จัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 

- ห๎องสมุดมีท่ีบริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

-  มีแหลํงกลางในการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการอํานของนักเรียนใน
โรงเรียน 

- นักเรียนมีแหลํงกลางในการจัด
กิจกรรมสํงเสริมการอําน 

- ห๎องสมุดมี ระบบการจัด
ทรัพยากรท่ีทันสมัย ตลอดจน
บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

- ผ๎ูเรียนมีนิสัยรักการอําน และ
ห๎องสมุดมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย 
ร๎อยละ  ๙๓ %   

 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

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

๖,๐๐๐ 
- 

คําวัสดุ – อุปกรณ์ตําง ๆ 
- 

รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ 
หมายเหตุขอถัวจํายทุกรายการ 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
- นักเรียนมีแหลํงกลางในการจัดกิจกรรมสํงเสริม   

การอําน 
- ห๎องสมุดมี ระบบการจัดทรัพยากรท่ีทันสมัย 

ตลอดจนมีบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แบบประเมิน 
รายงานกิจกรรม 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๙.๑   นักเรียนมนีิสัยรักการอํานมากยิ่งขึ้น 
๙.๒   ห๎องสมุดมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย 
๙.๓   ห๎องสมุดเป็นแหลํงบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง                 

และหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
 
 
 



๒๒๓ 
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๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงช่ือ................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  ลงช่ือ................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม)       (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์) 
          ต าแหนํง ครู                  ต าแหนํง ครู  
 
 
 

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

 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 

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

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



๒๒๔ 
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กิจกรรม                 พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แผนงาน/งาน                   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์  ท่ี 4 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.  ท่ี 6 
สนองนโยบาย สพม.41  ท่ี 4 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม.41 ข๎อท่ี3 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข๎อท่ี 5 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ     โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมใหมํ     กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม   พฤศจิกายน 2560 –    กันยายน  2561  
 
1. หลักการและเหตุผล  
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ี
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2543 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการบริหารจัดการและปฏิบัติหน๎าท่ีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลใน
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 26 และระเบียบอื่นๆ คณะกรรมการสถานศึกษามีการก ากับ 
ติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให๎เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย 
 โดยผ๎ูปกครอง ชุมชน ศิษย์เกํา องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น และผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องมามีสํวนรํวมใน
การพัฒนาการศึกษาและมีความพึงพอใจตํอการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดังนั้นโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม  จึงได๎จัดท ากิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้น 
เพื่อให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นได๎รับการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน๎าท่ีและประชุมปรึกษาหารือในการด าเนินการของสถานศึกษา แสดงความคิดเห็น การวางแผน การ
ด าเนินการ การแก๎ไขปัญหา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตํอไป 
2.วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาให๎คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานรู๎และปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด  
2. เพื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
3. เพื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสํวนรํวมในการพฒันาสถานศึกษา 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานร๎อยละ 95 รู๎และปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด      
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานร๎อยละ 95 ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานร๎อยละ 95  มีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา   
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3.2 เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รู๎และปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด  ในระดับดี

เย่ียม    
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงาน

ของสถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย  ในระดับดีเย่ียม    
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา   ในระดับดี

เย่ียม    
4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

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

 ตุลาคม  2560 
- 

กันยาย 2561 

นายวัชระ   สุขเกษม 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รู๎และปฏิบัติ
หน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด   
2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ก ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให๎
บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย   
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสํวนรํวมในการ 
พัฒนาสถานศึกษา    
 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รู๎และ
ปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด   
2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จ
ตามเปูาหมาย   
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสํวน 
รํวมในการพัฒนาสถานศึกษา    

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน รู๎และปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ี
ระเบียบก าหนด   
2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย   
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รู๎และปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
  ในระดับดีเย่ียม    
2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมาย  ในระดับดีเย่ียม    
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา  
ในระดับดีเย่ียม    

ร๎อยละ 95 
 
 

ร๎อยละ 95 
 
 
 

ร๎อยละ 95 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย 2,500 คําจ๎างท าอาหารและอาหารวําง 

จ านวน 2 ครั้งๆละ 1,250 บาท 
7.3 คําวัสดุ 500 คําวัสดุตําง ๆ 
7.4 อื่น ๆ    

รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผ๎ูเรียนมีห๎องเรียน มีอาคารสถานท่ี ตลอดจน

สภาพแวดล๎อม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร๎อย 
รํมรื่น สวยงามมีความมั่นคงและปลอดภัย  

2. ผ๎ูเรียนมีมีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
   ตําง ๆ มีความมั่นคงและปลอดภัย 
   อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎  
   พอเพียงกับจ านวนผ๎ูเรียนอยูํใน 
   สภาพใช๎การได๎ดี   
3. ผ๎ูเรียนจิตส านึกให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการ 
   อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน์   
   แกํตนเองและสังคมได๎      

แบบประเมิน 
แบบลงเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม  
 

 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รู๎และปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด   
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย   
 3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
                                 
10. ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม  

 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม            ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอกิจกรรม 
        ( นายวัชระ   สุขเกษม )                                          ( นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์ ) 
               ต าแหนํง ครู             ต าแหนํง ครู  
  
                                         ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเห็นชอบกิจกรรม 
                                               ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
                                             ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

11. ผูอ้นุมัติกิจกรรม 
 
  ลงช่ือ............................................... ผ๎ูอนุมัติกิจกรรม 

                                                 ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                 พัฒนาอาคารสถานท่ีและอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
แผนงาน/งาน                   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์  ท่ี 5 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.  ท่ี 5 
สนองนโยบาย สพม.41  ท่ี 4 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม.41 ข๎อท่ี 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที 2   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อท่ี 2 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ   โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมใหมํ     กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม   ตุลาคม 2560 -    มีนาคม  2561  
 
1. หลักการและเหตุผล  

การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได๎อยําง
รู๎เทําทันการเปล่ียนแปลงตํางๆและมีคุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแกํกาลเวลาและบริบท
สังคมไทยดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให๎ความส าคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู๎ โดยยึด
ผ๎ูเรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ท่ีสอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของผ๎ูเรียน เน๎น
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให๎คนสามารถพัฒนาสํูการเป็นคนท่ีสมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเกํง และมี
ความสุขอยํางแท๎จริง 

สถานศึกษามีบริเวณสถานท่ีภายในโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบตําง ๆ ท่ีสะอาด ถูก
สุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีสภาพแวดล๎อม  สะอาด รํมรื่น  มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู๎ ได๎แกํ วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ พอเพียงกับผ๎ูเรียนและอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี  และเป็นแหลํงเรียนรู๎ส าหรับ
ผ๎ูเรียนในสถานศึกษา 

ดังนั้น โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จึงได๎จัดกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ีและอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม พัฒนา
สภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียน อาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล๎อมท่ีเหมาะสม สะอาด รํมรื่นสวยงาม ถูก
สุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร๎อย เป็นองค์ประกอบส าคัญสํวนหนึ่งท่ีชํวย
เสริมสร๎างบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎สํงเสริมให๎นักเรียนสามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
กํอให๎เกิดทัศนคติท่ีดีของผ๎ูเรียน อีกท้ังยังเป็นการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมภายในโรงเรียนและ
ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎มีมาตรฐานในการจัดจัดการศึกษาตํอไป 
2.วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให๎สถานศึกษามีการสร๎างและพัฒนาอาคารสถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดล๎อม สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร๎อย รํมรื่น สวยงามมีความมั่นคงและปลอดภัย 

2. เพื่อให๎สถานศึกษามีการพัฒนา อาคารเรียน อาคารประกอบตําง ๆ มีความมั่นคงและปลอดภัย
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎ พอพียงกับจ านวนผ๎ูเรียนอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี 

3. เพื่อปลูกจิตส านึกให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน์แกํ
ตนเองและสังคมได๎ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 95  มีอาคารสถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดล๎อม สะอาด เป็นระเบียบ 
เรียบร๎อย รํมรื่น สวยงามมีความมั่นคงและปลอดภัย      

2.  ผ๎ูเรียนร๎อยละ 95  มีอาคารเรียน อาคารประกอบตําง ๆ มีความมั่นคงและปลอดภัย
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎ พอพียงกับจ านวนผ๎ูเรียนอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี      

3. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 95 มีจิตส านึกให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรวํมในการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล๎อมให๎ 
เกิดประโยชน์แกํตนเองและสังคมได๎      

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. ผ๎ูเรียนมีห๎องเรียน มีอาคารสถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดล๎อม สะอาด เป็นระเบียบ 

เรียบร๎อย รํมรื่น สวยงามมีความมั่นคงและปลอดภัย  อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
2. ผ๎ูเรียนมีมีอาคารเรียน อาคารประกอบตําง ๆ มีความมั่นคงและปลอดภัยอ านวยความ

สะดวกในการเรียนรู๎ พอพียงกับจ านวนผ๎ูเรียนอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี  อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
3. ผ๎ูเรียนมีจิตส านึกให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน์ 

แกํตนเองและสังคมได๎  อยูํในระดับ ดีเย่ียม  
4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ.ในสํวน 
      ท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีท่ี 
      ผํานมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได๎ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จัดท ากิจกรรมฯน าเสนอตํอฝุาย 
     บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมฯ  
        จัดซื้อวัสดุเขตพื้นท่ีสี  
        ซํอมแซมอาคารเรียนและอาคาร 
        ประกอบตําง ๆ 
        จัดสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียน 

 
 

ตุลาคม  2560 
- 

กันยายน 2561 

นายวัชระ   สุขเกษม 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ๎าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผ๎ูเกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามภาระงานท่ี     
     กิจกรรมฯก าหนด  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
ฝุายบริหาร 

  

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. ผ๎ูเรียนมีอาคารสถานท่ีตลอดจนสภาพแวดล๎อม 

สะอาด เป็นระเบียบเรียบร๎อย รํมรื่น สวยงามมีความ
มั่นคงและปลอดภัย 

2.  ผ๎ูเรียน มีอาคารเรียน อาคารประกอบตําง ๆ มีความ  
    มั่นคง และปลอดภัยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎ 
   พอพียงกับจ านวนผ๎ูเรียนอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี      
3. ผ๎ูเรียนมีจิตส านึกให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์

และพัฒนาส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน์แกํตนเองและ
สังคมได๎         

 

1. ผ๎ูเรียน มีอาคารสถานท่ีตลอดจน
สภาพแวดล๎อม สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร๎อย รํมรื่น สวยงามมีความมั่นคงและ
ปลอดภัย 

2.  ผ๎ูเรียน มีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
     ตําง ๆ มีความ มั่นคง และ  ปลอดภัย 

อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎ พอพียง 
กับจ านวนผ๎ูเรียนอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี      

3. ผ๎ูเรียน มีจิตส านึกให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อมให๎เกิด
ประโยชน์แกํตนเองและสังคมได๎         

