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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 

  ชื่อโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ที่ตั้งเลขที่  ๒๒  หมู่  ๕  ต าบลวังงิ้วใต้  อ าเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ โทร   ๐๕๖-๙๐๔๔๕๙  โทรสาร ๐๕๖-๙๐๔๔๕๙   
Website  www.wangwit.com  e – mail  wangwit๐๒@gmail.com  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
– มัธยมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อท่ี  ๒๘  ไร่  ๖๗  ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ  ๑๐  หมู่บ้าน ได้แก ่ ท่าเรือ  ไดล าพอน  
บ้านใหม่สุขเกษม วังงิ้ว วังเรือน  วังกระทะ  บ้านใหม่วังเรือน วังน้ าใส  วังเรือนพัฒนา  บ้านประดู่ต่อ 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 

    โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนห้วยพุก (มัธยม) ต าบลห้วยพุก อ าเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร มาอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดวังงิ้ว  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมี นายสุทธิพงษ ์    บุญกล้า  
เป็นผู้บริหาร  และมีนายทิว   มนูญธรรม  เป็นผู้ดูแลสาขา  ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณการก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก , ข , ค  เป็นจ านวนเงนิ  ๑๑  ล้านบาท  แต่ยังหาที่ในการก่อสร้างไม่ได้      
ดังนั้น  นายส าอางค์   แตงเล็ก  ต าแหน่งก านันประจ าต าบลวังงิ้วในขณะนั้น    ได้ประชุมก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
และชุมชน เพ่ือจัดหาสถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยม  มติที่ประชุมเห็นในการน าที่สาธารณประโยชน์  จ านวน ๑๕  ไร่  
๓  งาน  ๔๖  ตารางวา  อยู่ในความดูแลของสภาต าบลวังงิ้ว  และยินดีให้ใช้จัดตั้งสถานที่โรงเรียนได้  ในทาง
จัดตั้งมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอจึงขอที่  นางมะยม  สุวรรณทอง  จ านวน  ๑  ไร่  ให้กับทางราชการเพ่ือโรงเรียน  เมื่อ
วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๓๕ 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้สถาปนาจัดตั้งเมื่อวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๓๖   เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก        
มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยต้นไม้  เน้นคุณธรรม  จริยธรรม  คู่ไปกับความรู้  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้เข้าสู่
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือให้นักเรียน ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องของชาวพุทธ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้
จัดโครงการหลายอย่างเพ่ือฝึกฝนนักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  และให้ความร่วมมือกับชุมชนในการ
ให้ยืมเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ  หลายอย่าง  เช่น  การประชุมของคนในชุมชนโดยรอบ  การเลือกตั้ง ฯลฯ  
และโรงเรียนก็ได้รับความเอ้ือเฟ้ือจากชุมชน  เช่น  เมื่อจัดกิจกรรมต่างๆ    จะได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง  เช่น  การบริจาคเงินและสิ่งของ  หรือผู้ปกครองท าอาหารมาให้โรงเรียนเพ่ือไปแจกนักเรียน  
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ  นายภิญโญ  ขาวพราย   โทรศัพท์   ๐๘๘ – ๑๔๔๓๓๑๙           
e-mail   ae_pinyo@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  ๙  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๒  ป ี
 
  

mailto:wangwit02@gmail.com


๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๓. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ และครูอัตราจ้าง 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

๑. นายภิญโญ   ขาวพราย ๔๒ ๑๒ คศ. ๓ โท การบริหาร - 

๒. นายวัชระ         สุขเกษม ๔๘ ๒๒ คศ. ๓ ตรี 
เกษตรศาสตร์ 

การงาน ๑-๖ 
หน้าท่ีพลเมือง ๔-๖ 

๓. นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลศิ ๔๖ ๒๒ คศ. ๒ ตรี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ม.๑ 
ฟิสิกส์๔-๖ 

๔. นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ ๓๕ ๑๐ คศ. ๒ โท วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

เคมี ม.๔-๖ 
IS 

๕. นางภัสวรรณ   กันนา ๓๙ ๗ คศ. ๑ ตรี ดนตรีศึกษา ศิลปะ/ดนตรี ๑-๖ 
ประวัติศาสตร์ ๑-๓ 

๖. นายกิตติวัฒน์    พุ่มพฤกษ์ ๔๑ ๖ คศ. ๑ ตรี วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ ม.๓ 
ชีววิทยาม.๔-๖ 

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

๙. นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ๓๑ ๕ คศ. ๒ โท หลักสูตรและ
การสอน 

ภาษาอังกฤษ ๑-๓ 
IS 

๑๐. ว่าที่รต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ ๓๖ ๒ คศ. ๑ ตรี พลศึกษา สุขศึกษา ๑-๖ 
 พลศึกษา ๑-๖ 

๑๑. นางภาวิณี   บัวพันธ์ ๒๘ ๒ คศ. ๑ ตรี นิติศาสตร์ สังคม ๑-๖ 
ประวัติศาสตร์ ๔-๖ 

๑๒. นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ ๓๐ ๑ ครูผู้ช่วย ตร ี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์๑-๖ 
 

๑๓. นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ ๓๓ - ครูผู้ช่วย ตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ๔-๖ 
หน้าท่ีพลเมือง ๑-๓ 

๑๔. นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ ๒๘ - ครูอัตรา
จ้าง 

ตร ี ฟิสิกส์ ฟิสิกส ม.๖ 
คณิตศาสตร์ ๒-๓ 

 

       

     จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก       ๑๓    คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด    ๑๓    คน   คิดเป็นร้อยละ  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.ผู้บริหาร ๑ - - - - ๑ - 
๒.ครูผู้สอน ๑๓ - - ๓ ๗ ๓ - 

รวม ๑๔ - - ๓ ๗ ๔ - 
 
ผู้บริหารและครูจ าแนกตามต าแหน่งและเพศ 
 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
๑.ผู้บริหาร ๑ - ๑ 
๒.ครูสายงานสอน ๕ ๘ ๑๓ 

รวม ๖ ๘ ๑๔ 
 
 
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.ผู้บริหาร ๑ ๑ - - - - - - 
๒.ครูผู้สอน ๑๓ - - - - ๑๓ - - 

รวม ๑๔ ๑ - - - ๑๓ - - 
 



๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

นายภิญโญ   ขาวพราย 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวจิราพร  สินเอ่ียม 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายวัชระ  สุขเกษม 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 

- งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
- งานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- งานทะเบียน/ การวัดผลประเมินผล 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- งานกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
- งานส่งเสริมวิชาการ 
- งานห้องสมุดและกิจกรรมรัก 
การอ่าน 
- งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

- งานแผนงานและงบประมาณ 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานพัสดุและสินทรัพย ์

- งานควบคุมภายใน 

- งานสารสนเทศ 

- งานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

- งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

- งานบุคลากร 

- งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

- งานวินัยและรักษาวินัย 

- งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

- งานอาคารสถานท่ี 

- งานนักการภารโรง 

- งานยานพาหนะ 

- งานธุรการ 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานโสตทัศนูปกรณ ์

- งานสวัสดิการร้านค้า 

- งานโภชนาการ 

- งานชุมชนสัมพันธ์ 

- งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- งานประกันชีวิตและอุบตัิเหตุ 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

- งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม 

- งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- งานงานปูองกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพตดิ 

- งานปูองกันอุบัติเหตุและจราจร 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

- งานคุณธรรมและจริยธรรม 

- งานกิจกรรมนักเรยีน 

- งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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บทที่ ๒  
๑.  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานด้าน

ต่างๆ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง เพ่ือสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกัน 
ภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 
ได้แก่ 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น  สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม ่

5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

7. การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ 
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน 
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ 
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น 
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี ้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัย 
เชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ 

1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนพัฒนาสู่ประเทศชาติการค้า 
2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืนและส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ 
5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทย 
ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ 
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย 
มีครอบครัวที่มั่นคง ได้แก่ 

1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม 
ได้แก่ 

1. สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว 

1. จัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2. วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้ 

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล ได้แก่ 

1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 



๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

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

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก 
     “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
วิสัยทัศน์ : สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ

เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบ
ที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา  ๕ ป ี
ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การ
พัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้ โดยได้ค านึงถึงการ
ต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังน ี้ 

 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย ค่านิยม

ที่ด ีมีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้

๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็ง
ของ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งของ 
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า 

๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและมีการท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
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๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดบัอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน า
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับ               
อนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 

๒. เป้าหมายรวม 
        เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่๑๒ ประกอบด้วย 
๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 

บรรทัดฐานที่ดีของสังคมมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน 
สถานการณ ์มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงาม 
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทย 

๒.๒ ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาท ิระบบโลจิสติกส์ พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของ ภาคการผลิต
และบริการ 

๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดีและเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ ก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลกและอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น 

๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิม
การใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลงและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความ
ยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษี
กว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ 
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
      ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
3.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน

ด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ าการพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน
ระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์  เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน 
และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพ 
คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา 
ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (๓) 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มี
การจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  อาทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีใน
การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและ
ปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาท ิปรับ 
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (๖) พัฒนาระบบ 
การดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาท ิผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุ 
ระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาท ิก าหนด 
มาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ 
ที่ทกุคนเข้าถึงได ้

3.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและสร้าง 
ความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร 
ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยี
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหา
ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันแก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม
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โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย 
ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาท ิขยาย 
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา
ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการที่
มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาคและระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 
(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร 
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน  การปรับ
องค์กรการเงินของชุมชนให้ ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ
การออมและจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็น
แม่ข่าย 

3.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก 
ซบเซา และข้อจากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตาม
ศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีกาขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และมาจากความร่วมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) 
การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การ
จัดสรรงบประมาณการ บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณและด้านการเงิน อาทิ เพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการค้าการ
ลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่
ระบบมาตรฐานต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน เพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความ
สะดวกด้านการค้าการลงทุน 

3.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบัน 
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการ 
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ให้บริการ รวมทั้ง การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้ ทรัพยากร 
ดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
การสร้างความมั่นคงด้านน้า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 
ที่เกิดจากสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุล
ของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากร
น้าเพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุลและยั่งยืน (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (๗) การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

3.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 
สู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบ
ต่อความ มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพล
และการเพ่ิม บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการ
ร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้าง
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ดังนั้น การ
พัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน ประเทศไทยมคีวามสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคาม
ในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคาม
ทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความ
สงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกัน 
ประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (๓) การส่งเสริม 
ความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของ 
ชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเลและ (๕) การบริหารจัดการความ 
มั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนา 



๑๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ 

มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรค 
ที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากลการบังคับใช้
กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส  ระบบและ
กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมรวมทั้งการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ
การลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาท ภารกิจ 
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่า (๒) 
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การ
จัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ 
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและอานวยความสะดวก
ตรงตามความต้องการ (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง (๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคบัสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

3.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมา 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ
และปัญหาเชิงปริมาณคุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มี
ข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะ 
ต่อไป จึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนา 
ระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีด 
สามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร  และท่าอากาศยานในภูมิภาค 
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้าการพัฒนาด้าน
พลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ ายและลดการพ่ึงพาก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาด้านสาธารณูปการ(น้ าประปา) 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ 
พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบ
ขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งอาทิ การพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง (๓) 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ           โลจิสติกส์และโซ่
อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า  (๔) พัฒนา
ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงานเพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ
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ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

3.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความ
ได้เปรียบด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนาเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการ
สะสมองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมี
มูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียง
พอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดัน
สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพพัฒนาได้เองและกลุ่มเทคโนโลยีที่นาสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  (๒) พัฒนา
ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบ และ
การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  และ (๓) พัฒนา
สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ
ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา 
STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

3.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ
เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญประกอบกับการขยายตัวของ  
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุนรวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว 
ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วยดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมี
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุก
กลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และการ
เพ่ิมมูลค่าการลงทนุในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้
กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง  พัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ
ชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาท ิพัฒนา 
สภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมี 
บูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบ 
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ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ (๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาท ิพัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล 
ตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาพื้นทีเ่ศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

3.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ 
และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนว 
ทางการด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรีเปิดกว้างและเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการ
แสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการ 
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่อง 
การมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมี การใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและ 
การลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียง 
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็น 
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับ
มิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้าและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการ
คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, 
IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  (๓) 
พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (๔) 
ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  
(๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) เข้าร่วมเป็น
ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ
ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจด้านความ
รว่มมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
     ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 



๑๕ 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
 

๑.  พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลกที่ดี 
๒.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  พัฒนาครูให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
๔.  บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 

เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
 

๑.  นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒.  นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.  ครูเป็นครูมืออาชีพ 
๔.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  
กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                 เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๓  ยกระดับครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
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บทที่ ๓  
         ประมาณการรายรับสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
๑. เงินอุดหนุนรายหัว 

๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑    จ านวน   ๔๒ คน 
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒    จ านวน   ๒๖ คน 
๑.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓    จ านวน   ๑๘ คน 
๑.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔    จ านวน   ๑๕ คน 
๑.๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕    จ านวน     ๕ คน 
๑.๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    จ านวน   ๑๑ คน 

ฯลฯ 

 
๒๕๒,๕๘๘ 
๑๕๙,๓๐๒ 
 ๑๑๑,๕๘๒ 
 ๑๐๕,๔๒๐ 
  ๓๔,๘๖๕ 
  ๗๕,๐๐๙ 
 

 

๒.เงินอุดหนุนอ่ืนๆ 
๒.๑  กรณีโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับเงิน

เพ่ิมรายหัวละ ๑,๐๐๐  บาท/ปี 

 
            ๑๑๗,๐๐๐ 

 

 

เงินบริจาคอ่ืนๆ 
๓.๑ - 

 
      - 

 

รวม ๘๕๕,๗๖๖  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
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                                      มาตรฐานที่  ๑ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 
โครงการ            พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน  2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 นักเรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสารและการคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของข้อมูลและเหตุผล การใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง สามารถค้นหาความรู้ใหม่ 
ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหน้าที่ครูและโรงเรียนที่ต้องจัดประสบการณ์
แก่นักเรียนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมเรื่องการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์
ผลงาน สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่คุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลโลก   และในการจัดกิจกรรมโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างาน โดยเน้นการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  

ครูและโรงเรียนจึงต้องจัดเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม 
โดยเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่ตนเองเลือกตามความถนัด  และ 
ความสนใจอย่างแท้จริง   ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้ครบทุกด้าน   
สรรค์สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  มีคุณภาพ สามารถปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคมได้อีกทางหนึ่ง  
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 

2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดอย่างเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
  4. เพ่ือให้นักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

5. เพ่ือให้ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม
เปูาหมาย 

6. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 



๑๙ 
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7. เพ่ือให้นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

8. เพ่ือให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  

9. เพื่อให้นักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
10. เพื่อให้นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองสม่ าเสมอ  

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น  
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  

ความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดอย่าง

เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
  4. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

5. ร้อยละ 50 ของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเปูาหมาย 

6. ร้อยละ 98 ของนักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

7. ร้อยละ 98 ของนักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

8. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  

9. ร้อยละ 98 ของนักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
10. ร้อยละ 98 ของนักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองสม่ าเสมอ  
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ได้

เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 
2.  นัก เรียนมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ ยน  

ความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ในระดับดีเยี่ยม 
3. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดอย่างเหมาะสมปลอดภัย 

มีประสิทธิภาพ ในระดับดีเยี่ยม 
  4. นักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ในระดับดีเยี่ยม 

5. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเปูาหมาย 
ในระดับพอใช้ 
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6. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย ในระดับดีเยี่ยม 

7. นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดีเยี่ยม 

8. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ในระดับดีเยี่ยม 

9. นักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ในระดับดีเยี่ยม 
10. นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองสม่ าเสมอ ในระดับดีเยี่ยม  

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

การด าเนินงานตามแผน (D) 
- กิจกรรมสุขบัญญัติ 10 ประการ (250.-) 
- กิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ (250.-) 
- กิจกรรมอบรมคุ้มครองผู้บริโภค (250.-) 
- กิจกรรมจราจร (250.-) 
- กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก (-) 
- กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ (-) 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (500.-) 
- กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล      
ร. 10 (500.-) 
- กิจกรรมวันไหว้ครู (500.-) 
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (1,000.-) 
- กิจกรรมท าบุญสถานศึกษา (2,000.-) 
- กิจกรรมวันอาเซียน (1,000.-) 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส – วันขึ้นปีใหม่ (1,000.-) 
- กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (1,000.-) 
- กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ (6,000.-) 
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (1,000.-) 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (1,000.-) 

เดือน ตุลาคม 2561 

 – 

 เดือน กันยายน 2562 

ครูทุกคน 
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- กิจกรรมปฐมนิเทศ (500.-) 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (1,000.-) 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยฯ (2,000.-) 

  - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกฯ (2,000.-) 
- กิจกรรม To Be Number One (1,000.-) 
- กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟูา (1,000.-) 
- กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดี (1,000.-) 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (2,000.-) 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ (20,000.-) 
- กิจกรรมไหว้ศาลเจ้าพ่อสมศักดิ์ (2,000.-) 
- กิจกรรมงานแนะแนว (1,000.-) 
- กิจกรรมงานสักการะหลวงพ่อเขียน (1,000.-) 
- กิจกรรมเรียนร่วม (500.-) 
- กิจกรรมถวายราชสดุดีฯ (500.-) 
- กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (-) 
- กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ฯ (10,000.-) 
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม (10,000.-) 
- กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
(30,000.-) 
- กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ (4,๐๐0.-) 
- กิจกรรมทัศนศึกษา (20,000.-) 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน (3,000.-) 
- กิจกรรมกีฬาสีภายนอก (5,000.-) 
- กิจกรรมติวเข้ม – ซ่อมเสริม (6,000.-) 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะต่อไป 
-  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

เดือน ตุลาคม 2561  
– 

 เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียน การ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสม
ตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ในระดับดีเยี่ยม 
3. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดอย่างเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ในระดับดีเยี่ยม 
 4. นักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี
ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสตูร 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ในระดับดีเยี่ยม 
5. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเปูาหมาย 
ในระดับพอใช้ 
6. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย ในระดับดีเยี่ยม 
7. นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดีเยี่ยม 
8. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็น
ไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ในระดับ
ดีเยี่ยม 
9. นักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ในระดับดีเยี่ยม 
10. นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง
สม่ าเสมอ ในระดับดีเยี่ยม  

1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีความสามารถในการ
อ่าน และเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น  
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดอย่าง
เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
 4. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีความก้าวหน้าจาก
พ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
5. ร้อยละ 50 ของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
ของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไป
ตามเปูาหมาย 
6. ร้อยละ 98 ของนักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจต
คติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมี
วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
7. ร้อยละ 98 ของนักเรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
8. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน  
9. ร้อยละ 98 ของนักเรียนยอมรับเหตุผลความ
คิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
10. ร้อยละ 98 ของนักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพ
ของตนเองสม่ าเสมอ  
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน และ
เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น ใน
ระดับดีเยี่ยม 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม ในระดับดีเยี่ยม 
3. นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได
อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 4. นักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิม
ในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเปน็รปูธรรมและ
ต่อเนื่อง ในระดับดีเยี่ยม 
5. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของ
นักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเปูาหมาย ในระดับพอใช้ 
6. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี 
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือ
มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย ใน
ระดับดีเยี่ยม 
7. นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม ในระดับดีเยี่ยม 
8. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน
ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ในชีวิตประจ าวัน ในระดับดีเยี่ยม 
9. นักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของ

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน 
และเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและ
น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม 
3. นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได
อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
 4. นักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิม
ในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
5. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของ
นักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเปูาหมาย 
6. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ี
ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วง
วัย 
7. นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
8. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน
ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
9. นักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
10. นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของ
ตนเองสม่ าเสมอ 
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ผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ในระดับดีเยี่ยม 
10. นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของ
ตนเองสม่ าเสมอ ในระดับดีเยี่ยม  
 
 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1 ค่าตอบแทน - - 
7.2 ค่าใช้สอย - - 
7.3 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
    
 

1๒๒,๐00.- บาท 
 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
 รวมเป็นเงิน 1๒๒,๐00.- บาท 

7.4 อ่ืนๆ   
รวมทั้งสิ้น 1๒๒,๐00.- บาท 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียน การ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสม
ตามระดับชั้น 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม 
3. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดอย่างเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
 4. นักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี
ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
5. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเปูาหมาย 
6. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย 
7. นักเรียนมคีวามประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- แบบประเมินคุณภาพ 
- แบบสังเกต 
- การตรวจสอบเอกสาร 
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ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
8. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็น
ไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
9. นักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
10. นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง
สม่ าเสมอ 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น  

9.2 ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

9.3 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดอย่าง
เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
  9.4 ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

9.5 ร้อยละ 50 ของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเปูาหมาย 

9.6 ร้อยละ 98 ของนักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

9.7 ร้อยละ 98 ของนักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

9.8 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  

9.9 ร้อยละ 98 ของนักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
9.10 ร้อยละ 98 ของนักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองสม่ าเสมอ  
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10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์)            (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 
        ต าแหน่ง ครู                     ต าแหน่ง ครู  

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

             ต าแหน่ง ครู  (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                อบรมสุขบัญญัติ 10 ประการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่     1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่    1 
หน่วยงานที่รับ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง     อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 256๑ – กันยายน 256๒ 
 
1.  หลักการและเหตุผล  

             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ชาติพุทธศักราช  2542 หมวด 4 มุ่งเน้นให้จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล ทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ซึ่งจะ
สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคลองกับเกณฑ์มาตรฐานและเป็น
คนเก่งของสังคมสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
             เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักในความส าคัญของการรักษาสุขภาพ และน าองค์ความรู้ไปสู่
ชุมชนในการด ารงชีวิตประจ าวัน จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ารัฐใช้งบประมาณในการจัดซื้อ
ยาให้โรงพยาบาล สารธารณสุขต่างๆ เป็นจ านวนเงินสูง โรงพยาบาลต่างๆ มีผู้ปุวยเพิ่มปริมาณขึ้นทุกปี
กระทั่งส่งผลเสียหายต่อโรงพยาบาลที่ไม่สามารถรักษาคนไข้ได้เพราะงบประมาณจ ากัด ซึ่งวิธีการหนึ่งที่
คณะแพทย์ได้สรุปให้คณะรัฐบาลทราบแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น คือ การดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยการ
ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการจะเป็นคนมีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม สุขบัญญัติ 10 
ประการ ยังช่วยให้มีภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บปุวยง่ายๆด้วย โดยสุขบัญญัติ 10 ประการ หรือ สุขบัญญัติ
แห่งชาตินี้ รัฐบาลได้ประกาศให้ด าเนินการและเผยแพร่ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ดังนั้นจึงได้
ก าหนดในทุกวันที่ 28 พฤษภาคม เป็น “วันสุขบัญญัติแห่งชาติ” อีกด้วย 
              จากเหตุการณด์ังกล่าวกลุ่มโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษา
สุขภาพเห็นว่าการน าสุขบัญญัติ 10 ประการ มาสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างนิสัยแก่นักเรียน ช่วยประเทศลด
ค่าใช้จ่ายในเรื่องยาและการรักษาพยาบาล อีกท้ังโรงเรียนลดปัญหาการขาดเรียนจากการเจ็บปุวยของครู
และนักเรียน จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตน ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เพื่อน าความรู้ขยายผลต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ืออบรมให้นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
          2.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

3.  เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ร้อยละ 85 ของนักเรียน ได้รับความรู้ เรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการ 
ร้อยละ 85 ของนักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 

ประการ                                                               

P 



๒๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 

ประการ ในระดับดีเยี่ยม 

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

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
- แงตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ 

พฤศจิกายน 256๑ คณะครู 

2 การด าเนินงานตามแผน (Do) 
-กิจกรรมอบรมสุขบัญญัติ 10 ประการ  

พฤศจิกายน 256๑      
–  

กันยายน 256๒ 

นางสาวกิง่กมล  ศิริประเสริฐ
คณะครู 

3 การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๒ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

4 การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 256๒ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
1.อบรมให้นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของ
ชีวิตตนเอง 
2.เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษา
สุขภาพและปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

1.นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
 
2.นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 

ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.นักเรียนอบรมให้นักเรียนรักและ
เห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
2.เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ
ของการรักษาสุขภาพและปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

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

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 

 

 

 



๒๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 250 - - เงินอุดหนุนรายหัว 250 
2 วัสดุส านักงาน - - - - - 

รวม - - - 250 บาท 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
2.นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบบันทึกปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพมีสุขภาพดีตามหลักปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ 
 
10.ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ)                (นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์) 

 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย                ต าแหน่ง ครู   
     
                ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

         ( นางภัสวรรณ  กันนา ) 
                                                ต าแหน่ง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 