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ผ๎ูเรียนมีอาคารสถานท่ีตลอดจน

สภาพแวดล๎อม สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร๎อย รํมรื่น สวยงามมีความ
มั่นคงและปลอดภัย 

 
2.  ผ๎ูเรียนมีอาคารเรียน อาคาร 
    ประกอบตําง ๆ มีความมั่นคง และ 
    ปลอดภัยอ านวยความสะดวกในการ 

1. ผ๎ูเรียนมีห๎องเรียน มีอาคารสถานท่ี 
ตลอดจนสภาพแวดล๎อม สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร๎อย รํมรื่น สวยงามมี
ความมั่นคงและปลอดภัย อยูํในระดับ 
ดีเย่ียม 

2. ผ๎ูเรียนมีมีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
   ตําง ๆ มีความมั่นคงและปลอดภัย 
   อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎  

ร๎อยละ 95 
 
 
 
 
 

ร๎อยละ 95 
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ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เรียนรู๎พอพียงกับจ านวนผ๎ูเรียนอยูํใน 
   สภาพใช๎การได๎ดี      
3. ผ๎ูเรียนมีจิตส านึกให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวม

ในการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน์แกํ
ตนเองและสังคมได๎         

 

   พอเพียงกับจ านวนผ๎ูเรียนอยูํใน 
   สภาพใช๎การได๎ดี  อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
3. ผ๎ูเรียนจิตส านึกให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมใน

การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อมให๎
เกิดประโยชน์ แกํตนเองและสังคมได๎ 

    อยูํในระดับ ดีเย่ียม 

 
 

ร๎อยละ 95 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย 5,000 คําจ๎างงานตําง ๆ 
7.3 คําวัสดุ 35,000 คําวัสดุตําง ๆ 
7.4 อื่น ๆ    

รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผ๎ูเรียนมีห๎องเรียน มีอาคารสถานท่ี ตลอดจน

สภาพแวดล๎อม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร๎อย 
รํมรื่น สวยงามมีความมั่นคงและปลอดภัย อยู ํ

2. ผ๎ูเรียนมีมีอาคารเรียน อาคารประกอบตําง ๆ  
    มีความมั่นคงและปลอดภัย อ านวยความ 
   สะดวกในการเรียนรู๎พอเพียงกับจ านวนผ๎ูเรียน 
   อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี   
3. ผ๎ูเรียนจิตส านึกให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการ

อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน์ 
แกํตนเองและสังคมได๎    

 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 
แบบลงเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม  
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ผ๎ูเรียนมีห๎องเรียน มีอาคารสถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดล๎อม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร๎อย รํมรื่น 
สวยงามมีความมั่นคงและปลอดภัย  
 2. ผ๎ูเรียนมีมีอาคารเรียน อาคารประกอบตําง ๆ มีความมั่นคงและปลอดภัย   อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู๎ พอเพียงกับจ านวนผ๎ูเรียนอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี   
      3. ผ๎ูเรียนจิตส านึกให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน์ แกํตนเอง 
และสังคมได๎ 
                                 
10. ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม  

 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม            ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอกิจกรรม 
        ( นายวัชระ   สุขเกษม )                                           ( นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์) 
               ต าแหนํง ครู                       ต าแหนํง ครู 
 
                                         ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเห็นชอบกิจกรรม 
                                                ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
                                             ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

11. ผูอ้นุมัติกิจกรรม 
 
  ลงช่ือ............................................... ผ๎ูอนุมัติกิจกรรม 

                                                 ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
   

 
 
 
 
 



๒๓๓ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม                 ซํอมบ ารุงดูแลรักษายานพาหนะ 
แผนงาน/งาน                   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์  ท่ี 1 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.  ท่ี 1 
สนองนโยบาย สพม.41  ท่ี 1 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม.41 ข๎อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๒   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข๎อท่ี ๒ 
 หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหมํ     กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 2560 –    กันยายน  2561  
 
1. หลักการและเหตุผล  

ด๎วยงานยานพาหนะ กลํุมบริหารงานท่ัวไป ได๎รับผิดชอบเกี่ยวกับงานยานพาหนะของทางราชการ ซึ่ง
รถยนต์นี้มีความจ าเป็นในการใช๎เป็นยานพาหนะส าหรับการด าเนินทางของราชการ  

งานยานพาหนะจึงได๎เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในเรื่องการซํอมบ ารุงรักษายานพาหนะ ให๎มี
ความพร๎อมส าหรับใช๎ในการเดินทางไปราชการเสมอ ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตํอการด าเนินงานตําง ๆ จึง
จ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องมีการเตรียมความพร๎อมในทุกๆ ด๎านในเรื่องการบ ารุงรักษาและซํอมแซม รวมถึงการ
จัดหาอุปกรณ์อะไหลํ ของยานพาหนะท่ีใช๎ในราชการให๎พร๎อมใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นงานยานพาหนะ กลํุมบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม  จึงได๎จัดท ากิจกรรมซํอมบ ารุง
ดูแลรักษายานพาหนะ เพื่อดูแลรักษายานพาหนะของโรงเรียนให๎พร๎อมใช๎งาน มีประสิทธิภาพตลอดเวลา และ
สมถรรณะท่ีดีอยูํเสมอ 
2.วัตถุประสงค์  
         1. เพื่อจัดระบบการให๎บริการด๎านยานพาหนะในโรงเรียนให๎มีความคลํองตัวปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
         2. เพื่อให๎การด าเนินการเกี่ยวกับการบ ารุงรักษารถยนต์ของทางราชการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. ซํอมแซมดูแลรถยนต์ของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพตํอการใช๎งาน จ านวน 1 คัน 
2. ซํอมแซมดูแลรถจักรยานยนต์ของโรงเรียนให๎มปีระสิทธิภาพตํอการใช๎งาน   จ านวน 1 คัน    

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. รถยนต์ของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพตํอการใช๎งาน อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
2. รถจักรยานยนต์ของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพตํอการใช๎งาน อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
 
 
 
 



๒๓๔ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
    - ส ารวจดูสภาพโดยท่ัวไปของ 
       รถยนต์และรถจักรยานยนต์ท่ีใช๎ 
     - จัดน าเสนอตํอฝุายบริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ก าหนดหน๎าท่ีผ๎ูรับผิดชอบให๎ 
      พนักงานขับรถดูแล 
    - ด าเนินการซํอมบ ารุงดูแลรักษา 
      ยานพาหนะ  
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - พนักงานขับรถยนต์หรือผ๎ูรับ 
     มอบหมายสังเกตความผิดปกติ 
    ประสานงานกับผ๎ูรับผิดชอบ  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 ตุลาคม  2560 
- 

กันยายน 2560 

นายวัชระ   สุขเกษม 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. รถยนต์ของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพตํอการใช๎งาน  
2. รถจักรยานยนต์ของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพตํอ 
การใช๎งาน  

1. รถยนต์ของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพตํอ
การใช๎งาน  
2. รถจักรยานยนต์ของโรงเรียนให๎มี
ประสิทธิภาพตํอการใช๎งาน 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. รถยนต์ของโรงเรียนให๎มีระสิทธิภาพ
ตํอการใช๎งาน  
2. รถจักรยานยนต์ของโรงเรียนให๎มี
ประสิทธิภาพตํอการใช๎งาน 

1. รถยนต์ของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพ 
ตํอการใช๎งาน อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
2. รถจักรยานยนต์ของโรงเรียนให๎มี 
ประสิทธิภาพตํอการใช๎งาน อยูํในระดับ ดี
เย่ียม 

ร๎อยละ 100 
 

ร๎อยละ 100 



๒๓๕ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย 30,000 คําซํอมบ ารุง 
7.3 คําวัสดุ -  
7.4 อื่น ๆ  -  

รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. รถยนต์ของโรงเรียนให๎มีระสิทธิภาพตํอการใช๎งาน  
2. รถจักรยานยนต์ของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพตํอการใช๎งาน 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. รถยนต์ของโรงเรียนให๎มีระสิทธิภาพตํอการใช๎งาน  
 2. รถจักรยานยนต์ของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพตํอการใช๎งาน 
                                   
10. ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม  

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

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

                                                 ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 



๒๓๖ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
แผนงาน/งาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ท่ี 4 
สนองจุดเน๎น สพฐ.  ท่ี 5 
สนองนโยบาย สพม.41 ท่ี 6 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม.41  ข๎อท่ี 3 
สนองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี  1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นายเอกชัย ศิลป์วัลย์ และนางสาวชนิดา สินค๎า  
ลักษณะกิจกรรม            โครงการใหมํ           โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545 ได๎
ก าหนดให๎ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญท่ีสุดดังนั้นโรงเรียนจึงต๎องมีการวางแผนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อให๎นักเรียนได๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรและการวางแผนการจัดการศึกษาควรต๎องมา
จากการรํวมมือระหวํางโรงเรียนและชุมชนซึ่งเป็นองค์กรส าคัญอยํางหนึ่งท่ีมีบทบาทในการจัดการศึกษา 
 การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา เป็นการส่ือสารให๎เกิดความเข๎าใจแกํบุคลากรภายในบุคคลท่ัวไป
และท่ีเกี่ยวข๎องได๎รับทราบข๎อมูลขําวสารให๎ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีรู๎จักการประชาสัมพันธ์ เป็นส่ิงส าคัญมีความ
จ าเป็นท่ีจะต๎องประชาสัมพันธ์อยํางตํอเนื่องเพื่อให๎ความรู๎ และได๎รับขําวสารที่ทันสมัย   

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม จ าเป็นต๎องมีการประชาสัมพันธ์ ข๎อมูลขําวสารอยํางสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสารของทางโรงเรียนให๎กับผ๎ูท่ีมีความเกี่ยวข๎องท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนได๎รับทราบ
อยํางตํอเนื่อง และเพื่อให๎การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  จึงได๎
จัดโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนาข๎อมูล ขําวสารให๎ทันสมัยและเผยแพรํขําวสารให๎ผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎อง  ได๎รับทราบอยําง
ตํอเนื่อง 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ร๎อยละ  90 สถานศึกษาได๎พัฒนาข๎อมูล ขําวสารที่ทันสมัยและเผยแพรํขําวสารให๎หนํวยงานอื่น ๆ 
ได๎รับทราบอยํางตํอเนื่อง 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาได๎พัฒนาข๎อมูล ขําวสารให๎ทันสมัยและเผยแพรํขําวสารให๎หนํวยงานอื่น ๆ ได๎รับทราบ
อยํางตํอเนื่อง  อยูํในระดับดีเย่ียม 
 



๒๓๗ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียม/วางแผน  (Plan) 
    -  วางแผนการปฏิบัติงาน 
    -  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
    -  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม 2560 นายเอกชัย ศิลป์วัลย์ 
นางสาวชนิดา สิค๎า 
 