๓๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

 
กิจกรรม                เดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่     1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่     ๒ 
หน่วยงานที่รับ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง     อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     31  พฤษภาคม 256๒ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ชาติพุทธศักราช  2542 หมวด 4 มุ่งเน้นให้จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล ทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ซึ่งจะ
สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคลองกับเกณฑ์มาตรฐานและเป็น
คนเก่งของสังคมสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
             เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักในความส าคัญของการรักษาสุขภาพ และน าองค์ความรู้ไปสู่
ชุมชนในการด ารงชีวิตประจ าวัน จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ารัฐใช้งบประมาณในการจัดซื้อ
ยาให้โรงพยาบาล สารธารณสุขต่างๆ เป็นจ านวนเงินสูง โรงพยาบาลต่างๆ มีผู้ปุวยเพิ่มปริมาณขึ้นทุกปี
กระทั่งส่งผลเสียหายต่อโรงพยาบาลที่ไม่สามารถรักษาคนไข้ได้เพราะงบประมาณจ ากัด ซึ่งวิธีการหนึ่งที่
คณะแพทย์ได้สรุปให้คณะรัฐบาลทราบแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น คือ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
              จากเหตุการณ์ดังกล่าวกลุ่มโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษา
สุขภาพเห็นว่าการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก  มาสู่การปฏบิัติเพื่อสร้างนิสัยแก่นักเรียน ช่วยประเทศลด
ค่าใช้จ่ายในเรื่องยาและการรักษาพยาบาล อีกท้ังโรงเรียนลดปัญหาการขาดเรียนจากการเจ็บปุวยของครู
และนักเรียน จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่  เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่กลุ่มตัวแทนครู
และนักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เพ่ือน าความรู้ขยายผลต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ืออบรมให้นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
          2.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่  

3.  เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 85 ของนักเรียน ได้รับความรู้ รวมถึงโทษและพิษภัยในการสูบบุหรี่   
ร้อยละ 85 ของนักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพ ห่างไกลจากยาเสพติด                                       

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ใน

ระดับดีเยี่ยม 
 

P 



๓๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

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

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
- แงตัง้กรรมการที่รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 256๒ คณะครู 

2 การด าเนินงานตามแผน (Do) 
-กิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก  

พฤษภาคม 256๒ 
 

ว่าที ร.ต. ทศพร จันทวง์สิงห์ 
 

3 การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 กันยายน 256๒ ว่าที ร.ต. ทศพร จันทวง์สิงห์ 
 

4 การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 256๒ ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 

1.อบรมให้นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของ
ชีวิตตนเอง 
2.เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษา
สุขภาพและรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 

1.นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเองรวมถึง
พิษภัยของโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ 
2.นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและ
รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.อบรมให้นักเรียนรักและเห็น
ความส าคัญของชีวิตตนเอง 
2.เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ
ของการรักษาสุขภาพและรณรงค์งด
สูบบุหรี่โลก 

1.นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของ
ชีวิตตนเอง 
2.นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
รักษาสุขภาพและรณรงค์งดสูบบุหรี่
โลก 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 250 - - เงินอุดหนุนรายหัว 250 
2 วัสดุส านักงาน - - - - - 

รวม - - - 250 บาท 

 



๓๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

8. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนรกัและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเอง 
2.นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพและ
รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 

-  แบบสอบถาม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
             นักเรียนเห็นความส าคัญของการเดิน รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 
 
10.ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
      (ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)         (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 

     ต าแหน่ง ครู                    ต าแหน่ง ครู   
     
                ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

         ( นางภัสวรรณ  กันนา ) 
                                                ต าแหน่ง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม                รณรงค์ไข้เลือดออก 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่     1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่     ๒ 
หน่วยงานที่รับ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง     อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 256๑ – กันยายน 256๒ 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล  
 ในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกซ่ึงก าลังแผ่ระบาดอย่างหนัก และได้คร่าชีวิต

ผู้คนไปเป็นจ านวนมาก ซึ่งน าความสูญเสียแก่หลายครอบครัว รวมทั้งประเทศชาติที่ต้องสูญเสียบุคลากรที่ส่วน
ใหญ่เป็นเยาวชน อันเป็นอนาคตของประเทศต่อไป จึงจ าเป็นต้องช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนได้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้โดยด่วน และให้ทราบถึงวิธีปูองกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออกอีกด้วย 

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่พบในประเทศเขตร้อน และเขตอบอุ่นโดยเฉพาะในแถบ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ลาตินอเมริกา หมู่เกาะแคริบเบียน และหมู่เกาะแปซิฟิก ส าหรับ ประเทศไทย โรคนี้ส่วนใหญ่ พบ
ในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี การระบาดครั้งแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2501 มี
รายงานผู้ปุวย 2,158 ราย คิดเป็นอัตราผู้ปุวยเท่ากับ 8.8 ต่อประชากรแสนคน มีอัตราปุวยตายร้อยละ 
13.90 โดยมีรายงานผู้ปุวยสูงสุดในปี พ.ศ.2530 คือ 174,285 ราย และมีอัตราปุวยตายร้อยละ 0.5 ในปี 
พ.ศ.2541 มีรายงานผู้ปุวย121,189 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 209.14 ต่อประชากรแสนคน และมีอัตราปุวย
ตายร้อยละ 0.34 จะเห็นว่าจ านวนผู้ปุวยมีแนวโน้มที่สงูมากขึ้นมาตลอด แต่อัตราปุวยตายลดน้อยลงอย่าง
ชัดเจน เนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ เนื่องจากเยาวชนทุกคนเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของสังคมและ
ประเทศชาติ จึงควรมีการรณรงค์ให้เยาวชน มีจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคม เยาวชนจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับ
โรคไข้เลือด-ออก อาการของโรค วิธีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ปุวยในเบื้องต้น วิธีการควบคุมและก าจัดยุงลายที่ถูก
วิธ ีและสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อผู้อื่นได้ 

ดังนั้นทางโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้เล็งเห็นถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก และผลกระทบที่จะเกิด
ตามมา จึงได้จัดท ากิจกรรม “ รู้เอาไว้เรื่องไข้เลือดออก “ ขึ้น เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจถึง
สาเหตุของการเกิดโรค วิธีการปูองกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้
ให้แก่บุคคลอ่ืนๆได้ 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
2. เพื่อเป็นการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายที่เป็นสาเหตุของการโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน  

วังงิ้ววิทยาคม 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการปูองกันโรคไข้เลือดออก 
 
 
 
 

P 
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3.  เป้าหมาย  

3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมปลอดภัยจากการเป็นโรคไข้เลือดออก 
2. ร้อยละ 90 ของแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายท าลาย 

          3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการปูองกันโรคไข้เลือดออก 

3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
คณะคุณครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรงทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจ และปลอกภัยจากโรคไข้เลือดออก ในระดับดีเยี่ยม 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

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

พฤศจิกายน 256๑ คณะครู 

2.การด าเนินงานตามแผน (Do)   
- กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก 

พฤศจิกายน 256๑ 
- 

กันยายน  286๒ 

คณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน  286๒ นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน  286๒ นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 

 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
- นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
- นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจากโรค
ไข้เลือดออก และหลีกเลี่ยงตนเอง จากสภาวะที่
เสี่ยงต่อ โรคไข้เลือดออก 

-  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ   
-  มีความปรอดภัยจากจากโรคไข้เลือดออก 
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

-นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
-นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจาก
ไข้เลือดออกและหลีกเลี่ยงตนเอง  
จากสภาวะการเกิดโรคติดต่อ  

- นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
- นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจาก
โรคไข้เลือดออก  และหลีกเลี่ยงการ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 
 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

              จ านวนเงิน  -   บาท   
ที ่ รายการ เงินงบประมาณ แหล่งเงิน รวม 
๑. กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก - - - 

8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ                 
สุขนิสัย และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
2. -นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจากไข้เลือดออก  และ
หลีกเลี่ยงตนเอง  จากสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ  

แบบสังเกต 
 
แบบบันทึก 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัย  จากโรค
ไข้เลือดออก 
 
10.ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ)         (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 

  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย                    ต าแหน่ง ครู   
     
                ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                   ( นางภัสวรรณ  กันนา ) 
                                                ต าแหน่ง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
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11. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม    ส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่ ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ์ 
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๑  -  กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๗ กล่าวถึง ความมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษาว่า  ในกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

นอกจากนี้การปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ตามความมุ่งหมายและหลักการ
จัดการศึกษา เป็นกิจกรรมส าคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและ
วิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและ
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  มุ่งเน้นให้นักเรียน คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตน 
 รัฐบาลปัจจุบันจึงก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้างต้นเพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้
เข้มแข็ง โดยมุ่งสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ได้แก่ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่ แบ่งปัน 
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐.  รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑.  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส  

มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
๑๒.  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

         โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาค่านิยม หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
ระดับสถานศึกษา  โดยจัดท ากิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ในระดับสถานศึกษา เพ่ือ
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เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 
๑๒ ประการ 
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการให้กับนักเรียน 
๒. เพ่ือบูรณาการการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
   ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  ในระดับดีเยี่ยม 
๒. กิจกรรมในการพัฒนา ส่งเสริม ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ประสบความส าเร็จ  

ในระดับดีเยี่ยม 
 
๔. วิธีด าเนินการ 

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

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
   กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 
 
       1. กิจกรรมหน้าเสาธง 
       ๒. กิจกรรมไหว้ครู 
       ๓. กิจกรรมวันถวายเทียน 
       ๔. กิจกรรมวันแม่ 
       ๕. กิจกรรมถวายราชสดุดี ฯ ร.10 
       ๖. กิจกรรมจัดปูายนิเทศวันส าคัญ 
       ๗. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
       ๘.  กิจกรรมกีฬาสี 
       ๙. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
       ๑๐. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

 
 
 
๑. ทุกวันท าการ 
๒. เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๓. เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๔. เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๕. เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๖. ตลอดป ี
๗. เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๘. เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๙. ตลอดป ี
๑๐. เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
ครูเวรประจ าวัน 
นางภัสวรรณ  กันนา 
นายเอกชัย  ศิลปวัลย์ 
นางสาวกิ่งกมล ศิริประเสริฐ 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
นางภาวิณี  บัวพันธ์ 
นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 
ว่าท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห ์
นางจารุวรรณ พิทักษ์รักษาเลิศ 
นางภาวิณี  บัวพันธ์ 
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 กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ 
๑) ภาษาไทย : การเขียนเรียงความ 
๒) สังคมฯ : มารยาทไทย/หลักธรรมของศาสนา/
ระบอบการปกครองของไทย 
๓) สุขศึกษา : ความสัมพันธ์ในครอบครัว/สุขนิสัย/
กีฬาหมากรุกไทย 
๔)งานอาชีพฯ : การจัดพานไหว้ครู/อาชีพสุจริต/
เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง    
๕) ศิลปะ : วาดภาพวันส าคัญ/การร าไทย/เพลงพระ
ราชนิพนธ์ 
๖) ลูกเสือ : ค าปฏิญาณและกฎ 

ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอนประจ าวิชา 

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

เดือน กันยายน ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

เดือน กันยายน ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. นักเรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริมค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ 
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ  ในระดับดีเยี่ยม 
๒. กิจกรรมในการพัฒนา ส่งเสริม ค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ ประสบความส าเร็จ ในระดับดี
เยี่ยม 

 
๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. นักเรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริม
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ ไม่น้อยกว่า ๕ 
กิจกรรม 

๑.ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
พัฒนา ส่งเสริมค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ 
๒.ร้อยละของนักเรียนมี
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ 

๑. ๙๐ % 
 
 
๒. ๙๐ % 
 

 



๔๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ - - 
๗.๔ อ่ืนๆ - - 

รวมทั้งสิ้น - - 
 
๘.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
๑.ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริมค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
๒.ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ 

- แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม 
- รายงานผลรายกิจกรรม 
- แบบประเมินค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

๙.๑ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๙.๒ ครูสามารถเชื่อมโยงการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ กับการพัฒนานักเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางภาวิณี   บัวพันธ์)             (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)  
             ต าแหน่ง ครู                           ต าแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ..............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                               ( นางภัสวรรณ   กนันา )  
         ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................................... .............ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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P 

กิจกรรม      คุ้มครองผู้บริโภค 
สนองมาตรฐานการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                     โครงการใหม่  P   โครงการต่อเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม  256๑ – กันยายน 256๒ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารในโรงเรียนและชุมชน
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกคนจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทั้งเพ่ือตนเอง และเพ่ือคนอ่ืน  

การปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสาที่จะให้ความรู้  ช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพของนักเรียน ครู 
ครอบครัว และชุมชน จากกการปฏิบัติจริง โดยใช้หลักการในการตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ อย่างมีเหตุมีผล 
เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของนักเรียนเพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันในด้านสุขภาพให้กับตนเองและคนรอบข้าง  

นักเรียนจึงได้ร่วมกันจัดตั้ง "ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)" โดยมีครูที่ปรึกษาและหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ 

 
2.  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในการช่วยเหลือเพ่ือน ๆ ครอบครัว และ
ชุมชน เป็นผู้มีจิตอาสา จิตสาธารณะต่อผู้อ่ืนด้วยการให้ความรู้การบริโภคอย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
           2. เพ่ือให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเป็นผู้บริโภคท่ีเข็มแข็ง โดยยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            3. เพ่ือให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ เกิดความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของ การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 
           4. เพ่ือเฝูาระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน  

 
3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนร้อยละ  80  ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ปลอดภัย 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 

อยู่ในระดับดีมาก 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

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

ตุลาคม  256๑ คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(Do) 
1. จัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค  

  พฤศจิกายน 256๑ 
– 

กันยายน 256๒ 

นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

กันยายน 256๒ นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 256๒ นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ อย่างถูกต้อง 
และเป็นระบบ 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ อย่างถูกต้อง 
และเป็นระบบ ในระดับดี 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย การพัสดุ อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 

-แบบสอบถามการใช้การ
บริการงานพัสดุ 
-เอกสารการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 

ร้อยละ  81  
 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

-ค่าวัสดุ 250 วัสดุจัดบอร์ดให้ความรู้ 

รวมทั้งสิ้น 250   บาท  (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายรายการ) 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด เครื่องมือ 

1.นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงการเลือกซ้ืออาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 

การสังเกต,แบบสอบถาม 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)                    (นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์)  
             ต าแหน่ง ครู                            ต าแหน่ง ครู  
 
 
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                        ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม      
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กิจกรรม    การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่   2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์  2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ก าหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนานักเรียนไว้ 3
กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ   

กิจกรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตาม 
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ ใน 
ข้อ 273 ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือ น าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและ
แรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน การเดินทางไกลและแรมคืน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของ สมศ.ตัวบ่งชี้พ้ืนฐานที่ 2.3 กล่าวถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความส าคัญต่อนักเรียนมาก  

งานลูกเสือ-เนตรนารี ฝุายกิจกรรมพัฒนานักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้เห็นความส าคัญ จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

2.2. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี  รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
2.3. เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 14 คน 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จ านวน 85 คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ร้อยละ 95 มีความรู้และ
ทักษะในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ร้อยละ 95  มีความเสียสละใน
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3. นักเรียน ร้อยละ 100 สามารถน าความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้ 
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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 าหนดผู้รับผิดชอบ 

เดือนมกราคม 2562 นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
และคณะท างาน 
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- ส่งเสริมสนับสนุน 
-  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุน
ทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให้การนิเทศ 

เดือนมกราคม 2562 นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

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

 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
และคณะท างาน 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม มีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ- เนตร
นารี ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคมมีความเสียสละในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
3. นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู้ทักษะและ
ทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม ร้อยละ 95 มีความรู้และทักษะในกิจกรรม
ลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม ร้อยละ 95  มีความเสียสละในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3. นักเรียน ร้อยละ 100 สามารถน าความรู้ทักษะและ
ทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม มีความรู้
และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ- เนตร
นารี ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมีความ
เสียสละในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
3. นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู้
ทักษะและทัศนคติท่ีดีไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึก
ความอดทนความมีระเบียบวินัย 
รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
2. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็น
พลเมืองดี  รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วย
ความเต็มใจ 
3. เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพจาก
ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้
เพ่ิมเติม 

98 % 
 
 
 

98 % 
 
 

100 % 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน - - 
7.2 ค่าใช้สอย - - 
7.3 ค่าวัสดุ , ค่าอาหาร , ค่าเหมา
รถบัสรับจ้าง 
    
 

30,000.- บาท 
(งบกิจกรรมพัฒนานักเรียน) 

- ค่าวัสดุในการอยู่ค่าย 
- ค่าอาหาร 
- ค่าเหมารถบัสรับจ้าง 
 รวมเป็นเงิน 30,000.- บาท 

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

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมี
ระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
2. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี  รู้จัก
ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
3. เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 

- แบบประเมินคุณภาพ 
- แบบสังเกต 
- ตรวจสอบเอกสาร 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ร้อยละ 95 มีความรู้และทักษะใน
กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตรที่ก าหนด 

9.2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ร้อยละ 95  มีความเสียสละในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

9.3. นักเรียน ร้อยละ 100 สามารถน าความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์)            (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 
       ต าแหน่ง ครู                    ต าแหน่ง ครู  

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

              ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา   
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่   1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  25  พฤศจิกายน  2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ลูกเสือทั่วประเทศจะจัดพิธีวางพวงมาลาตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีพระรูปของพระองค์ประดิษฐานอยู่ คณะลูกเสือ
แห่งชาติก็ได้จัดพิธีในส่วนกลางที่ลานอนุสาวรีย์ หน้าสวนลุมพินี  โรงเรียนต่าง ๆ ก็จัดพิธีวางพวงมาลาใน
โรงเรียน  

งานลูกเสือ-เนตรนารี ฝุายกิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ได้เห็นความส าคัญใน
กิจกรรมนี้ จึงเห็นควรให้จัดพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา เพ่ือถวายความจงรักภักดี เชิดชูเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2.2. เพ่ือให้เกิดความสามัคคีระหว่างพี่น้องลูกเสือ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.3. เพื่อสืบเนื่องประเพณีนี้ ให้อยู่ในกิจการลูกเสือต่อไป 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและ
ทราบถึงความส าคัญของวันคล้ายวันสวรรคต ร.6 

  2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมทุกคน มีความเสียสละในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของพระองค์ท่ีทรงจัดตั้งกองลูกเสือปุาและพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
  2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เป็นผู้มีระเบียบวินัยและมี
ความเสียสละในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

10 พฤศจิกายน 25๖๑ นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- ส่งเสริมสนับสนุน 
-  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุน
ทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให้การนิเทศ 

25 พฤศจิกายน 256๑ นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

27 พฤศจิกายน 256๑ นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

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

28 พฤศจิกายน 256๑ นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระองค์ท่ีทรงจัดตั้งกองลูกเสือปุาและพระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย  
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม เป็นผู้มีระเบียบวินัยและมีความเสียสละในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและทราบถึง
ความส าคัญของวันคล้ายวันสวรรคต ร.6 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคมทุกคน มีความเสียสละในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระองค์ท่ีทรงจัดตั้งกองลูกเสือปุา
และพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เป็นผู้มี
ระเบียบวินัยและมีความเสียสละใน
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

1. เพ่ือถวายความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
2. เพ่ือให้เกิดความสามัคคีระหว่าง
พ่ีน้องลูกเสือ และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
3. เพื่อสืบเนื่องประเพณีนี้ ให้อยู่ใน
กิจการลูกเสือต่อไป 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน - - 
7.2 ค่าใช้สอย - - 

7.3 ค่าวัสดุ 
   -  วัสดุจัดท าพวงมาลา 

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

 
7.4 อ่ืนๆ   

รวมทั้งสิ้น 500.- บาท 
(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 



๕๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. เพ่ือถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. เพ่ือให้เกิดความสามัคคีระหว่างพ่ีน้องลูกเสือ และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. เพื่อสืบเนื่องประเพณีนี้ ให้อยู่ในกิจการลูกเสือ
ต่อไป 

-แบบประเมินคุณภาพ 
-แบบสังเกต 
 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. นักเรียนได้ร่วมพิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา ต่อองค์พระประมุขลูกเสือแห่งชาติ   
9.2. นักเรียนได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงจัดตั้งกองลูกเสือปุา และพระราชทานก าเนิด

ลูกเสือไทย 
9.3. นักเรียนได้นักเรียนมีความเสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
 

10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์)            (นายกิตตวิัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 
        ต าแหน่ง ครู                    ต าแหน่ง ครู  

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

              ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่   1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่   2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  กรกฎาคม  2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีแนวคิดเพ่ือให้เยาวชนมีความเป็นระเบียบวินัย ทุกๆ ปี คณะลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดให้
มีการสวนสนามและปฏิญาณตนให้กับลูกเสือ-เนตรนารี  

งานลูกเสือ-เนตรนารี ฝุายกิจกรรมพัฒนานักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้เห็นความส าคัญ เนื่องจาก
เป็นการเผยแผ่เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สถาปนากิจการลูกเสือไทย จึงจัดให้
ลูกเสือ-เนตรนารีในโรงเรียนได้มีการถวายราชสดุดีและทบทวนค าปฏิญาณข้ึน 

  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
           2.2. เพ่ือให้เกิดความสามัคคีระหว่างพ่ีน้องลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
     2.3. เพ่ือสืบเนื่องประเพณีที่ดีนี้ให้ด ารงอยู่ในกิจการลูกเสือ-เนตรนารีต่อไป 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมทุกคน  มีความรู้ความเข้าใจ

และทราบถึงความส าคัญของวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย  
  2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมทุกคน  มีความเสียสละในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของพระองค์ท่ีทรงจัดตั้งกองลูกเสือปุาและพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
  2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เป็นผู้มีระเบียบวินัยและมี
ความเสียสละในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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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 าหนดผู้รับผิดชอบ 

25 มิถุนายน 2562 นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- ส่งเสริมสนับสนุน 
-  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุน
ทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให้การนิเทศ 

1 กรกฎาคม 2562 นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

3 กรกฎาคม 2562 นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
และคณะท างาน 

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

5 กรกฎาคม 2562 นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
และคณะท างาน 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระองค์ท่ีทรงจัดตั้งกองลูกเสือปุาและ
พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม เป็นผู้มีระเบียบวินัยและมีความเสียสละใน
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม ร้อยละ 100  มีความรู้ความเข้าใจและทราบ
ถึงความส าคัญของวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย  
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม ร้อยละ 100  มีความเสียสละในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
ของพระองค์ท่ีทรงจัดตั้งกองลูกเสือปุา
และพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เป็นผู้มี
ระเบียบวินัยและมีความเสียสละใน
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

1. เพ่ือถวายความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
 2. เพ่ือให้เกิดความสามัคคี
ระหว่างพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี 
และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. เพ่ือสืบเนื่องประเพณีท่ีดีนี้ให้
ด ารงอยู่ในกิจการลูกเสือ-เนตรนารี
ต่อไป 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน - - 
7.2 ค่าใช้สอย - - 

7.3 ค่าวัสดุ - 
 

- 
7.4 อ่ืนๆ   

รวมทั้งสิ้น - 
(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
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8.  การประเมนิผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. เพ่ือถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. เพ่ือให้เกิดความสามัคคีระหว่างพ่ีน้องลูกเสือ-เนตร
นารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. เพ่ือสืบเนื่องประเพณีท่ีดีนี้ให้ด ารงอยู่ในกิจการ
ลูกเสือ-เนตรนารีต่อไป 

-แบบประเมินคุณภาพ 
-แบบสังเกต 
 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได้ร่วมเดินสวนสนามและกล่าวค าปฏิญาณต่อองค์พระประมุขลูกเสือแห่งชาติ   
9.2  นักเรียนได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงจัดตั้งกองลูกเสือปุา และพระราชทานก าเนิด

ลูกเสือไทย 
9.3 นักเรียนได้นักเรียนมีความเสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
 

10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์)            (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 
       ต าแหน่ง ครู                     ต าแหน่ง ครู  

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

              ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                กีฬาภายใน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่    1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่    ๒ 
หน่วยงานที่รับ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง     อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     สิงหาคม 256๒ – กันยายน 256๒ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กีฬาสี...คือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมการเล่นกีฬาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
ท าให้สมาชิกในสีปรึกษาหารือร่วมกันตัดสินใจเลือกท ากิจกรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้น าและผู้ตามที่
ดี รู้จักการท างานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสีเพราะคณะสีจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นักกีฬา 
กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ดรัมเมเยอร์ ทุกคนมีความส าคัญเท่ากัน นักเรียนรู้จักการมุ่งม่ันในการท างานเสียสละ 
ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบและปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีความสุขผลของการแข่งขันมี
ทั้งชนะหรือแพ้สิ่งนี้สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์ ให้รู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละ ฝึกฝนสภาพจิตใจให้เป็น
บุคคลที่สามารถทนต่อสถานการณ์ที่บีบคั้น ผิดหวังได้.....กิจกรรมกีฬาเปรียบได้กับการจ าลองสถานการณ์ใน
การด าเนินชีวิตจริง ตัวอย่างข้างต้นเป็นประโยชน์บางส่วนที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมติดตัว
ไปสู่สังคมในอนาคต 