2. การด าเนินงานตามแผน (Do) 
      จัดท าข๎อมูล ขําวสารที่ทันสมัยและ
เผยแพรํขําวสารให๎หนํวยงานอื่น ๆ 
ได๎รับทราบอยํางตํอเนื่อง 

พฤศจิกายน 2560  
 –  

สิงหาคม 2561 

นายเอกชัย ศิลป์วัลย์ 
นางสาวชนิดา สิค๎า 
 

3. การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
    - นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2561 นายเอกชัย ศิลป์วัลย์ 
นางสาวชนิดา สิค๎า 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน  2561 นายเอกชัย ศิลป์วัลย์ 
นางสาวชนิดา สิค๎า 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
1. การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของสถานศึกษา ๑. นักเรียนและหนํวยงานอื่น ๆ รับรู๎ข๎อมูลขําวสาร

ของสถานศึกษาท่ีถูกต๎องอยํางตํอนื่อง 
 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. การประชาสัมพันธ์ข๎อมูล
ขําวสารของสถานศึกษา 

๑. นักเรียนและหนํวยงานอื่น ๆ ได๎รับ
ทราบ ขําวสารที่ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 

90% 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียด 
7.1 คําตอบแทน   
7.2 คําใช๎สอย   
7.3 คําวัสดุ 1,000 - คําวัสดุในการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 

1,000 บาท 
7.4 อื่นๆ   

รวมท้ังส้ิน ๑,000 บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 



๒๓๘ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนและหนํวยงานอื่น ๆ ได๎รับทราบ ขําวสาร
ท่ีถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 

แบบสอบถาม 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนและหนํวยงานอื่น ๆ ได๎รับความรู๎จากข๎อมูล ขําวสารที่ถูกต๎องและครอบคลุม  ทันสมัย 
 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                                       (นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์)  
              ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                     (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์)  
                                               ต าแหนํง ครู  
 

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

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

 
 

 
 
 



๒๓๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   พัฒนาระบบเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ 
แผนงาน/งาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ท่ี 4 
สนองจุดเน๎น สพฐ.  ท่ี 5 
สนองนโยบาย สพม.41  ท่ี 6 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม.41  ข๎อท่ี 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐาน ท่ี  2   
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี 2 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นายเอกชัย ศิลป์วัลย์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม พ.ศ. 2560  – กันยายน พ.ศ. 2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคการติดตํอส่ือสารซึ่งต๎องอาศัยข๎อมูลขําวสารท่ีถูกต๎องแมํนย า จึงท าให๎การ
ท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข๎อมูลขําวสารตําง ๆ นี้วํา ระบบสารสนเทศ เป็น กลํุมขององค์ประกอบ
ท่ีมีความสัมพันธ์กันซึ่งท าการรวบรวมประมวลผล, เก็บรักษา และ กระจายสารสนเทศออกไป เพื่อสนับสนุน 
การควบคุม, การวิเคราะห์, การตัดสินใจ และการวางแผนท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในระบบ
สารสนเทศข๎อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจ าเป็นตํอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอันเนื่องมาจาก  
  ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอข๎อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค๎นได๎ตามหมวดหมูํ เพื่อให๎ผ๎ูบริหาร ผ๎ูเกี่ยวข๎องใช๎ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผน
พัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มปีระสิทธิภาพ 
       โรงเรียนจึงจ าเป็นต๎องพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ ท้ังในด๎านการจัดเก็บ การน าข๎อมูลท่ีถูกต๎องไป
ใช๎ได๎อยํางรวดเร็ว ทันตํอเหตุการณ์ อีกท้ังการน าข๎อมูลสารสนเทศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎มาบริการให๎กับนักเรียน
และชุมชน ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าประกอบการเรียนการสอนให๎เกิดประโยชน์สูงสุด สนองกลยุทธ์การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบข๎อมูลสารสนเทศและเช่ือมโยงเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารได๎ทุกระดับ และสนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร๎างและพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให๎สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อเป็นแหลํงให๎บริการและเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแกํบุคลากรและผ๎ูสนใจ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. มีเอกสารสารสนเทศ 1 ฉบับ ตํอ ปีการศึกษา 

  2. ร๎อยละ 90 ของข๎อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม มีการปรับปรุงให๎
เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

 



๒๔๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. มีข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีความสมบูรณ์ถูกต๎อง สามารถน าไปใช๎ในการบริหารจัดการได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม 2560 นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

2.การด าเนินงานตามแผน(Do) 
    1. ติดตํอฝุายตํางๆ เพื่อรวบรวมข๎อมูล 
    2. จัดท ารานงานข๎อมูลสารสนเทศ 

พฤศจิกายน 2560 – สิงหาคม 2561 นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

3. การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
    - ตรวจสอบข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน 

กันยายน 2561 นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน  2561 นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
1. เอกสารสารสนเทศ 1 ฉบับ ตํอ ปีการศึกษา 
2. เวบ็ไซต์ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เป็นปัจจุบัน  
และทันสมัย 

มีข๎อมูลสารสนเทศท่ีถูกต๎อง เป็นปัจจุบันและสามารถ
น ามาใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. เอกสารข๎อมูลสารสนเทศ 1 
ฉบับ ตํอ ปีการศึกษา 
 
2. เวบ็ไซต์ของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม เป็นปัจจุบัน  และ
ทันสมัย 

1. ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องสามารถน าเอกสาร
ข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎งานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 
2. เวบ็ไซต์ของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคมมีการปรับปรุงข๎อมูลท่ี
ปัจจุบันและทันสมัย 

90% 
 
 

90% 
 

 
 
 



๒๔๑ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดงบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียด 

7.1 คําตอบแทน - - 
7.2 คําใช๎สอย - - 
7.3 คําวัสดุ 1,000 -คําวัสดุในการจัดท าข๎อมูล

สารสนเทศเป็นเงิน 1,000 บาท 
7.4 อื่นๆ - - 

รวมท้ังส้ิน ๑,000 บาท 
(ขอถัวจํายทุกรายการ) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องสามารถน าเอกสารข๎อมูลสารสนเทศ
ไปใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. เวบ็ไซต์ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมีการปรับปรุง
ข๎อมูลท่ีปัจจุบันและทันสมัย 

แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

โรงเรียนมีการจัดการสารสนเทศอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                           (นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์)  
        ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                        (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์)  
                                                  ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                           (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                        ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)       
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ ขาวพราย)  
                              ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 



๒๔๒ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   สํงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการ                    กระบวนการบริหารและการจัดการของผ๎ูบริหารสถานศึกษา 
แผนงาน/งาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ท่ี 1 
สนองจุดเน๎น สพฐ.  ท่ี 5 
สนองนโยบาย สพม.41  ท่ี 1 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม.41  ข๎อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐาน ท่ี  2   
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม พ.ศ. 2560  – กันยายน พ.ศ. 2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม ได๎น าเทคโนโลยีมาชํวยในการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ท่ีมีวัตถุประสงค์ให๎มีการน าเอาเทคโนโลยีเข๎ามาชํวยสํงเสริมการศึกษา 
เชํน การผลิตส่ือการเรียนรู๎ด๎วยคอมพิวเตอร์ ครูสามารถให๎นักเรียนเรียนรู๎ ด๎วยระบบ E-learning นักเรียน
สามารถเปิดเว็บไซต์สืบค๎นข๎อมูล หาความรู๎ตํางๆ ได๎อยํางหลากหลาย โดยอาศัยระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ต 
อีกท้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มุํงเน๎นการน า DLIT (Distance learning information technology) ไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ และ
มีเปูาหมายให๎ครูและนักเรียนทุกคนได๎เข๎าถึงส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ที่ทันสมัยสอดคล๎องกับความ
ต๎องการ สามารถสร๎างเครือขํายแลกเปล่ียนเรียนรู๎ในการจัดการเรียนรู๎ของครูได๎อยํางกว๎างขวางและท่ัวถึง 
  ปัจจุบันโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ได๎ด าเนินการในการติดต้ังอุปกรณ์ และวางระบบเครือขํายเพื่อขยาย
พื้นท่ีการเช่ือมตํออินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียนและครูผ๎ูสอนในกลํุมสาระตํางๆ ให๎สามารถใช๎งานระบบเครือขําย 
พร๎อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตในทุกพื้นท่ีของโรงเรียน แตํต๎องการมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบให๎มี
ประสิทธิภาพให๎ดียิ่งขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทางโรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให๎มี
ประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๑. ครูร๎อยละ ๑๐๐  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาใช๎งานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์
และสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ    

 
 



๒๔๓ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ๑. ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใช๎งานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์

และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการด าเนินการตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ    
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียม/วางแผน (Plan) 
    - วางแผนการปฏิบัติงาน 
    - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
    - แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

ตุลาคม 2560 นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

2.การด าเนินงานตามแผน(Do) 
    - ปรับปรุงดูแลระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตให๎
พร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ 

พฤศจิกายน 2560 – สิงหาคม 2561 นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

3. การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
    - ตรวจสอบข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน 

กันยายน 2561 นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน  2561 นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
1. ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งานอยูํ
เสมอ 
 

โรงเรียนมีระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งานอยูํ
เสมอ 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์
และสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีมี
ประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งานอยูํ
เสมอ 

ความพึงพอใจของนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีใช๎งาน
ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต  

100% 
 
 
 

 
 
 
 



๒๔๔ 
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7. รายละเอียดงบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียด 
7.1 คําตอบแทน   
7.2 คําใช๎สอย ๑๑,๕๕๖ 

 
- คําคํูสายโทรศัพท์ / คําสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ๑๑,๕๕๖ บาท 

7.3 คําวัสดุ ๔๔๔ -คําวัสดุ 444 บาท 
7.4 อื่นๆ   

รวมทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 

ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีใช๎งานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 

แบบสอบถาม 
 
 

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งาน

อยูํเสมอ 
 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                           (นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์)  
        ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                        (นางสาวปริศนา  อุํยอูํทิพย์)  
                                                 ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                           (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                        ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)       
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ ขาวพราย)  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 



๒๔๕ 
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มาตรฐานที่  ๓ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๔๖ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

โครงการ       การจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
แผนงาน        สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ.        ท่ี  ๓ 
สนอง จุดเน๎น  สพฐ.        ท่ี  ๒ 
สนองนโยบาย  สพม.๔๑       ท่ี  ๓ 
สนอง จุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.๔๑  ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี  ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม      นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  ๒๕๖๑ 
________________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๔
แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ ก าหนดไว๎วํา “การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผ๎ูเรียนทุกคนมีความ สามารถ
ในการจัดการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผ๎ูเรียนส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ 
ผ๎ูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

การ จัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ คือ วิธีการส าคัญท่ีสามารถสร๎างและพัฒนาผ๎ูเรียน 
ให๎เกิดคุณลักษณะตํางๆ ท่ีต๎องการในยุคโลกาภิวัตน์เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีให๎ความ ส าคัญกับ
ผ๎ูเรียน สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรียนในเรื่องท่ีสอดคล๎องกับความสามารถและความต๎องการของ
ตนเองและได๎พัฒนา ศักยภาพของตนเองอยําง 