2.  วัตถุประสงค์ 
                       1.  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในและท าให้ร่างกายแข็งแรงคลาย
ความเครียดจากการเรียน 

2.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา 

3.  เป้าหมาย  

3.3 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.3.1 ร้อยละ 100 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน 
3.3.2 ร้อยละ 80 นักเรียนรู้ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬา 

3.4 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.4.1 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน   ในระดับดีเยี่ยม 
3.4.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์เก่ียวกับกีฬา ในระดับดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 

P 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

สิงหาคม 256๒ คณะครู 

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

เขต  

สิงหาคม 256๒ คณะครู 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

สิงหาคม 256๒ ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 256๒ ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 

1.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน 
2.นักเรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬา 
 

1. นักเรียน เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ 
กีฬาแต่ละประเภท และ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ภายใน 
2.นักเรียนได้รับประสบการณ์
เกี่ยวกับกีฬา 

1.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ภายใน ในระดับดีเยี่ยม 
2.นักเรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับ
กีฬา ในระดบัดีเยี่ยม 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 80 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

1 ค่าสนับสนุนสีต่างๆ 500 - - - เงินอุดหนุนรายหัว 1,000 
2 ค่าของรางวัลฯ - - - 1,500 - 1,500 
3 แต่งหน้าถือปูาย - 500 - - - 500 
4 ปูายไวนิล - - - - - - 
5  - - - - - - 

รวม - - - - 3,000 บาท 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ในระดับดีเยี่ยม 
2.นักเรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬา ในระดับดี
เยี่ยม 

-  แบบสอบถาม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนเกิดความรู้ ความตระหนักและปฏิบัติตามกติกาอย่างถูกต้อง 
9.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน เพ่ือให้นักเรียนออกก าลังกาย 
9.3  นักเรียนเล่นกีฬาและรู้จักกติกาการเล่นเพ่ิมขึ้น 
9.4 นักเรียนหันมาสนใจกีฬามากขึ้น 

 
10.ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
     (ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)                 (นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์) 

     ต าแหน่ง ครู                           ต าแหน่ง ครู   
     
                ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

         ( นางภัสวรรณ  กันนา ) 
                                                ต าแหน่ง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                กีฬาภายนอก 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่    ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  2 
หน่วยงานที่รับ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง     อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤศจิกายน 256๑ – กันยายน 256๒ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของชาติและส่งเสริมให้ใช้กีฬาเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหาด้านสังคม  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น  โดยคณะรัฐมน
ตรมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าของเรื่องประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและออกก าลังกายทั่วประเทศให้มีความยั่งยืนต่อเนื่องและมีผลเป็น
รูปธรรมนอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5(พ.ศ.2555-2559)    ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้ความส าคัญแก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาในทุกสาขา และการน าความรู้ไปพัฒนาศักยภาพนักกีฬา การแข่งขันกีฬา  ตลอดจน
ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาและออกก าลังกายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้ความส าคัญแก่การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทักษะการเล่นกีฬาและการออกก าลัง
กายข้ันพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน 

2.  วัตถุประสงค์ 
              1. เพื่อให้เด็กเยาวชนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้
เพ่ือสุขภาพ หรือกีฬาเป็นเลิศ 

    2.  เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษา 

3.  เป้าหมาย  

3.5 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายนอก  
2. ร้อยละ 80 นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา 

3.6 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายนอก   ในระดับดีเยี่ยม 
๒.  นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา ในระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

P 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

พฤศจิกายน 256๑ คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
3. กิจกรรมกีฬาภายนอก 

ธันวาคม  ๒๕6๒ 
 

คณะครู 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๒ ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 256๒ ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

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

๑.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายนอก  
๒.นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต(Output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ภายนอก  
๒.นักเรียนมีประสบการณ์ในการ
แข่งขันกีฬา ในระดับดีเยี่ยม 

๑.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ภายนอก   ในระดับดีเยี่ยม 
๒.นักเรียนมีประสบการณ์ในการ
แข่งขันกีฬา ในระดับดีเยี่ยม ในระดับดี
เยี่ยม 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ๒,000 - - - เงินอุดหนุนรายหัว ๒,000 
2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - - - 1,000 - 1,000 
3 อุปกรณ์กีฬา - 1,000 - - - 1,000 
4 ค่าแต่งหน้าถือบ้าน 1,000 - - - - 1,000 

รวม - - - - ๕,000 บาท 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
๑.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายนอก ในระดับดี
เยี่ยม 
๒.นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา ในระดับดี
เยี่ยม 

-  แบบสอบถาม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศมากยิ่งข้ึน 

 9.2  นักกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ  มากขึ้น 
 9.3  บุคลากรกีฬาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 9.4  มีการบริหารจัดการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีการบูรณการร่วมกัน 

 
10.ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
     (ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)                   (นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์) 

     ต าแหน่ง ครู                    ต าแหน่ง ครู    
     
                ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                   ( นางภัสวรรณ  กันนา ) 
                                                ต าแหน่ง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม   ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่   ๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหม่   P    โครงการต่อเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๒   
______________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  
           ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการ
ให้และการรับบอย่างมีเหตุผล  ปฏิบัติตนในการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือการงานปฏิบัติตนตามค าสั่งสอนที่
ถูกต้องอย่างเหมาะสม  ตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณท้ังที่เป็นบุคคลและสถาบัน 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในทุก ๆ ปีการศึกษา โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ได้ผลิตนักเรียนให้จบการศึกษา
ภาคบังคับ ม.๓  และชั้น ม.๖  ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ซึ่งจะต้องส าเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
ดังนั้นงานแนะแนว จึงเห็นความส าคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้รู้จักการปรับตัวการให้และการ
รับอย่างมีเหตุผล สามารถเข้าใจปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้และถูกต้องอีกท้ังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์แสดงความกตัญญูต่อผู้พระคุณและสถาบันเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 
๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            นักเรียนร้อยละ ๙๐ รู้จักการให้และการรับอย่างมีเหตุผล ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอนที่ถูกต้องอย่าง
เหมาะสม มีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันต่อโรงเรียน 
  
     ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันต่อโรงเรียน  รู้จักการให้และการรับบอย่างมีเหตุผล  
สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
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๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน (P) 
   -  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
   -  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
   -  แต่งตั้งกรรมการทีร่ับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
   - ขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
   - จัดกิจกรรมปัจฉิม  
การติดตาม/ตรวจสอบ(C)  
  - ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
    - รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สรุปเป็นแนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนาต่อไป 

ก.พ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

ก.พ. ๒๕๖๒ 
 
 

มี.ค. ๒๕๖๒ 
 
 

มี.ค. ๒๕๖๒ 
 
 

ครูจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ 
และคณะครู 

 
 
 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต(output) ของโครงการ ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 
-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีท่ี ๖ 
มีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันต่อโรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จ  มีความรัก ความสามัคคี 
ความผูกพันต่อครูและโรงเรียน 

 

 ๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต(output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีท่ี ๖ 
  มีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันต่อโรงเรียน 

-ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖          
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๙๐% 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ
๗.๔ อ่ืน ๆ 

๒,๐๐๐ บาท จัดเตรียมสถานที่ตกแต่งเวที 
(ปูาย,ดอกไม้แห้ง,บายศรี) 

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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๘. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ ๙๐  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และปีท่ี ๖ ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

- แบบสอบถาม   
- แบบบันทึกการทะเบียน 
 

 
๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1  นักเรียนสามารถน าความรู้  ความเข้าใจเรื่องการปรับตัวและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ   
 ในชีวิตประจ าวันได้ 

๙.2 นักเรียนสามารถแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อ  ผู้บริหาร  และคณะครู 
๙.3 นักเรียนได้สร้างมิตรภาพและเข้าใจที่ดีต่อเพ่ือน 

 
๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ         ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ)                                   (นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์)   
             ต าแหน่ง ครู                  ต าแหน่ง ครู  
  
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม   พัฒนางานแนะแนว  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่   ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่   ๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ 
ลักษณะกิจกรรม                  โครงการใหม่      P    โครงการต่อเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  256๑ – กันยายน  ๒๕๖๒   
______________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหล่งชาติ ปี พ.ศ .2542 หมวดที่  4 ว่าด้วยแนวการศึกษา มาตรา   24  )2 (
ก าหนดให้จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหา  และ    )4  ( จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้าน
ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ไว้ในทุก
รายวิชา นั่นคือการก าหนดคุณสมบัติของผู้ผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตาม
ลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี ทั้งทางสติปัญญา   ร่างกาย  และจิตใจ  ร่วมทั้ง  ตระหนักและน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน          

การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้เจริญถึงที่สุดในปัจจุบันงานแนวมีความ
จ าเป็นและมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชนในทุกรูปแบบเริ่มตั้งแต่การ
ช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักตัวเองเข้าใจความถนัดความสามารถของตนเองรู้จักคิดรู้จักเลื อกตัดสินใจรู้จัก
วางแผนเปูาหมายและวางแผนชีวิตเพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนสามารถตัดสินใจด าเนินชีวิตอยู่ 
             ในสังคมได้อย่างมีความหมายเป็นไปอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นงานแนะแนวเป็นกิจกรรมทางการศึกษา
ที่ส าคัญซึ่งประกอบด้วยบริการทั้ง 5 อย่างได้แก่การบริการส ารวจและศึกษาเด็กบริการสนเทศบริการจัดวางตัว
บุคคลบริการให้ค าปรึกษาแบบส ารวจกิจกรรมกลวิธีและขบวนการต่างๆมากมายต้องทุ่มเทความสามารถ
ความรู้ความสนใจและมีการประสานงานทุกฝุายจึงสามารถบรรลุตามหลักการและจุดมุ่งหมายของการแนะแนว 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     
     1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ  5  ด้าน 
     2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิต  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
     3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ทั้งด้านการปรับตัวพัฒนาการทางร่างกายสังคมอารมณ์และสติปัญญา 
     4. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนวทั้งครูและ
นักเรียน 
 
3.  เป้าหมาย 
    3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับบริการงานแนะแนวครบ 5 ด้าน 
          2.  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิต  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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   3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          1. บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          2. นักเรียนได้รู้จักตัวเองทั้งด้านการปรับตัวสังคมอารมณ์และสติปัญญาได้ดียิ่งขึ้น 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

-งานบริการให้ค าปรึกษา 
ให้ค าปรึกษาท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 
บันทกึให้ค าปรึกษาลงในแบบฟอร์ม 
    -งานบริการจัดวางตัวบุคคล
ทุนการศึกษา  รับสมัครนักเรียนขอรับทุน  
สัมภาษณ์  เยี่ยมบ้าน  ประกาศรายชื่อและ
เตรียมเอกสาร และมอบทุน 

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

ต.ค. 256๑  
- 

ก.ย. 256๒ 
 
 
 
 
 
 

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

นักเรียนมีคุณภาพชีวิต  ใช้ชีวติอย่างพอเพียง และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

นักเรียนได้รับบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ 

 
 ๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต(output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
นักเรียนมีคุณภาพชีวิต  ใช้ชีวติอย่างพอเพียง และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ร้อยละของนักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนได้รับบริการงานแนะ
แนวครบ 5 ด้าน 
 

๑๐๐% 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ
๗.๔ อ่ืน ๆ 

๑,๐๐๐ บาท กระดาษA4 , กระดาษปกสีชมพู 
ลวดแย็บกระดาษ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับบริการงาน
แนะแนวครบ 5 ด้าน 
 

แบบรายงานของครูที่ปรึกษา  
 
 

 
๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการแนะแนว 
     9.2 การให้บริการงานแนะแนวสามารถให้บริการได้ครบทุกด้าน 
     9.3  งานแนะแนวได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ         ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ)                                   (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)   
             ต าแหน่ง ครู                          ต าแหน่ง ครู  
  
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม    การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  ๑ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา,ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
ลักษณะกิจกรรม                       โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง         อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖2 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า 
นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ นักเรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่าง บุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้  มาใช้ใน
การแก้ปัญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ของสังคมและ
เทคโนโลยี ก่อให้เกิดท้ังผลดี และผลเสียต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินชีวิต
ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข 

การปฐมนิเทศ คือ การแนะน าให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัยของโรงเรียน       
ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจ      
ในหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และการวัดประเมินการเรียนรู้  การปฐมนิเทศนับว่าเป็น
กิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่ง ที่จะต้องจัดขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   ให้นักเรียนรับทราบถึงกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน  ตลอดจนช่วยปลูกฝังทัศนคติของนักเรียน ให้มีความรู้สึกที่ดีต่อ
โรงเรียน และเพ่ือนนักเรียน 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  จึงจัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เพ่ือเป็นการแนะน าแนวทางในการเรียน  
การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม  และเพ่ือให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตในโรงเรียน       
เป็นการช่วยให้นักเรียนความพร้อมอันเป็นรากฐานส าคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้าน
การเรียนและความเป็นอยู่  และร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามและสามารถ
ปฏิบัติตนเองถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
๒. วัตถุประสงค ์
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม    
  ๒. เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน การให้บริการต่าง ๆ เพ่ือเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักเรียน  