 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  มุํงให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ โดยมีเปูาหมาย
ให๎ผ๎ูเรียนเป็นคนเกํง ดี และมีความสุข ซึ่งจ าเป็นต๎องอาศัยปัจจัยหลายประการได๎แกํ ด๎านการบริหารจัดการ 
ด๎านการจัดการเรียนรู๎ และด๎านการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนตามบริบทชุมชนและท๎องถิ่น    สามารถน าความรู๎ 
ไปบูรณาการใช๎ในชีวิตประจ าวัน และมีคุณสมบัติตามกับเปูาหมายของการจัดการศึกษาท่ีต๎องการให๎ผ๎ูเรียนเป็น
คนเกํง คนดี และมีความสุข เพราะการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญนั้น ประโยชนสู์งสุดท่ีได๎รับ
คือตัวผ๎ูเรียนเอง ความรู๎ตํางๆท่ีได๎ต๎องควบคํูกับการเป็นคนดี และท าแล๎วต๎องมีความสุข การเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียน
ส าคัญ จะต๎องค านึงถึงองค์ประกอบหลายๆด๎าน เพื่อผ๎ูเรียนจะได๎เป็นท้ัง คนเกํง คนดี มีความสุข 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพื่อให๎ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมเนน๎ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
๒.เพื่อให๎ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและท๎องถิ่นสามารถน าเทคโนโลยีและส่ิงท่ีเหมาะสม

มาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
๓. เพื่อประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 



๒๔๗ 
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๓.  เป้าหมาย 
 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.    ครูร๎อยละ ๘๐  จัดการเรียนการสอนโดยให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
๒.    ครูร๎อยละ ๘๐  จัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและท๎องถิ่นสามารถน าเทคโนโลยี  
       และส่ิงท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
๓.  ครูร๎อยละ ๘๐  ประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.   ครูจัดการเรียนการสอนโดยให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรวํมเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญได๎ในระดับ ดี 
๒.   ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและท๎องถิ่นสามารถน าเทคโนโลยี  
       และส่ิงท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎  ในระดับ ดี 
๓. ครูประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ    ในระดับดี 
 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนิน 
 

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

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  
๒๕๖๑ 

คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- จัดกิจกรรมงานวิชาการ  

 คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

 นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

 นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

 

๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ ( outcome ) ของโครงการ 
๑. เพื่อให๎ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยให๎
ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
๒.เพื่อให๎ ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชน
และท๎องถิ่นสามารถน าเทคโนโลยี และส่ิงท่ีเหมาะสม
มาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
๓. เพื่อประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผ๎ูเรียนอยําง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

๑.ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยให๎ผ๎ูเรียนมีสํวน
รํวมเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
๒.ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและ
ท๎องถิ่นสามารถน าเทคโนโลยี และส่ิงท่ีเหมาะสมมา
ประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
๓. มีการประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผ๎ูเรียนอยําง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 



๒๔๘ 
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๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. เพื่อให๎ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนโดยให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมเน๎นผ๎ูเรียน
เป็นส าคัญ 
๒.เพื่อให๎ ครูจัดการเรียนการสอนตาม
บริบทชุมชนและท๎องถิ่นสามารถน า
เทคโนโลยี และส่ิงท่ีเหมาะสมมา
ประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
๓. เพื่อประเมินความรู๎ความเข๎าใจของ
ผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑.ครูจัดการเรียนการสอนโดย
ให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
๒.ครูจัดการเรียนการสอน
ตามบริบทชุมชนและท๎องถิ่น
สามารถน าเทคโนโลยี  และ
ส่ิงท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช๎
ในการจัดการเรียนการสอน 
๓.ครูประเมินความรู๎ความ
เข๎าใจของผ๎ูเรียนอยํางเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

๑.ครูร๎อยละ ๘๐  จัดการเรียนการ
สอนโดยให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
๒. ครูร๎อยละ ๘๐  จัดการเรียน
การสอนตามบริบทชุมชนและ
ท๎องถิ่นสามารถน าเทคโนโลยี  
 และส่ิงท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช๎
ในการจัดการเรียนการสอน 
๓.  ครูร๎อยละ ๘๐  ประเมิน
ความรู๎ความเข๎าใจของผ๎ูเรียนอยําง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

 
๗.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1.พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎  ๘  
กลํุมสาระ 

๒๖,๐๐๐.- หัวหน๎ากลํุมสาระ 

2. นิเทศในช้ันเรียน - นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 
รวมทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐  บาท  

( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 

๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.ครูจัดการเรียนการสอนโดยให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
๒.ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและ
ท๎องถิ่นสามารถน าเทคโนโลยี  และส่ิงท่ีเหมาะสมมา
ประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน ๓.ครูประเมิน
ความรู๎ความเข๎าใจของผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

แบบสอบถาม 
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๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๙.๑ ครูจัดการเรียนการสอนโดยให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
๙.๒ ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและท๎องถิ่นสามารถน าเทคโนโลยี  และส่ิงท่ีเหมาะสม 

 มาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  
๙.๓. ครูประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์)         (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์) 
             ต าแหนํง ครู                    ต าแหนํง ครู  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม   พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ   
ช่ือโครงการ         การจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
แผนงาน          สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ ท่ี 1  
สนอง จุดเน๎น สพฐ.      ท่ี 1 
สนองนโยบาย สพม.๔๑ ท่ี 1 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม.๔๑ ข๎อท่ี 5 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข๎อท่ี  1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวณัฐสิรี   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ํ  โครงการตํอเนื่อง    อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม  2560 – เดือนกันยายน 2561 
________________________________________________________________________________ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

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

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

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อประเทศไทย
เป็นอีกหนึ่งสมาชิกท่ีก าลังจะก๎าวสํูประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล๎ ภาษาอังกฤษยิ่งทบทวีความส าคัญและ
ความจ าเป็นมากขึ้น ดังนั้น กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงจ าเป็นต๎องมีการวางแผน
และเตรียมพร๎อมพัฒนานักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ให๎มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ ได๎ก าหนดไว๎  โดยเฉพาะอยํางยิ่งครูผ๎ูสอนซึ่งเป็นบุคลากร
ส าคัญในการถํายทอดความรู๎เพื่อพัฒนานักเรียน  ครูต๎องมีการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน   ใฝุศึกษาเรียนรู๎
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ตลอดเวลา  แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหมํๆ  เพื่อสร๎างบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย รวมถึง
การสร๎างสรรค์ส่ือการเรียนรู๎ตํางๆ ด๎วย  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูผลิตและพัฒนาส่ือการสอนท่ีหลากหลาย  
2. เพื่อให๎นักเรียนได๎พัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน ได๎อยําง 
    มีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครูร๎อยละ 100  ได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูผลิตและพัฒนาส่ือการสอน 
   ท่ีหลากหลาย 
2. ผ๎ูเรียนร๎อยละ  80  พัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน  
   ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  ครูได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูผลิตและพัฒนาส่ือการสอนท่ีหลากหลายเพิ่มขึ้น 
2.  ผ๎ูเรียนพัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน อยูํในระดับดี 

 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

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

 
1 ตุลาคม 2560 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
- การจัดท าส่ือการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
- การจัดปูายนิเทศ 
- การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ท้ังทักษะการฟัง พูด 
อําน และเขียน 

 
1 ตุลาคม 2560 –  
30 กันยายน 2561  

 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการด าเนินงาน  

 
30 กันยายน 2561  

  
 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
30 กันยายน 2561  

 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 

1. ครูได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูผลิต
และพัฒนาส่ือการสอนท่ีหลากหลาย 

1. ครูสามารถผลิตและพัฒนาส่ือการสอนท่ี
หลากหลายและเหมาะสมตํอการจัดการเรียนรู๎ 

2. ผ๎ูเรียนพัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ 
ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน 

2. ผ๎ูเรียนสามารถพัฒนาความรู๎และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน และ
สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ครูได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริม
ให๎ครูผลิตและพัฒนาส่ือการสอนท่ี
หลากหลาย 

ครูได๎รับการสนับสนุนและ
สํงเสริมให๎ครูผลิตและพัฒนาส่ือ
การสอนท่ีหลากหลายเพิ่มขึ้น 

100 % 
 

2. ผ๎ูเรียนพัฒนาความรู๎และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน 
เขียน 

ผ๎ูเรียนพัฒนาความรู๎และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน 
เขียน อยูํในระดับดี 

80 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน   
7.2 คําใช๎สอย   
7.3 คําวัสดุ ๔,000.- กระดาษส าหรับท าส่ือ/ปูายนิเทศ 

กระดาษ A4, ปากกาไวท์บอร์ด 
หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 

7.4 อื่นๆ   
รวมทั้งสิ้น ๔,000 บาท 

 (ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูผลิตและ
พัฒนาส่ือการสอนท่ีหลากหลาย 

-  แบบสอบถาม 
 

2. ผ๎ูเรียนพัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ 
ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน 

-  แบบทดสอบ 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1. ครูได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูผลิตและพัฒนาส่ือการสอนท่ีหลากหลาย 
9.2. ผ๎ูเรียนพัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ ได๎แกํ ฟัง พูด อําน เขียน 

 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม         ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเสนอโครงการ
(นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)      (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์) 
              ต าแหนํง ครู                            ต าแหนํง ครู  
 
                                               ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                      (นางภัสวรรณ     กันนา)  
                                                    ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                              ลงช่ือ....................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ. 
                                                          (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                             ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                 พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
แผนงาน        สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.      ท่ี  ๑ 
สนองจุดเน๎น สพฐ.      ท่ี  ๑ 
สนองนโยบาย สพม. ๔๑       ท่ี  ๑ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑   ท่ี ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐาน  ท่ี  ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ         โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม      นางภัสวรรณ   กันนา 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ      โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม  25๖๐ – กันยายน  25๖๑ 
________________________________________________________________________________ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสะท๎อนวิถีชีวิต ความเป็นอยูํของบรรพบุรุษไทย
โดยได๎ผสมผสาน ภูมิปัญญาใน แตํละเรื่องไว๎อยํางกลมกลืน และชาญฉลาด เมื่อเด็ก และเยาวชนได๎เรียนรู๎ถึง
ความเป็นมา รู๎คุณคํา และเกิดทักษะทางด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ จะท าให๎เกิดความซาบซึ้ง รักและหวง
แหน เกิดการอนุรักษ์สืบทอดมรดกอันล้ าคํา จากบรรพบุรุษให๎ยั่งยืนสืบไปในสังคมไทย และชาติไทย  

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นส่ิงจ าเป็นในชีวิต ทุกคนต๎องอาศัยศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน งานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จึงต๎องอาศัยความรู๎ความสามารถ ความต้ังใจ ความรัก ความอดทนใน
การเพิ่มประสบการณ์ ความรู๎และความคิดจินตนาการณ์จนกํอให๎เกิดช้ินงานท่ีท าให๎เกิดความภาคภูมิใจ และ
สามารถน ากระบวนการคิดน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์กับงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ตํอไปในสังคมและอนาคตได๎  

ดังนั้นกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะได๎ตระหนกัถึงความส าคัญ การด าเนินการในสร๎างจิตส านึกของความ
เป็นไทย และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จึงจัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ เพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจให๎กับนักเรียนอยํางยั่งยืน เพื่อเป็นการปลูกฝัง พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีสุนทรียภาพทางด๎านอารมณ์ ไมํข๎องเกี่ยวและหํางไกลจากยาเสพติด รวมท้ังรักและ
หวงแหนในการอนุรกัษ์มรดกทางวัฒนธรรมอนัเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเดํนแสดงถึงความเป็นชาติไทย โครงการนี้
คาดหวังผลส าเร็จของการด าเนินงานจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให๎เพิ่มข้ึน  และเกิดความซาบซึ้งในคุณคําของ
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ อันจะสํงผลถึงความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 
          1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

2.  เพื่อสร๎างสรรค์ผลงานและเห็นคุณคําของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 
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                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

3.  เป้าหมาย 
 
       3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ผ๎ูเรียนร๎อยละ  95  ได๎รับความรู๎ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด๎านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 

2.  ผ๎ูเรียนร๎อยละ  92  ได๎สร๎างสรรค์ผลงานและเห็นคุณคําของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
วรรณศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 

 
       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.  ผ๎ูเรียนได๎รับความรู๎ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  อยูํใน
ระดับดีเย่ียม 

2.  ผ๎ูเรียนสามารถสร๎างสรรค์ผลงานและเห็นคุณคําของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ 
กีฬาและนันทนาการ  อยูํในระดับดีเย่ียม 
 
4.  วิธีด าเนินการ 
 

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

ตุลาคม 25๖๐ นางภัสวรรณ  กันนา 
พร๎อมคณะครู 

2.การด าเนินงานตามแผน(Do) 
 1. จัดการเรียนการสอนกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ศิลปะ โดยเน๎นผ๎ูเรียน
เป็นส าคัญ 
 2. น านักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม
และแขํงขันด๎านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ฯ ท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

พฤศจิกายน 25๖๐  
 –  

สิงหาคม 25๖๑ 

นางภัสวรรณ  กันนา 
 

3. การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 25๖๑ นางภัสวรรณ  กันนา 
 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 25๖๑ นางภัสวรรณ  กันนา 
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๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. ผ๎ูเรียนได๎ความรู๎ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด๎าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
2.  ผ๎ูเรียนได๎สร๎างสรรค์ผลงานและเห็นคุณคําของ
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ 

๑. ผ๎ูเรียนได๎รับความรู๎ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด๎าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
2.  ผ๎ูเรียนสามารถสร๎างสรรค์ผลงานและเห็นคุณคํา
ของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ   
 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. ผ๎ูเรียนได๎ความรู๎ และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางด๎านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ 
2.  ผ๎ูเรียนได๎สร๎างสรรค์ผลงาน
และเห็นคุณคําของศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ 

๑. ผ๎ูเรียนได๎รับความรู๎ และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางด๎านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ อยูํในระดับดีเย่ียม 
2.  ผ๎ูเรียนสามารถสร๎างสรรค์ผลงานและ
เห็นคุณคําของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
วรรณศิลป์ กีฬาและนันทนาการ  อยูํใน
ระดับดีเย่ียม 

9๕  % 
 
 

 

9๒  % 

 
๗.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓  คําวัสดุ 
   -  อุปกรณ์ในการจัดท าปูาย
นิทรรศการ 
   -  อุปกรณ์จัดท าเอกสาร 

๒,๐๐๐  
๑)  คําอุปกรณ์ในการจัดท าปูาย
นิทรรศการ  เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 
๒) คําอุปกรณ์จัดท าเอกสาร เป็นเงิน  
๑,๐๐๐    บาท 

๗.๔ อื่น ๆ - - 
รวมทั้งสิ้น รวม  ๒,๐๐๐  บาท 
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๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด เคร่ืองมือที่ใช ้
๑. ผ๎ูเรียนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางด๎านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์   

๒. ผ๎ูเรียนสามารถสร๎างสรรค์ผลงานและเห็นคุณคําของ
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 

แบบทดสอบ 
 
แบบบันทึกคะแนน 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1  ผ๎ูเรียนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์   
๙.2  ผ๎ูเรียนสามารถสร๎างสรรค์ผลงานและเห็นคุณคําของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ

นันทนาการ 
 
๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                 ต าแหนํง ครู     
 

                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                      (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์)  
                                                ต าแหนํง ครู                                   
 

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

๑๑.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

 
 

 
 



๒๕๘ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 

กิจกรรม      พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
แผนงาน/งาน         สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจบจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ.    ท่ี   1 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.         ท่ี   2 
สนองนโยบาย  สพม. 41   ท่ี   2  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. 41      ข๎อท่ี 2 
สนองมาตรฐานการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 3 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ     โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2560 – กันยายน 256๑ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให๎มนุษย์มีความคิดสร๎างสรรค์   คิด
อยํางมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได๎อยํางถี่ถ๎วนรอบคอบ ชํวยให๎
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก๎ปัญหา และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม  นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ตํอการด าเนินชีวิต ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น และสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 
 การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสํูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 โดยการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ   ผ๎ูเรียนจะต๎องอาศัยกระบวนการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย  เป็นเครื่องมือท่ีจะน าพาตนเองไปสํูเปูาหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู๎ที่จ าเป็นส าหรับ
ผ๎ูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ กระบวนการสร๎างความรู๎   กระบวนการคิด กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา กระบวนการเรียนรู๎                      จากประสบการณ์
จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู๎การเรียนรู๎
ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมุํงจัดการเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ให๎ผ๎ูเรียนอยํางท่ัวถึง  สํูเปูาหมายในการพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานของผ๎ูเรียนให๎มี
คุณภาพมาตรฐานท่ีก าหนด  สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู๎ตามคาดหวัง  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเลือกใช๎วิธีสอน 
เทคนิคการสอน ส่ือ/แหลํงเรียนรู๎ เลือกใช๎ส่ือท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย สอดคล๎องกับวิธีการ
เรียนรู๎ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู๎ และความแตกตํางของผ๎ูเรียน โดยจัดหา จัดท า พัฒนาหรือปรับปรุงส่ือ
ด๎วยการศึกษาค๎นคว๎า วิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู๎ ท้ังนี้ มีการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่น เทคโนโลยีตําง ๆ มา
ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ืออยํางตํอเนื่อง มี
การวัดและประเมินผล  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลและ
พัฒนาการทางด๎านสติปัญญา จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายและ
เช่ือวําทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 

 
 



๒๕๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
 2. ครูใช๎ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู๎ 
3.  เป้าหมาย 
        3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ร๎อยละ 83 ของนักเรียนได๎รับการพัฒนาการทางการเรียนรู๎ และสติปัญญาจากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  
      3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีการพฒันาการทางการเรียนรู๎ และสติปัญญาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลํุม
สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ในระดับดีเย่ียม 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

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

พฤศจิกายน  2560 คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-กิจกรรมการเรียนรู๎ตามแผนการจัดการเรียนรู๎  
-เอกสารประกอบการสอน 
-จัดท าส่ือการเรียนรู๎ 
-จัดปูานนิเทศให๎ความรู๎                

 
  พฤศจิกายน  2560 – 

กนัยายน 256๑ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
นางสาวชนิดา   สินค๎า 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน กนัยายน 256๑ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ กนัยายน 256๑ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
นักเรียนได๎รับการพฒันาการทางการเรียนรู๎ และสติปัญญา
จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลํุมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์  

นักเรียนมีการพฒันาการทางการเรียนรู๎ และ
สติปัญญาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ในระดับดีเย่ียม 

 
 



๒๖๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     
ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

นักเรียนได๎รับการพฒันาการทางการเรียนรู๎ และสติปัญญาจาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลํุมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ 

ผลสัมฤทธิ์ กลํุมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ 

ร๎อยละ  83  
 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

คําวัสดุ 2,000 คําวัสดุในการจัดกิจกรรม 
-กิจกรรมการเรียนรู๎ตามแผนการจัดการเรียนรู๎  
-เอกสารประกอบการสอน 
-จัดท าส่ือการเรียนรู๎ 
-จัดปูายนิเทศให๎ความรู๎ 

รวมทั้งสิ้น 2,000   บาท  (สองพนับาทถ้วน) 
(ขอถัวจํายรายการ) 
 
8. ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลสัมฤทธิ์ กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 
9. ผลคาดว่าจะได้รับ 
 

 9.1  นักเรียนนักเรียนได๎รับการพัฒนาการทางการเรียนรู๎ และสติปัญญาจากกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  
 9.2  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 
 9.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 9.4 ครูมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการการจัดการเรียนรู๎และรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
 9.5 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให๎เหมาะสมกับผ๎ูเรียน 
 9.6 กลํุมสาระการเรียนรู๎มีส่ือการเรียนรู๎เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๒ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม                 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน        สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ.        ท่ี  ๑ 
สนอง จุดเน๎น  สพฐ.        ท่ี  ๑ 
สนองนโยบาย  สพม.๔๑       ท่ี  ๑ 
สนอง จุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.๔๑  ข๎อท่ี ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม      นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  ๒๕๖๑ 
________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ 
ท่ีมีจุดประสงค์ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขีดความสามารถในการ
แขํงขัน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การเพิ่มศักยภาพของผ๎ูเรียนให๎สูงขึ้น  

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต๎องน าสาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนดใน
หลักสูตรไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาในสํวนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให๎ผ๎ูเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมประเทศชาติและพลโลก 

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และแสดงจุดเน๎นของสถานศึกษา โดยมีการออกแบบโครงสร๎างหลักสูตรให๎มีรายวิชาเพิ่มเติม 
กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีหลากหลาย ให๎ผ๎ูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ มีการบริหาร
จัดการท่ีสํงเสริมให๎ครูน าหลักสูตรสํูการจัดการเรียนรู๎ในห๎องเรียน เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพบรรลุตาม
มาตรฐานหลักสูตร จัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎นักเรียนทุกคนได๎รับบริการอยํางท่ัวถึง มีการนิเทศ 
ติดตามก ากับดูแลการใช๎หลักสูตรให๎เกิดประสิทธิภาพ น าผลการนิเทศ การจัดการเรียนรู๎มาเป็นข๎อมูลในการ
พัฒนาผ๎ูเรียน และปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่อง 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 

๑.ครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น  
 ๒.จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให๎ผ๎ูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 

๓.จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และ 
 ความสนใจของผ๎ูเรียน  

๔.สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  
๕.นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอน   
๖.จัดระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผ๎ูเรียนทุกคน  



๒๖๓ 
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๓.  เป้าหมาย 
 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น ร๎อยละ ๙๒ 