3. เพ่ือให้นักเรียนได้คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร  คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพ่ือนนักเรียน 
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๓. เป้าหมาย 
 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม    

   ๒.  นักเรียน  ร้อยละ ๑๐๐ ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน             
การให้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักเรียน  

  ๓.  นักเรียน  ร้อยละ ๑๐๐  คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพ
และให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร  คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพ่ือนนักเรียน 
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมอยู่ในระดับดีมาก    

   ๒.  นักเรียนเข้าใจถึงขอบข่ายของหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน การให้บริการต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักเรียน อยู่ในระดับดีมาก  
    ๓.  นักเรียนคุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นักเรียนมี
ทัศนคติทีด่ีต่อผู้บริหาร  คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพ่ือนนักเรียน อยู่ในระดับดีมาก 
 
๔.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนิน 
 

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

ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดเตรียมข้อมูลการปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่เรียน 
-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

๒๐ พ.ค. ๒๕๖2 คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

๒๓ พ.ค. ๒๕๖2 นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖2 นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
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๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

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

๑. นักเรียนเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมอยู่ในระดับดีมาก 

๒. นักเรียนเข้าใจถึงขอบข่ายของหลักสูตร  วิธีการ
เรียนการสอน การให้บริการต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในด้านการเรียนให้แก่นักเรียน 

๒. นักเรียนเข้าใจถึงขอบข่ายของหลักสูตร  วิธีการ
เรียนการสอน การให้บริการต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในด้านการเรียนให้แก่นักเรียน อยู่ในระดับดี
มาก 

๓. นักเรียนคุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็น
การสร้างสัมพันธภาพและให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้บริหาร  คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
เพ่ือนนักเรียน 

๓. นักเรียนคุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็น
การสร้างสัมพันธภาพและให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้บริหาร  คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
เพ่ือนนักเรียน อยู่ในระดับดีมาก 

 
๖. ตัวช้ีวัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑.  นักเรียนเข้าใจในนโยบายการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

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

90% 

๒. นักเรียนเข้ า ใจถึ งขอบข่ายของ
หลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน การ
ให้บริการต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในด้านการเรียนให้แก่นักเรียน 

๒.นักเรียนทราบถึงขอบข่าย
ของหลักสูตร วิธีการเรียนการ
สอนการ ให้บริ การต่ า ง  ๆ   
เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในด้าน
การเรียนให้แก่นักเรียน 

90% 

๓. นักเรียนคุ้นเคยและเกิดความรู้สึก
เป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพ
และให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร  
คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และเพ่ือนนักเรียน 

๓. นักเรียนได้คุ้นเคยและเกิด
ความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการ
สร้ า งสั ม พันธภาพและให้
นั ก เ รี ย นมี ทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อ
ผู้บริหาร  คณะครูครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ
เพ่ือนนักเรียน 

90% 
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๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสดุ ๕๐๐  บาท -  วั ส ดุ ใ น ก า ร จั ด ท า เ อ กส า ร

ปฐมนิเทศ กระดาษ  
๗.๔ อ่ืน ๆ -  
รวมทั้งสิ้น ๕๐๐  บาท  
( ของถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนได้ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

แบบสอบถาม  
  

๒.นักเรียนทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียน
การสอนการให้บริการต่าง ๆ   เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในด้านการเรียนให้แก่นักเรียน 

แบบสอบถาม 

๓. นักเรียนได้คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง 
เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี
ต่อผู้บริหาร  คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และเพ่ือนนักเรียน 

แบบสอบถาม 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.๑  นักเรียนเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  
 9.๒  นักเรียนเข้าใจถึงขอบข่ายของหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน การให้บริการต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในด้านการเรียนให้แก่นักเรียน  
   9.3 นักเรียนคุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นักเรียนมีทัศนคติ
ที่ดีต่อผู้บริหาร  คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพ่ือนนักเรียน  
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 
 
ลงชื่อ................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)                  (นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์) 
               ต าแหน่ง ครู                   ต าแหน่ง ครู  
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                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                         (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                      ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)   
                              
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                             ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม    แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  ๑ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม                       โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง          อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม ๒๕๖1 – เดือนกันยายน  ๒๕๖2 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ในการเรียนรู้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวัด
ประเมินความรู้ที่ได้รับ ประเมินศักยภาพในด้านวิชาการต่างๆ การแสดงออก การสื่อสาร  เพ่ือให้นักเรียนได้มี
การแสดงออกถึงความรู้ในด้านวิชาการต่างๆ การแสดงออก การสื่อสาร ให้สอดคล้องตามศตวรรษที่ 21 
บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป 

ในการพัฒนาการศึกษานั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีศักยภาพในทุกด้านและเป็นการเพ่ิมพูนทักษะใน       
การด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  นักเรียนต้องได้รับการสนับสนุนจัดการประกวดทักษะทางวิชาการ
และผลงานนักเรียนในด้านศิลปหัตกรรม หรือความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  เห็นความส าคัญของการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของนักเรียน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ   
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดและแสดงศักยภาพภายในโรงเรียน  ระดับต่างโรงเรียน   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค  และระดับประเทศ 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐ ได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 2. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมประกวดและแสดงศักยภาพภายในโรงเรียน ระดับต่างโรงเรียน   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 

 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก 
2. นักเรียนเข้าร่วมประกวดและแสดงศักยภาพภายในโรงเรียน ระดับต่างโรงเรียน   ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ อยู่ในระดับดีมาก 
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๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

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

ตุลาคม ๒๕๖1  
– 

กันยายน  ๒๕๖2 
คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดเตรียมข้อมูลในการแข่งขัน 
-.ด าเนินการฝึกซ้อม 

พฤษภาคม 2562  
–  

กันยายน 2562 
คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

กันยายน 2562 นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 2562 นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
๑. นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้าน
วิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้าน
วิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก 

2. นักเรียนเข้าร่วมประกวดและแสดงศักยภาพภายใน
โรงเรียน ระดับต่างโรงเรียน   ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 

2. นักเรียนเข้าร่วมประกวดและแสดงศักยภาพภายใน
โรงเรียน ระดับต่างโรงเรียน   ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ อยู่ในระดับ
ดีมาก 

 
๖. ตัวช้ีวัดและความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
๑. นักเรียนได้แสดงออกซ่ึง
ความสามารถในด้านวิชาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

1. นักเรียนได้แสดงออกซ่ึง
ความสามารถในด้านวิชาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก 

90% 

2. นักเรียนเข้าร่วมประกวดและแสดง
ศักยภาพภายในโรงเรียน ระดับต่าง
โรงเรียน   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับภาค และระดับประเทศ 

2. นักเรียนเข้าร่วมประกวดและ
แสดงศักยภาพภายในโรงเรียน ระดับ
ต่างโรงเรียน   ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาค และ
ระดับประเทศ อยู่ในระดับดีมาก 

90% 
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๗.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ ๒๐,๐๐๐ บาท -ค่าวัสดุ 
๗.๔ อ่ืน ๆ - -ค่าพาหนะ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท  
( ของถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 

๘.การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้าน
วิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก 

- แบบสอบถาม 
 

2. นักเรียนเข้าร่วมประกวดและแสดงศักยภาพภายใน
โรงเรียน ระดับต่างโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับภาค และระดับประเทศ อยู่ในระดับดีมาก 

- แบบสอบถาม 
 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑.  นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๙.2 นักเรียนได้เข้าร่วมประกวดและแสดงศักยภาพภายในโรงเรียน ระดับต่างโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

ระดับภาค  และระดับประเทศ 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)         (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 
                ต าแหน่ง ครู                             ต าแหน่ง ครู  
 
                                    ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                        ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 

๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม    ติวเข้ม/สอนซ่อมเสริม 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  ๑ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม                       โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง          อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖1 - กันยายน  ๒๕๖2 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น  
นอกจากนี้ผลคะแนนสอบที่นักเรียนได้รับ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักเรียนเอง เพราะสามารถใช้เป็น
หลักฐานส าคัญในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป ส่วนผู้ปกครองก็จะได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไข และสนับสนุนบุตร
หลานให้กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปในแนวทางที่ดี และทางโรงเรียนยังสามารถ
น าผล   การสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ให้
สอดคล้องต่อความสนใจ ความต้องการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต 

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาผลปรากฎว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง
ต่ า  การติวเข้มและการสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนที่ช่วยแก้ไขและส่งเสริมเด็กเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มให้มี       
ผลการเรียนที่ดีขึ้น  รวมถึงเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนานักเรียน  
สมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

ดังนั้น กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  พิจารณาเห็นความส าคัญของการทดสอบ
ระดับชาติและการสอบ  จึงได้จัดกิจกรรมติวเข้ม/สอนซ่อมเสริม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อม  และสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน
ในการสอบ 

 

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

พ้ืนฐาน (O-NET)  จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
๒. เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบที่เน้นทักษะการวิเคราะห์ขั้นสูง  และสร้าง

ความคุ้นเคยในการทดสอบ   
๓. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ในการทดสอบ 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการติวเข้ม/สอนซ่อมเสริม  ร้อยละ  100 
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2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
ทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 

3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ในการทดสอบ ร้อยละ 100 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการติวเข้ม/สอนซ่อมเสริม อยู่ในระดับดีมาก 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก

ทดสอบระดับชาติ อยู่ในระดับดี 
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ในการทดสอบ อยู่ในระดับดีมาก 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

พฤศจิกายน ๒๕๖1 คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-.จัดเตรียมเอกสารในการสอนซ่อมเสริม 
-ด าเนินการสอนซ่อมเสริม 

พฤศจิกายน  ๒๕๖1 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 

คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
 

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

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการติวเข้ม/สอนซ่อม
เสริม 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการติวเข้ม/สอน
ซ่อมเสริม อยู่ในระดับดีมาก 

2. นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมของนักเรียนใน
การทดสอบที่เน้นทักษะการวิเคราะห์ขั้นสูง  และสร้าง
ความคุ้นเคยในการทดสอบ   

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่  3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึนร้อยละ 2 

3. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ใน
การทดสอบ 

3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตระหนักถึงความส าคัญ 
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ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
 และประโยชน์ในการทดสอบ อยู่ในระดับดีมาก 
 
๖. ตัวช้ีวัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการติวเข้ม/
สอนซ่อมเสริม 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการติวเข้ม/สอน
ซ่อมเสริม อยู่ในระดับดีมาก 

80% 

2. นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
ของนักเรียนในการทดสอบที่เน้นทักษะ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ขั้ น สู ง   แ ล ะส ร้ า ง
ความคุ้นเคยในการทดสอบ   

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และระดับชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  6  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

80% 

3. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ในการทดสอบ 

3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้น
มั ธ ยมศึ กษ าปี ที่  5  แ ล ะร ะดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  6  ตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ในการทดสอบ 
อยู่ในระดับดีมาก 

80% 

 

๗.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน -  
๗.๒ ค่าใช้สอย -  
๗.๓ ค่าวัสด ุ ๒,๐๐๐บาท ค่าวัสดุ 
๗.๔ อ่ืน ๆ ๔,๐๐๐บาท ค่าพาหนะ 

รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐บาท  
( ของถัวจ่ายทุกรายการ ) 
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๘.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการ               
ติวเข้ม/สอนซ่อมเสริม อยู่ในระดับดีมาก 

- แบบสอบถาม 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 

- แบบทดสอบ 

3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตระหนักถึงความส าคัญ
และประโยชน์ในการทดสอบ อยู่ในระดับดีมาก 

- แบบสังเกต 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการติวเข้ม/สอนซ่อมเสริม 

๙.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 

๙.๓  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ในการทดสอบ 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)         (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 
                ต าแหน่ง ครู                   ต าแหน่ง ครู  
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  
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กิจกรรม    การวิจัยในชั้นเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง            อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖1 - กันยายน  ๒๕๖2 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 24 และมาตรา 30 ได้ให้ความส าคัญกับ           
การน าวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในกิจกรมการเรียนการสอน  โดยก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวก  เพ่ือให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้  และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและนักเรียนอาจเรียนรู้
ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่างๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนากระบวน      
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  โดยส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
นักเรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