 ๒.จัดท ารายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให๎ผ๎ูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถร๎อยละ ๙๒ 
๓.จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด  

และความสนใจของผ๎ูเรียน ร๎อยละ ๙๐ 
๔.สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วย 

ตนเอง ร๎อยละ ๘๖ 
๕.นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอน  ร๎อยละ ๙๐ 
๖.จัดระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผ๎ูเรียนทุกคน ร๎อยละ ๙๐ 
 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น ในระดับดีเย่ียม 

 ๒.จัดท ารายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให๎ผ๎ูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ในระดับดี
เย่ียม 

๓.จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และ 
  ความสนใจของผ๎ูเรียน ในระดับดีเย่ียม 

๔.สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  
 ในระดับดีเย่ียม 

๕.นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอน  ในระดับดีเย่ียม 
๖.จัดระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผ๎ูเรียนทุกคน ในระดับดีเย่ียม 

 
๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนิน 
 

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

ตุลาคม ๒๕๖๐  คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-.จัดเตรียมข๎อมูลในปรับหลักสูตร 
-.ปรับปรุงหลักสูตร๘กลํุมสาระ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  
๒๕๖๑ 

คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

 กันยายน  ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน  ๒๕๖๑ นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

 



๒๖๔ 
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๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ ( outcome ) ของโครงการ 
๑.ครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล๎องกับท๎องถิ่น  
๒.จัดท ารายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให๎ผ๎ูเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถ 
๓.จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมและตอบสนอง
ความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และ 
 ความสนใจของผ๎ูเรียน  
๔.สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนได๎
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  
๕.นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียน การสอน   
๖.จัดระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผ๎ูเรียนทุกคน  

๑.มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับ
ท๎องถิ่น  
๒.มีรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให๎ผ๎ูเรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถ 
๓.จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมและตอบสนอง
ความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และ 
 ความสนใจของผ๎ูเรียน  
๔.สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนได๎
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  
๕.นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียน การสอน   
๖.จัดระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผ๎ูเรียนทุกคน  

 
๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต( output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑.ครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น  
๒.จัดท ารายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให๎ผ๎ูเรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถ 
๓.จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ี
สํงเสริมและตอบสนองความ
ต๎องการ ความสามารถ ความถนัด 
และ ความสนใจของผ๎ูเรียน  
๔.สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  
๕.นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง
การเรียน การสอน   
๖.จัดระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ี
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผ๎ูเรียนทุกคน  
 

๑.ครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น  
๒.จัดท ารายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให๎ผ๎ูเรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถ 
๓.จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ี
สํงเสริมและตอบสนองความ
ต๎องการ ความสามารถ ความถนัด 
และ ความสนใจของผ๎ูเรียน  
๔.สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  
๕.นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียน การสอน   
๖.จัดระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผ๎ูเรียนทุกคน  
 

๑.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล๎องกับท๎องถิ่น ร๎อยละ ๙๒ 
๒.จัดท ารายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย
ให๎ผ๎ูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถร๎อยละ ๙๒ 
๓.จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริม
และตอบสนองความต๎องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผ๎ูเรียน ร๎อยละ ๙๐ 
๔.สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู๎ได๎ด๎วย 
ตนเอง ร๎อยละ๘๖ 
๕.นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียน การสอน  ร๎อยละ ๙๐ 
๖.จัดระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผ๎ูเรียน
ทุกคน ร๎อยละ ๙๐ 
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๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

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

รวมท้ังส้ิน - - 
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.ครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล๎องกับท๎องถิ่น  
๒.จัดท ารายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให๎ผ๎ูเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถ 
๓.จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมและตอบสนอง
ความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และ ความ
สนใจของผ๎ูเรียน  
๔.สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนได๎
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  
๕.นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียน การสอน   
๖.จัดระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผ๎ูเรียนทุกคน  

แบบวิเคราะห์หลักสูตร 
-การสอบถาม การสัมภาษณ์ 
-การสังเกต 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๙.๑.มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น  
๙.๒.มีรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให๎ผ๎ูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 
๙.๓.กิจกรรมชํวยพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และ

ความ  สนใจของผ๎ูเรียน  
๙.๔.ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  
๙.๕นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอน   
๙.๖.ระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผ๎ูเรียนทุก 

 



๒๖๖ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์)          (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์) 
             ต าแหนํง ครู                     ต าแหนํง ครู  
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  

 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖๗ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   นิเทศช้ันเรียน 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์สพฐ.   ท่ี  ๓ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.   ท่ี  ๒ 
สนองนโยบาย  สพม.๔๑ ท่ี  ๓ 
สนอง จุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.๔๑  ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี  ๔ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม      นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  ๒๕๖๑ 
_______________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 

ภารกิจหลักของการด าเนินการในโรงเรียน  คือการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให๎มีคุณภาพ 
ตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร  ซึ่งครูเป็นบุคคลส าคัญท่ีจะปฏิบัติภารกิจหลักดังกลําว   

ดังนั้นครูจึงจ าเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน จากสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉล่ียยังไมํเป็นท่ีนําพอใจและทักษะทางด๎านในการ
ปฏิบัติงานและการอยูํรํวมกันกับผ๎ูอื่นได๎อยํางกลมกลืนและกระบวนการท างานรํวมกัน  นอกจากนั้นครูผ๎ูสอนยัง
มีความต๎องการในการพัฒนาความรู๎ในการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ   

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม จึงได๎จัดท าโครงการนิเทศภายในโรงเรียน  เพื่อจะได๎สํงผลให๎นักเรียนมีคุณภาพ
ตามจุดมุํงหมายของหลักสูตรตํอไป 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 

๑.เพื่อให๎ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถ        
น าไปใช๎ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได๎ 

 ๒.เพื่อให๎ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ 
 ๓.เพื่อให๎ครูผ๎ูสอนมีความสามารถรู๎และเข๎าใจวิธีสอนแบบตํางๆ เพื่อสนองตอบผ๎ูเรียน 
 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูร๎อยละ  ๙๐ ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎  อยูํในระดับ ดีเย่ียม 

 
 



๒๖๘ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนิน 
 

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

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  
๒๕๖๑ 

คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-.จัดเตรียมข๎อมูลในการนิเทศใน
ช้ันเรียน 
-.ด าเนินการนิเทศในช้ันเรียน 

 คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

 นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

 นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
๑.ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและสามารถ       น าไปใช๎ในการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนได๎ 
๒.ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู ๎
๓.ครูผู๎สอนมีความสามารถรู๎และ 
เข๎าใจวิธีสอนแบบตํางๆ เพื่อสนองตอบผ๎ูเรียน 

๑. ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและสามารถ       น าไปใช๎ในการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได๎ 
๒.ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู ๎
๓.ครูผ๎ูสอนมีความสามารถรู๎และเข๎าใจวิธีสอนแบบ
ตํางๆ เพื่อสนองตอบผ๎ูเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑.ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถ       
น าไปใช๎ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียน
การสอนของตนได๎ 
๒.ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ๎
๓.ครูผ๎ูสอนมีความสามารถรู๎และ 
เข๎าใจวิธีสอนแบบตํางๆ เพื่อสนองตอบ
ผ๎ูเรียน 

๑.ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการ
สอนและสามารถน าไปใช๎ใน 
การปรับปรุงกิจกรรมการเรียน
การสอนของตนได๎ 
๒.ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู ๎
๓.ครูผ๎ูสอนมีความสามารถรู๎
และเข๎าใจวิธีสอนแบบตํางๆ 
เพื่อสนองตอบผ๎ูเรียน 

ครูร๎อยละ  ๙๐ ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ๎

 
๗.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

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

รวมท้ังส้ิน -  
( ของถัวจํายทุกรายการ ) 
 
๘.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและสามารถน าไปใช๎ในการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนได๎ 
๒.ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู ๎
๓.ครูผ๎ูสอนมีความสามารถรู๎และ 
เข๎าใจวิธีสอนแบบตํางๆ เพื่อสนองตอบผ๎ูเรียน 

แบบทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ 
แบบสังเกต 
 

 



๒๗๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๙.๑ ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถน าไปใช๎ในการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได๎ 

๙.๒.ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ๎
๙.๓. ครูผ๎ูสอนมีความสามารถรู๎และเข๎าใจวิธีสอนแบบตํางๆ เพื่อสนองตอบผ๎ูเรียน 
 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
    (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์)         (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์) 
             ต าแหนํง ครู                    ต าแหนํง ครู  
 
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                               ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม                                  
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๑ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

กิจกรรม   พัฒนาการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  
แผนงาน/งาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ.   ท่ี ๓ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.        ท่ี ๑ 
สนองนโยบาย สพม.๔๑   ท่ี ๑ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑  ข๎อท่ี ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข๎อท่ี....๑........ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ      โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ       โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖๑   
______________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงค์
ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสามารถในการแขํงขัน 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผ๎ูเรียนให๎สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยูํกับผ๎ูอื่นอยํางมีความสุข บน
พื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล    

ความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาตํอตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของ
แตํละบุคคล ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลการเรียนตาม หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  
2551     เน๎นวิธีการวัดผลจากสภาพจริง  โดยเน๎นการแสดงออกของผ๎ูเรียน ให๎สอดคล๎องกับคุณลักษณะ 
ความสามารถท่ีพึงประสงค์  ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย   

จากการด าเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีผํานมาพบวําในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยัง
ต๎องมีวัสดุอุปกรณ์จ าเป็นในการด าเนินงานประจ าและยังต๎องมีสํวนท่ีพัฒนาขึ้นอีก เพือ่ให๎การจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปอยํางมีประสิทธิผลและสอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษา กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ จึง
เสนอโครงการนี้ขึ้นมา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ให๎สูงขึ้น 
     2.2  เพื่อแก๎ปัญหานักเรียนท่ีมีความบกพรํองทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
     2.3  เพื่อจัดหาส่ือ/นวัตกรรมให๎เพียงและสอดคล๎องกับมาตรฐานตัวชี้วัดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
 
3.  เป้าหมาย 
 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                  3.1.1 ร๎อยละ ๙๐ ของส่ือ วัสดุและอุปกรณ์เพียงพอกับความต๎องการของครูและนักเรียน  
      3.1.2 ร๎อยละ ๙๐ ของวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีท่ีจัดซื้อได๎เพียงพอตํอการจัดการเรียนรู๎ 
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 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๓.๒.1.  วัสดุส่ืออุปกรณ์ของกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มีปริมาณเพียงพออยูํในระดับดี 

                     ๓.2.๒  การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพในระดับดี 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ส ารวจความต๎องการ วัสดุ-อุปกรณ์ 
 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
-  จัดซื้ออุปกรณ์ตามรายการท่ีส ารวจตาม 
ความต๎องการ 
-  เบิกจํายวัสดุ-ปกรณ์เพื่อใช๎ในกลํุมสาระ 

 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
-  ประเมินโครงการ 
 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
-  สรุปประเมินผลโครงการ 
-  รายงานผลประเมินโครงการ 

         ต.ค. 2560  
 
 
         ธ.ค. 2560  

- 
         ก.ย. ๒๕๖๑ 
 
 
 
        ส.ค. ๒๕๖๑ 
 
 
        ก.ย. ๒๕๖๑ 
 
 
 

นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ 
 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต(output) ของโครงการ ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 
กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มีวัสดุส่ืออุปกรณ์ปริมาณ
เพียงพออยูํในระดับดี 

 

ครูมีความพึงพอใจในจัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ
ในการปฏิบัติหน๎าท่ี  และปฏิบัติหน๎าท่ีท่ีได๎รับ
มอบหมายอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 ๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต(output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มีวัสดุส่ืออุปกรณ์
ปริมาณเพียงพออยูํในระดับดี 

 

-ร๎อยละของส่ือ วัสดุและอุปกรณ์ 
เพียงพอกับความต๎องการของครู
และนักเรียน 
-ร๎อยละของวัสดุ อุปกรณ์และ
สารเคมีท่ีจัดซื้อได๎เพียงพอตํอการ
จัดการเรียนรู๎ 

๑๐๐% 
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๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน - - 
๗.๒ คําใช๎สอย - - 
๗.๓ คําวัสดุ 
๗.๔ อื่น ๆ 

๑๐,๐๐๐ บาท อุปกรณ์และสารเคมี 

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. วัสดุส่ืออุปกรณ์ของกลํุมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์มีปริมาณเพียงพออยูํในระดับดี 
2.  การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอยํางมี
ประสิทธิภาพในระดับดี 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๙.๑. ครูมีส่ือและนวัตกรรมเพียงพอตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
     ๙.๒ .นักเรียนได๎รับการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ ได๎อยํางท่ัวถึง 
     ๙.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 
๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ         ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ)                                  (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์)   
             ต าแหนํง ครู                  ต าแหนํง ครู  
  
 
                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 

๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                                 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                 
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กิจกรรม   พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
แผนงาน/งาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ. ท่ี   ๓ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.      ท่ี  ๑ 
สนองนโยบาย สพม.๔๑ ท่ี  ๑ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.๔๑   ข๎อท่ี ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 3   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข๎อท่ี 1 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมใหมํ  กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่นๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ –  กันยายน ๒๕๖๑ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติและใช๎ส่ือสารกันระหวํางคนในชาติ  นักเรียนเป็นผลผลิตทางการศึกษา
ท่ีมีความส าคัญ  โรงเรียนจะต๎องจัดการศึกษาโดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ และนักเรียนเหลํานี้จะต๎องสามารถใช๎
ภาษาไทยส่ือสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยรักการอําน  การค๎นคว๎า  เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาและ
แสวงหาความรู๎ในขั้นสูงตํอไป  

ส าหรับปัจจัยท่ีจะสํงผลให๎การเรียนการสอนภาษาไทยเกิดประสิทธิภาพนอกเหนือจากครูผ๎ูสอนและตัว
นักเรียน  วัสดุ – อุปกรณ์  ยํอมเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนให๎เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
เชํนเดียวกัน  รวมท้ังการจัดกิจกรรมสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาไทย ในวันส าคัญตําง ๆ   

ดังนั้นเพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถและตระหนักถึงความส าคัญของ
ภาษาไทย  ซึ่งจะสํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้น ทางกลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยจึงได๎จัดกิจกรรมพัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

   
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อสํงเสริมทักษะการเรียนรู๎และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 
๒.  นักเรียนสามารถแสดงทักษะด๎านตํางๆ ได๎อยํางถูกหลักการและมีความคิดสร๎างสรรค์ 

 ๓.   เพื่อให๎บริการครูและนักเรียนในด๎านวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการใช๎ภาษาไทย 
 

๓. เปา้หมาย 
  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       -  นักเรียนร๎อยละ  ๘๘  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น  
                 - กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยมีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอในการให๎บริการครูและนักเรียน  
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๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
                -  ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางเพียงพอและ 
                   เกิดประสิทธิภาพ 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการ ด าเนินงาน 
-  แตํงต้ังกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงาน 
-  งานวันสุนทรภูํ    
-  งานวันภาษาไทย  
-  ฝึกทักษะเพื่อการแขํงขัน    
-  สํงเสริมความรู๎นอกห๎องเรียน 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
     การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ต.ค.-พ.ย. ๖๐ 
 
 
 

ต.ค. ๖๐ – ส.ค. ๖๑ 
 

๒๖ มิ.ย. ๖๑ 
๒๗ ก.ค. ๖๑ 

ต.ค. ๖๐ – ส.ค. ๖๑ 
ต.ค. ๖๐ – ส.ค. ๖๑ 

ส.ค. ๖๑ 
 

ก.ย. ๖๑ 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 

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

- นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได๎ 

- นักเรียนสามารถแสดงทักษะด๎านตํางๆ ได๎อยําง            
ถูกหลักการและมีความคิดสร๎างสรรค์ 

- ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทักษะการใช๎ภาษาไทย 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
- ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได๎อยํางเพียงพอและ 
เกิดประสิทธิภาพ 

 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
- นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎และ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได๎ 
นักเรียนสามารถแสดงทักษะ ด๎าน
ตํางๆ ได๎อยํางถูกหลักการ 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยสูงขึ้น 

 

ผ๎ูเรียนร๎อยละ  ๘๘ %   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยสูงขึ้น 
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ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
- และมีความคิดสร๎างสรรค์ 
- ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะ             
การใช๎ภาษาไทย 

- ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได๎อยํางเพียงพอและ 
เกิดประสิทธิภาพ 

 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

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

๔,๐๐๐ 
- 

คําวัสดุ – อุปกรณ์ตําง ๆ 
- 

รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ 
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
- ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได๎อยํางเพียงพอและ 
เกิดประสิทธิภาพ 

แบบประเมิน 
รายงานกิจกรรม 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑  นักเรียนได๎เรียนรู๎ทักษะทางภาษาไทยได๎เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
๙.๒  นักเรียนได๎แสดงทักษะทางภาษาไทยอยํางเต็มศักยภาพ 
๙.๓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงช่ือ................................ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  ลงช่ือ................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม)       (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์) 
          ต าแหนํง ครู                  ต าแหนํง ครู  
 
 

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

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

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                 พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
แผนงาน/งาน                   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์  ท่ี 1 
สนอง จุดเน๎น สพฐ.  ท่ี 1 
สนองนโยบาย สพม.41  ท่ี 1 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม.41 ข๎อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 3   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข๎อท่ี 1 
 หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหมํ     กิจกรรมตํอเนื่อง  อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 2560 –    กันยายน  2561  
 
1. หลักการและเหตุผล  

ด๎วยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ได๎ก าหนดไว๎ในหมวด แนวทางการการจัดการศึกษามาตรา 22   
การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผ๎ูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎และถือวําผ๎ูเรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2555 ) และ
สอดคล๎อง มาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา(สมศ. )  

กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 โดยการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดการเรียนรู๎ อาทิ กระบวนการเรียนรู๎
แบบบูรณาการ  การลงมือท าจริงและปฏิบัติจริง และการสร๎างผลงานของผ๎ูเรียน 

ดังนั้นกลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  จึงได๎จัดท ากิจกรรม
กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพแลเทคโนโลยี เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาท่ีเหมาะสมตรงตามความ
ต๎องการท้ังด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ ทักษะ คุณธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และอยูํในสังคมได๎
อยํางมีความสุข 
2.วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนาพัฒนาทางการเรียนรู๎และสติปัญญาของผ๎ูเรียน 

2. เพื่อพัฒนาทักษะทางด๎านวิชาชีพของผ๎ูเรียน 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 90  ได๎รับการพัฒนาทางการเรียนรู๎และสติปัญญาการจัดการเรียนการสอน 
ของกลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2.  ผ๎ูเรียนร๎อยละ 90 มีทักษะการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ  
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3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ผ๎ูเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนรู๎และสติปัญญาการจัดการเรียนการสอน 
    ของกลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
2. ผ๎ูเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ  อยูํในระดับ ดีเย่ียม 
 

4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

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

 ตุลาคม  2560 
- 

กันยายน 256๑ 

นายวัชระ   สุขเกษม 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. ผ๎ูเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนรู๎และสติปัญญาการ
จัดการเรียนการสอนของกลํุมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี   
2. ผ๎ูเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ   

1. ผ๎ูเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนรู๎และ
สติปัญญาการจัดการเรียนการสอนของกลํุม
สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
2. ผ๎ูเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ   

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ผ๎ูเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนรู๎
และสติปัญญาการจัดการเรียนการสอน
ของกลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี   
2. ผ๎ูเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ   

1. ผ๎ูเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนรู๎และ
สติปัญญาการจัดการเรียนการสอนของ
กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี อยูํในระดับ ดีเย่ียม  
2. ผ๎ูเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
  อยูํในระดับ ดีเย่ียม 

ร๎อยละ 90 
 
 
 

ร๎อยละ 90 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 คําตอบแทน -  
7.2 คําใช๎สอย -  
7.3 คําวัสดุ 6,000 คําวัสดุส าหรับจัดการเรียนการสอน

ตําง ๆ จ านวน 3 คน คนละ 2,000
บาท 

7.4 อื่น ๆ  -  
รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท 

          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผ๎ูเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนรู๎และ
สติปัญญาการจัดการเรียนการสอนของกลํุมสาระ
การเรียนรู๎การงานอาชีพและ 
 2. ผ๎ูเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
   

แบบประเมิน 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ผ๎ูเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนรู๎และสติปัญญาการจัดการเรียนการสอนของกลํุมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
 2. ผ๎ูเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ   
                                   
10. ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม  

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

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

                                                  ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม    พัฒนากลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงาน    สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง ยุทธศาสตร์ สพฐ            ท่ี ๑ 
สนอง จุดเน๎น สพฐ                   ท่ี ๑  
สนองนโยบาย สพม ๔๑             ท่ี ๑ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑   ข๎อท่ี ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตราฐานท่ี ๑ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์โรงเรียน ท่ี ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิว้วทิยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี  บัวพันธ์ 
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง          อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐  -  กันยายน  ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาท่ีมีเจตนารมณ์ท่ีต๎องการเน๎นย้ าวําการจัดการศึกษาต๎องเป็นไป 
เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 

การจัดการความรู๎ให๎กับนักเรียน ในสถานศึกษาในปัจจุบัน จ าเป็นต๎องสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ ท่ี
หลากหลายโดยการจัดกระบวนการเรียนรู๎กระต๎ุนให๎กับนักเรียนได๎เกิดการอยากท่ีจะแสวงหาความรู๎เพิ่มเติม 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในตนเอง การจัดกิจกรรม  การเข๎ารํวมกิจกรรม การสํงเสริมกระบวนการคิดอยํางเป็นระบบ  
การให๎ค าแนะน าปรึกษา การให๎นักเรียนมีสํวนรํวม การท างานเป็นทีม และการศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติม ด๎วย
ตนเอง หลากหลายวีการเรียนรู๎นี้ นับได๎วํามีประโยชน์ตํอนักเรียนในยุคปัจจุบันเป็นอยํางมาก 
 ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน  กลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได๎จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช๎ส าหรับการออกแบบในการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความแตกตําง ของผ๎ูเรียน ส่ือ
และการจัดบอร์ดนิทรรศการตําง ๆ  เพื่ออ านวยความสะดวกให๎กับนักเรียนในการจัดท า โครงงาน  เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู๎ประสบการณ์เพิ่มเติม นอกเหนือจากต าราเรียนและเพื่อกระต๎ุน ให๎ผ๎ูเรียนมี
ความกระตือรือร๎น อยากรู๎ อยากเรียน มากยิ่งขึ้น สํงผลถึงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผ๎ูเรียน ให๎สูงขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์  
     ๑. เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล และพัฒนา การทางสติปัญญา  
     ๒. เพื่อใช๎ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่น มาบูรณาการ ใน
การจัดการเรียนรู๎  
 
๓. เปา้หมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    ๑. ผ๎ูเรียน ร๎อยละ 89 ได๎รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
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๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     ๑.  ผ๎ูเรียน ได๎รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ 

วัฒนธรรม  ในระดับดีเย่ียม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  พัฒนากลํุมสาระสังคม ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
 – 

 กันยายน ๒๕๖๑ 

นางภาวิณี บัวพันธ ์

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

กันยายน ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ ์

 

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

๑. เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนอง 
ความแตกตํางระหวําง บุคคล และพัฒนา การทาง
สติปัญญา  
 ๒. เพื่อใช๎ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่น มาบูรณา
การ ในการจัดการเรียนรู๎  
 

๑. ผ๎ูสอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่  
ตอบสนอง ความแตกตํางระหวําง บุคคล และพัฒนา 
การทางสติปัญญา  
 ๒. ผ๎ูสอนสามารถใช๎ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่น มา
บูรณาการ ในการจัดการเรียนรู๎  

 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. เพือ่ออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ 
ตอบสนอง ความแตกตํางระหวําง 
บุคคล และพัฒนา การทางสติปัญญา  
 ๒. เพื่อใช๎ส่ือและเทคโนโลยีท่ี 
เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและ 
ภูมิปัญญา ของท๎องถิ่น มาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู๎  

๑. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและปฏิบัติตนให๎มี 
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมอันพึงประสงค์   
ในระดับดีเย่ียม 
 

๘๙ % 
 



๒๘๔ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ คําตอบแทน -   - 
๗.๒ คําใช๎สอย -   - 
๗.๓ คําวัสดุ ๒๐๐๐ - คําวัสดุ เป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บาท 
๗.๔ อื่นๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ 
 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและปฏิบัติตนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมอันพึงประสงค์ 

- แบบบันทึก 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 ๙.๑  ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและปฏิบัติตนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมอันพึงประสงค์ 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ          ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นางภาวิณี   บัวพันธ์)           (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์)  
          ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย                    ต าแหนํง ครู 

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

       ( นางภัสวรรณ   กันนา )  
                      ต าแหนํง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

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

           ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                     พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา   
แผนงาน /งาน             สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ท่ี 1 
สนอง จุดเน๎น  สพฐ. ท่ี 1 
สนองนโยบาย  สพม.41 ท่ี 1  
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎น สพม.41  ข๎อท่ี    1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี     3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี     1 
หนํวยงานท่ีรับ  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม     วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง     อื่นๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

การพัฒนาการศึกษาแกํเยาวชนให๎เต็มศักยภาพ จ าเป็นต๎องให๎ผ๎ูเรียนมีความพร๎อมท้ังทางด๎านรํางกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา การเรียนรู๎วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาจะชํวยปลูกฝังให๎นักเรียนเห็นความส าคัญ
และประโยชน์ของการออกก าลังกาย และการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนให๎ประสบ
ผลส าเร็จจ าเป็นจะต๎องมีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และห๎องเรียนท่ีทันสมัยสามารถจูงใจให๎นักเรียนสืบค๎นและพัฒนาผล
การเรียนให๎อยูํในระดับดียิ่งขึ้น รวมท้ังค๎นพบตนเองและสามารถพัฒนาตนเองให๎ได๎เต็มศักยภาพท่ีมีอยูํ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
 2. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์  
 3. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ 
 4. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 5. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให๎โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 6. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักช่ืนชม รํวมกิจกรรม และมีผลงานด๎านกีฬา และนันทนาการ 

3.  เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 

 1. นักเรียนจ านวนร๎อยละ  90  %  ได๎รับการพฒันาทางด๎านการเรียนการสอนของกลํุมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

3.2 ด้านคุณภาพ 
 1. ผ๎ูเรียนสามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
 2. ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์  
 3. ผ๎ูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ 
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 4. มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 5. ผ๎ูเรียนสามารถปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให๎โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 6. ผ๎ูเรียนรู๎จักช่ืนชม รํวมกิจกรรม และมีผลงานด๎านกีฬา และนันทนาการ 
  

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
-ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ 
-ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ 
-จัดหาส่ือ/อุปกรณ์การเรียนรู๎ 
-จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
-ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย 
-ประเมินผลการเรียนรู๎นักเรียน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
-วิเคราะห์ผลการเรียนรู๎นักเรียน 
-พัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน 
-จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
 
 
 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
– 

กันยายน ๒๕๖๑ 
 

กันยายน ๒๕๖๑ 
 
 
 

กันยายน ๒๕๖๑ 

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

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 

 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
1.ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมในกิจกรรม  สุขศึกษาและพลศึกษาได๎
อยํางเหมาะสม  
 

1. นักเรียนมีสุขภาพรํางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

  

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลํุมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีสูงขึ้น 

-แบบประเมินผล 
 

ร๎อยละ   ๘๐ 

 



๒๘๗ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
6.1คําตอบแทน - - 
6.2คําใช๎สอย - - 
6.3คําวัสดุ 
 

2,000.- วัสดุ –อุปกรณ์ 

รวมทั้งสิ้น 2,000.- 

8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
-นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ในกลํุมสาระ
การเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีสูงขึ้น 

-แบบประเมินผล 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผ๎ูเรียนสามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
 2. ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์  
 3. ผ๎ูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ 
 4. มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 5. ผ๎ูเรียนสามารถปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให๎โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 6. ผ๎ูเรียนรู๎จักช่ืนชม รํวมกิจกรรม และมีผลงานด๎านกีฬา และนันทนาการ 
  

10.ผู้ที่เก่ียวข้องกิจกรรม 
 

ลงช่ือ..............................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (วําท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)                  (นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์) 

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

11. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

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



๒๘๘ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
 

 
 
 

มาตรฐานที่  ๔ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๘๙ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

โครงการ                พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
แผนงาน        สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.      ท่ี  ๔ 
สนองจุดเน๎น สพฐ.      ท่ี  ๔ 
สนองนโยบาย สพม. ๔๑       ท่ี  ๒ 
สนองจุดเน๎นการพัฒนาเรํงดํวนและจุดเน๎นสพม. ๔๑   ท่ี ๓ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐาน  ท่ี  ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ท่ี  ๑ 
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ         โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม      นางภัสวรรณ   กันนา 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหมํ      โครงการตํอเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม  25๖๐ – กันยายน  25๖๑ 
________________________________________________________________________________ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พุทธศักราช  2532  ได๎ก าหนดไว๎ในมาตรา  47  ระบุให๎
สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด๎วยระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก  และได๎ก าหนดไว๎ใน
มาตรา  48  ให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีสถานศึกษา
ต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง 
    การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการจัดการท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง  เพื่อพฒันา
ผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพ ซึ่งเป็นภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต๎องท าเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพ  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.  2542  มีสาระบัญญัติท่ีก าหนดให๎สถานศึกษาทุกแหํง  มีการประกันคุณภาพภายใน  
และให๎ถือวําเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  ท่ีต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  เพื่อพัฒนาคุณภาพให๎
เป็นไปตามมาตรฐาน  ซึ่งการประกันคุณภาพภายในจะท าให๎สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีการท างานท่ีมีเปูาหมาย  และแผนในการด าเนินการตามแผนเพื่อให๎เป็นไปตามเปูาหมายนั้นต๎องมีการ
ประเมินคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเอง  เพื่อตรวจสอบ  และพัฒนาปรับปรุงให๎เป็นไปตามเปูาหมายอยูํ
ตลอดเวลา 
 ดังนั้นโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลขึ้น
เพื่อการพัฒนาและประเมินตนเอง  ส าหรับตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงให๎โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และเพื่อให๎การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นสํวนหนึ่งกระบวนการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อให๎สถานศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 
 



๒๙๐ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

3.  เป้าหมาย 
 
      3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ร๎อยละ  90  สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น                               
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น อยูํในระดับดีเย่ียม 
 
4.  วิธีด าเนินการ 
 

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

ตุลาคม 25๖๐ นางภัสวรรณ  กันนา 
พร๎อมคณะครู 

2.การด าเนินงานตามแผน(Do) 
  1. จัดท าเอกสารเอกสารตาม
มาตรฐานการศึกษา 
  2. รวบรวมข๎อมูล เอกสารตาม
มาตรฐานการศึกษา 

พฤศจิกายน 25๖๐ 
- 

สิงหาคม 25๖๑ 

นางภัสวรรณ  กันนา 
พร๎อมคณะครู 

3. การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 25๖๑ นางภัสวรรณ  กันนา 
 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 25๖๑ นางภัสวรรณ  กันนา 
 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
สถานศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดี
ยิ่งขึ้น 

สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
สถานศึกษายกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 

สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น อยูํในระดับดีเย่ียม 

90  % 

 
 
 



๒๙๑ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

๗.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓  คําวัสดุ 
   -  วัสดุ– อุปกรณ์ส านักงาน 

๒,๐๐๐ ๑)  วัสดุ– อุปกรณ์ส านักงาน   
เป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บาท 
     

๗.๔ อื่น ๆ - - 
รวมทั้งสิ้น รวม  ๒,๐๐๐  บาท 

 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด เคร่ืองมือที่ใช ้
สถานศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น แบบสอบถาม 

 
 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ๙.1  สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 
 

๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 

                                   ลงช่ือ........................................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                ต าแหนํง ครู    
 

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

๑๑.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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



๒๙๒ 
 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 

 
 
ส่วนที่ ๔  การบริหารแผน/โครงการและงบประมาณ 
 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
สนับสนุนการจัด
การศึกษาต้ังแตํ
ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑. พัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียน 
๒. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผ๎ูบริหารสถานศึกษา 
๓. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
๔. พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 
 

๑๔๖,๙๐๐ 
๔๗๕,๕๐๐ 

 
๓๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