งานวิจัยที่ครูท าข้ึนเป็นงานวิจัยเพ่ือทดลองจัดกิจกรรม ทดลองสอนโดยใช้สื่อที่ตนสร้างขึ้น  แล้วน าไป
ทดลองใช้สอนกับนักเรียนในชั้นเรียนเพ่ือเก็บข้อมูลที่เป็นข้อสรุปได้ว่าสื่อที่ตนสร้างขึ้นใช้ได้ดีเพียงใดใน               
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูต้องมีบทบาทมากกว่าเดิม คือวิจัย
ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา ครูจึงต้องกลายเป็นครูนักวิจัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้มีเปูาหมายส าคัญอยู่ที่                  
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในบริบทของชั้นเรียนเป็นส าคัญ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  พิจารณาเห็นความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน            
ซึ่งจะท าให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน
ก่อให้เกิดยังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนแล้ว  ยังเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงคุณภาพของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นวิชาชีพชั้นสูงด้วย  

  
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  
๒. เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 

 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.  ครูร้อยละ  ๑๐๐ ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

  ๒.  ครูร้อยละ  ๑๐๐ น าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่นักเรียน 
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๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับดีมาก 
๒. ครูน าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน     

อยู่ในระดับดีมาก 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม ๒๕๖1  
– 

กันยายน  ๒๕๖2 
คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-.จัดเตรียมข้อมูลในการวิจัยในชั้นเรียน 
-.ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 

พฤศจิกายน 2561  
–  

มกราคม 2562 
คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

มกราคม 2562  
–  

กุมภาพันธ์ 2562 
นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

มีนาคม 2562 นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

 

๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
๑. ครู ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน  

๑. ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับดีมาก 

๒. ครู น าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 

๒. ครูน าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน อยู่ในระดับดี
มาก 

 

๖. ตัวช้ีวัดและความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. ครู ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  

๑. ครูใช้กระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน อยู่ใน
ระดับดีมาก 

90% 

๒. ครู น าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่นักเรียน 

๒. ครูน าผลการวิจัยมาใช้
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
นักเรียน อยู่ในระดับดีมาก 

90% 
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๗.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ - - 
๗.๔ อ่ืน ๆ - - 

รวมทั้งสิ้น - - 
( ของถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 

๘.การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับดีมาก 

- แบบสอบถาม 

๒. ครูน าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน อยู่ในระดับดี
มาก 

- แบบสอบถาม 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
9.2 ครูน าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนมากขึ้น 

 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)        (นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์) 
                ต าแหน่ง ครู                           ต าแหน่ง ครู  
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 

๑๑.ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                                     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม              วันคริสต์มาส – วันขึ้นปีใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่  1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวณัฐสิรี   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง    อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนธันวาคม 2561 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในกิจกรรมแทบทุกด้าน ได้แก่ กิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน กิจกรรมทางการค้าขาย กิจกรรมทางวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการด าเนินชีวิตในโลกปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้ภาษาต่างประเทศ
เป็นสาระการเรียนรู้อีกกลุ่มหนึ่งใน 8 กลุ่มที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้โดยก าหนดให้มีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกชั้น และเด็กไทยส่วนใหญ่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ      
ที่ต้องปรับปรุง ทั้งนี้เป็นผลจากการไม่ได้รับการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ที่มีคุณภาพมากเพียงพอ        
จึงไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขึ้นน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและยังท าให้เด็กไม่เห็นคุณค่า   
ของการเรียนภาษาอังกฤษมากพอ  

วันคริสต์มาสเป็นวันส าคัญทางศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาในการสื่อสาร ในเทศกาลวันคริสต์มาสจะมีกิจกรรมสื่อถึงวัฒนธรรมต่างๆซึ่งน่าสนใจมากจนพัฒนา
เป็นเทศกาลสากล นานาประเทศทั่วโลก ซึ่งการจัดกิจกรรมประเพณีที่ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักประเพณี 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของต่างประเทศ จะเป็นการบูรณาการเรียนรู้ ซึ่งควรจะอนุรักษ์  ตลอดจน
นักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ดังนั้นหากสามารถจัดหาวิธีการเสริมสร้างองค์
ความรู้ ดังกล่าวให้แก่เด็กและเยาวชน อีกทั้งการเรียนรู้ ประเพณีทั้งของชาวไทยและชาวตะวันตกในเรื่อง
ประเพณีและวัฒนธรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ าเป็นที่จะต้องให้นักเรียนได้เรียนรู้
และแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีดังกล่าวในการฝึกฝนด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดการสื่อสาร เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจและการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป โดยมีการบูรณาการเข้ากับวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งแต่เดิมประเทศไทย
ได้ถือเอา วันแรม ๑ ค่ าเดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ ต่อมาได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันขึ้น ๑ ค่ า เดือน ๕ ซึ่งตรง
กับวันสงกรานต์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงให้ถือเอาวันที่ ๑ เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของ
ไทยนับแต่นั้นมา เพ่ือวันปีใหม่จะได้ตรงกันทุกปี ดังนั้นจึงถือเอาเดือนเมษายน เป็นเดือนแรกของปี เมื่อถึงปี 
พ.ศ. ๒๔๘๓ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม คณะรัฐบาลในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงครามได้ประกาศให้ใช้ วันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามสากลนิยมตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก ซึ่งนิยมใช้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ทั่วโลก 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้พิจารณาจัด
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ เพ่ือมุ่งสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องลงในกิจกรรมเฉลิมฉลอง
การสังสรรค์และกิจกรรมต่างๆ  โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองโดยผ่านกิจกรรม    
ที่ส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ท าให้เกิดความสามัคคีในการท างานและการวางแผน
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์       
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2.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
2. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้กับนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียน ร้อยละ 90 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
นักเรียน ร้อยละ 90 มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างในระดับดีเยี่ยม 

นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะในระดับดีเยี่ยม 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

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

 
1 ธันวาคม 2561 

 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

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

 
1 – 25  ธันวาคม 

2561  
 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการด าเนินงาน  

 
25 ธันวาคม 2561  

 
คณะครู 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
28 ธันวาคม 2561  

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
1. นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

1. นักเรียนสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม   

2. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ 2. นักเรียนมีความสามัคคีในการท างานและ 
การวางแผนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์       
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

นักเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม 

90 % 
 

2. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ นักเรียนมีความสามัคคีในการ
ท างานและการวางแผนร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์       

90 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน   
7.2 ค่าใช้สอย   
7.3 ค่าวัสด ุ 1.000.- ของรางวัล 
7.4 อ่ืนๆ   

รวมทั้งสิ้น 1,000 บาท 
 (ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง -  แบบสอบถาม 

-  แบบสังเกต 
2. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ -  แบบสอบถาม 

-  แบบสังเกต 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

9.1.นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
9.2. นักเรียนมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ 
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10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม         ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)        (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 
                  ต าแหน่ง ครู                  ต าแหน่ง ครู 
 
                                              ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (นางภัสวรรณ     กันนา)  
                                              ต าแหน่ง ครู คศ. 1 (ฝุายแผนงาน) 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                              ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                          (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่  ๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ 
ลักษณะกิจกรรม                   โครงการใหม่     P    โครงการต่อเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒   
______________________________________________________________________________ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  ได้ก าหนดความมุ่งหมาย และหลักการ  
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  (มาตรา6) 
และแนวทางการจัดการศึกษาได้ให้ความส าคัญแก่นักเรียนทุกคน  โดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด  ต้องส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ (มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้   คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้ 
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา   
 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการส่งเสริม พัฒนา ปูองกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา
ตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ มีจิตใจที่เข้มแข็งและ มีทักษะการด ารงชีวิต บทบาทหน้าที่ของการ
เป็นสมาชิกที่ดีของเยาวชนในสถานศึกษา    คือการเชื่อฟังค าแนะน าของครู เมื่อได้รับความรู้และปฏิบัติตนตาม
หลักจริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม   ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับตนเองได้ส าเร็จกลุ่มสังคมที่ตนเป็นสมาชิกและ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวดีจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   
 ดังนั้นภาพความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายทุกคน  ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร  ผู้ปกครอง  ครูทุกคนในโรงเรียน  โดยเฉพาะใน
โรงเรียนจะมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการด าเดินการต่าง ๆ เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด
ด้วยความรักและเมตตาต่อศิษย์ และภาคภูมิใจในบทบาทที่มีล้วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน 
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑.  เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียน 
ทุกคน 
     2.๒   เพ่ือให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒.3.  เพ่ือให้บุคลากรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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3.  เป้าหมาย 
     3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            3.1.1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมกับนักเรียน
ในระดับดี 
           3.1.2. ครูร้อยละ ๑๐๐ เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            3.1.3. เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมให้มีความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                  
      3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              3.2.1. นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูตามระบบกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
               3.2.2. ครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
   - ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา 
   - เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
   - เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
   - จัดท าเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   - เยี่ยมบ้านนักเรียน 
   - คัดกรองนักเรียน 
   - โฮมรูม 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
   - เอกสารคัดกรองนักเรียน 
   - สรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   - บันทึกโฮมรูม 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ต.ค. 256๑ 
 

 
พ.ย. – ก.ย. 256๒ 

 
 
 
 
 
 

ก.ย. 256๒ 
 
 
 

ก.ย. 256๒ 

นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
และคณะครูโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง และเหมาะสมตามความเป็นจริง 
- มีแบบฟอร์มในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบเดียวกันทั้งในโรงเรียนและง่ายต่อการน าไปใช้ 
- ครู ผู้ปกครอง เพ่ือนนักเรียนและหน่วยงานอื่นๆให้
ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จนส่งผลให้นักเรียนมีค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพจนเป็นคนที่สมบูรณ์ 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
- มีสัมพันธภาพต่อกันระหว่างครู ผู้ปกครอง เพื่อน
นักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 

- นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม 
ปูองกัน แก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง โดยมีวิธีการและ
เครื่องมือส าหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้นักเรียนมีศักยภาพ จนเป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา และมีคุณลักษณะ
อันพงึประสงค์ 
 

 
๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 - นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และเหมาะสมตาม
ความเป็นจริง 
- มีแบบฟอร์มในงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันทั้งใน
โรงเรียนและง่ายต่อการน าไปใช้ 
- ครู ผู้ปกครอง เพ่ือนนักเรียนและ
หน่วยงานอื่นๆให้ความร่วมมือในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จนส่งผลให้นักเรียนมีค่านิยมที่ดีงาม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
จนเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
- มีสัมพันธภาพต่อกันระหว่างครู 
ผู้ปกครอง เพ่ือนนักเรียนเป็นไปด้วยดี
และอบอุ่น 

- ร้อยละของนักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
- ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนางานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ 
- ข้อมูลนักเรียนในการติดตาม ดูแล 
ไม่เป็นระบบขาดความต่อเนื่อง 
- นักเรียนต้องได้รับการช่วยเหลือ 
ดูแลในเรื่องพัฒนาการทั้งร่างกาย 
จิตใจ และสติปัญญา 
- ครูสามารถปฏิบัติตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยมีร่องรอย มี
หลักฐานชัดเจนและเป็นระบบ               
- ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา ปูองกัน แก้ไข
ปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้ 
ความสามารถพัฒนาทางอารมณ์
และพัฒนา 

๑๐๐% 
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๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ
๗.๔ อ่ืน ๆ 

๑,๐๐๐ บาท กระดาษการ์ดสี 
กระดาษ A4 

แลคซีนขนาด ๑.๕ นิ้ว 
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละ100ของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบ 
- ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา
งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
- ข้อมูลนักเรียนในการติดตาม ดูแล ไม่เป็นระบบขาด
ความต่อเนื่อง 
- นักเรียนต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแลในเรื่อง
พัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
- ครูสามารถปฏิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยมีร่องรอย มีหลักฐานชัดเจนและเป็นระบบ               
- ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ปูองกัน 
แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้ ความสามารถพัฒนา
ทางอารมณ์และพัฒนา 

- เอกสารคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- สรุปการเยี่ยมบ้าน 
- บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

 
๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

         ๙.1 การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบครบถ้วนสมบูรณ์ นักเรียนทุก
คนได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
         ๙.2 การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบครบถ้วนสมบูรณ์ นักเรียนทุก
คนได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม  
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๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงชื่อ........................................ผู้ เสนอโครงการ 
  (นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ)                                       (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)   
         ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย                 ต าแหน่ง ครู  
 
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม        สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม       นางปริศนา พุ่มพฤกษ์  
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหม่         P  โครงการต่อเนื่อง          อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       สิงหาคม  256๒ – กันยายน  256๒ 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  

คุณธรรม  ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้  
และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ   

สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้
กระบวนการคิด  โดยสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนต้องการเรียนรู้  ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์  ลงมือปฏิบัติ และสรุป
เป็นความรู้ความเข้าใจที่คงทนซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของตนเอง  แล้วน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะที่
ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ รู้จักคิด ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนสามารถท างานเป็นกลุ่ม และ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งนักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการทดลอง การ
ตอบค าถาม การศึกษาค้นคว้า และอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนได้มีโอกาสท ากิจกรรมประจ าฐานการ
เรียนรู้ 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
2.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่ฟัง อ่าน ดู และสื่อสารตามความคิดของตนเองได้ 
3.  เพ่ือให้นักเรียนได้น าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเองได้ 
4.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายที่จะท าให้ส าเร็จ โดยการรวบรวมข้อมูล จัดระบบข้อมูล และ

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 
        5. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหม่
ที่ เป็นแบบอย่างที่ดี 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละ 100 นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่าง

กัน  
๒. ร้อยละ 80 นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่ฟัง อ่าน ดู และสื่อสารตามความคิดของ

ตนเองได้ 
๓. ร้อยละ 80 นักเรียนได้น าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเองได้ 
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๔. ร้อยละ 80 นักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายที่จะท าให้ส าเร็จ โดยการรวบรวมข้อมูล จัดระบบ
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 

๕. ร้อยละ 80  นักเรียนสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ มี
ผลงานแปลกใหม่ท่ี เป็นแบบอย่างที่ดี 
 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน ในระดับดี

เยี่ยม 
๒. นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่ฟัง อ่าน ดู และสื่อสารตามความคิดของตนเองในระดับ

ดีเยี่ยม 
๓. นักเรียนได้น าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเองได้ ในระดับดีเยี่ยม 
๔. นักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายที่จะท าให้ส าเร็จ โดยการรวบรวมข้อมูล จัดระบบข้อมูล และ

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้  ในระดับดีเยี่ยม 
๕. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหม่         

ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในระดับดีเยี่ยม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

สิงหาคม 256๒ นางปริศนา พุ่มพฤกษ์ 
 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. จัดกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  

 สิงหาคม 256๒ นางปริศนา พุ่มพฤกษ์ 
และคณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๒ นางปริศนา พุ่มพฤกษ์ 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 256๒ นางปริศนา พุ่มพฤกษ์ 
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5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
๒. นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่ฟัง อ่าน 

ดู และสื่อสารตามความคิดของตนเอง        
๓. นักเรียนได้น าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการ

ของตนเองได้  
๔. นักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายที่จะท าให้

ส าเร็จ โดยการรวบรวมข้อมูล จัดระบบข้อมูล 
และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้   

๕. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน
ด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหม่
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี  

i. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ มี
ทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ รู้จักคิด ใช้
เหตุผลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
ท างานเป็นกลุ่ม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

๒. นักเรียนสามารถสรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีฟัง อ่าน ดู และสื่อสารตาม
ความคิดของตนเอง        

๓. นักเรียนได้น าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการของตนเองได้  

๔. นักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายที่
จะท าให้ส าเร็จ โดยการรวบรวม
ข้อมูล จัดระบบข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ได้   

๕. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์และ
พัฒนาผลงานด้วยตนเองอย่างมี
หลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหม่ที่
เป็นแบบอย่างที่ดี  

๑. นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน           

๒. นักเรียนสามารถสรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีฟัง อ่าน ดู และสื่อสารตาม
ความคิดของตนเอง       

๓. นักเรียนได้น าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการของตนเองได้  

๔. นักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายที่จะ
ท าให้ส าเร็จ โดยการรวบรวมข้อมูล 
จัดระบบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาได้   

๕. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ มี
ผลงานแปลกใหม่ท่ี เป็นแบบอย่างที่ดี  

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย -  
7.3 ค่าวัสดุ ๑,๐00 1. อุปกรณ์ทดลอง                 ๑,๐00 บาท 

 
7.4 อ่ืน ๆ -  

รวมทั้งสิ้น ๑,๐00 บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน           
๒. นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่ฟัง อ่าน ดู 

และสื่อสารตามความคิดของตนเอง       
๓. นักเรียนได้น าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการของ

ตนเองได้  
๔. นักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมายที่จะท าให้ส าเร็จ โดย

การรวบรวมข้อมูล จัดระบบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้   

๕. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วย
ตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ มีผลงานแปลกใหม่ที่ เป็น
แบบอย่างที่ดี  

แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

9.1  นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ รู้จักคิด 
ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่าง ๆได้ 

9.2  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการทดลอง การตอบค าถาม การศึกษาค้นคว้า 
และอ่ืน ๆ 

9.3  นักเรียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
9.4  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
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10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
ลงชื่อ.............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์) 

      ต าแหน่ง ครู  
 
 

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)  

    ต าแหน่ง ครู  
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                  (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                        ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)    
                             
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                       ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม        เพาะเห็ดนางฟูา 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม       นางปริศนา พุ่มพฤกษ์, นางภัสวรรณ  กันนา ,นายกิตติวัฒน์ พุ่มพฤกษ์  
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหม่      P  โครงการต่อเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  256๑ – กันยายน  256๒ 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ

ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยง
สังคมนั้น ๆ   ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ 
ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตาม
อัตภาพ   และท่ีส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด  
หากกล่าวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง ในการด ารงชีวิต     

โรงเรียนเป็นสถานที่ในการผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ เป็นแหล่งการเรียนรู้   พัฒนาทางด้าน
สติปัญญา  ทางด้านร่างกาย  ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสังคม  ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีมากมาย   การพัฒนาด้านจิตใจ  คุณธรรมและจริยธรรมยังมีน้อย ดังนั้น โรงเรียนจึงได้
จัดท ากิจกรรมเพาะเห็ดนางฟูา เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ตามรอยเท้าพ่อหลวง ส่งเสริมเศรษฐกิจพอพียง 
เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข เมื่อ
นักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะท าให้ผลการเรียนดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติที่ว่านักเรียนเป็นผู้ที่   ดี   เก่ง   มีสุข  และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการพัฒนานักเรียน 
2.  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  เพ่ือสนับสนุนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.  เป้าหมาย 
3.3  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. ร้อยละ 100 มีกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนานักเรยีน  

๒. ร้อยละ 90 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ร้อยละ 90 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.4  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. มีกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

นักเรียน ในระดับดีเยี่ยม 
๒. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดีเยี่ยม 
๓. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดีเยี่ยม 

 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม 256๑ นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 
นางภัสวรรณ  กันนา 
นายกิตติวัฒน์ พุ่มพฤกษ์ 

 
การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. จัดกิจกรรมอบรม และเพาะ
เห็ดนางฟูา 

ตุลาคม 256๑ – กันยายน 256๒ นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 
นางภัสวรรณ  กันนา 
นายกิตติวัฒน์ พุ่มพฤกษ์ 

 
การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๒ นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 
นางภัสวรรณ  กันนา 
นายกิตติวัฒน์ พุ่มพฤกษ์ 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 256๒ นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 
 

 
5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. มีกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการพัฒนานักเรียน 

๒. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

๓. นักเรียนได้เข้ารว่มกิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ii. นักเรียนมีความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่
เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตาม
ฐานะ ตามอัตภาพ  และไม่หลงใหลไปตามกระแส
ของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการ
อยู่กับสิ่งใด หันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง ในการ
ด ารงชีวิต     
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. มีกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือการพัฒนานักเรียน 
๒. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. มีกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนานักเรียน  

2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

3. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย -  
7.3 ค่าวัสดุ ๑,๐00   ก้อนเชื้อเห็ด              ๑,๐00  บาท 
7.4 อ่ืน ๆ -  

รวมทั้งสิ้น ๑,๐00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. มีกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการพัฒนานักเรียน  

2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

3. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
    9.2 นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 

ลงชื่อ.............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  

     ต าแหน่ง ครู  
 
 

 



๑๐๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)  
             ต าแหน่ง ครู  

 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                  (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                        ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)    
                             
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                       ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    วันไหว้ครู   
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่ ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางภัสวรรณ  กันนา 
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๒  -  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ครูคือปูชนียบุคคลที่ไม่มีค าว่าเกษียณอยู่ในหัวใจของศิษย์ การศึกษาเล่าเรียนวิชาใดสาขาใดก็ตาม  
จะประสบความส าเร็จได้ต้องมี “ครู” เป็นผู้ให้การอบรม แนะน าสั่งสอนเป็นผู้ให้ในสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับผู้เป็น        
“ศิษย์” ดังนั้น ครูจึงเป็นผู้มีพระคุณรองลงมาจากบิดามารดาเป็นผู้ซึ้งขจัดอวิชา การตอบแทนพระคุณครู 
นอกจากการแสดงความเคารพนบนอบ ด้วยการกราบไหว้ และปฏิบัติตามค าสั่งสอนแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะช่วย ให้
ศิษย์ได้แสดงความระลึกถึงพระคุณครูได้อีกทางสิ่งหนึ่ง คือ การจัดพิธีไหว้ครูพิธีไหว้ครู เป็นประเพณี ทีค่นไทย
ได้สืบทอดกันมาช้านานนับว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามท่ีควรอนุรักษ์และเสริมสร้าง
ความตระหนักให้นักเรียนได้ร าลึกถึงครู อาจารย์ ที่ได้ให้การอบรม สั่งสอนอีกท้ังส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา พิธีไหว้ครู ถือเป็น ประเพณี และวัฒนธรรมประจ าชาติ ที่แสดงออกเป็น
รูปธรรมแสดงถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคนในชาติว่า เป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญู
กตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ เป็นกิจกรรมอันดีงามที่ประพฤติ ปฏิบัติ เพ่ือระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประ
สิทธิประสาทวิชาความรู้ ทั้งท่ีมีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงลับ ไปแล้ว  

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญในกิจกรรมวันไหว้ครู  เพ่ือการแสดงออกถึงความ 
กตัญญูต่อครูอาจารย์ผู้ประสาทวิชาในแขนงต่างๆที่ผู้เป็นศิษย์ต้องเคารพครู  เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ 
ระหว่างครูกับนักเรียน  โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความเคารพครูขอพรจากครู ซึ่งกิจกรรม ที่จัดขึ้น
เป็นการส่งเสริมการแสดงออกในด้านศักยภาพของนักเรียน โดยผ่านกิจกรรมการ ท าพานไหว้ครู ท าให้เกิด
ความสามัคคีในการท างานและการวางแผนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์       
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑.. เพ่ือให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ                                 
๒. เพ่ือส่งเสริมความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ และช่วยเหลือผู้อื่น 

 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      ๑.  นักเรียนร้อยละ  ๙๓  แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 
      ๒.  นักเรียนร้อยละ  ๙๓  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีน้ าใจ และช่วยเหลือผู้อื่น 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      ๑.  นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
      ๒.  นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีน้ าใจ และช่วยเหลือผู้อื่น อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 



๑๐๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผน การปฏิบัติงาน                       
-  ก าหนดแนวทาง การด าเนินงาน                     
-  แต่งตั้งกรรมการ ที่รับผิดชอบ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางภัสวรรณ  กันนา 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดพิธีไหว้ครู  

มิถุนายน ๒๕๖๒ นางภัสวรรณ  กันนาและ
คณะคร ู

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

มิถุนายน ๒๕๖๒ นางภัสวรรณ  กันนา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ นางภัสวรรณ  กันนา 

 

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

๑.. เพ่ือให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญู
กตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ                                 
๒. เพ่ือส่งเสริมความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ และ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

๑. นักเรียนสามารถแสดงความเคารพ ความกตัญญู
กตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณได้อย่างถูกต้อง                                 
๒. นักเรียนได้แสดงออกถึงการส่งเสริมความเอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ มีน้ าใจ และช่วยเหลือผู้อื่น 

 

๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑.. เพ่ือให้นักเรียนแสดงความเคารพ 
ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ                                 
๒. เพ่ือส่งเสริมความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
มีน้ าใจ และช่วยเหลือผู้อื่น 

1.  นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที 
ต่อครูผู้มีพระคุณ  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
2.  นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีน้ าใจ และ
ช่วยเหลือผู้อื่น อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

๙๓ % 
 

๙๓ % 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ ๕๐๐ - ของรางวัลนักเรียน เป็นเงิน  

๕๐๐  บาท 
๗.๔ อ่ืนๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ - 
๘.  การประเมินผล 



๑๐๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มี
พระคุณ   
๒. นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ และช่วยเหลือผู้อื่น 

- แบบบันทึก 
-แบบบันทึกจิตอาสา 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑  นักเรียนมีความสุภาพ นอบน้อม และโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น 

 ๙.๒  นักเรียนให้ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีน้ าใจ และช่วยเหลือผู้อื่น 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ 
        (นางภัสวรรณ   กันนา)             (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)  
              ต าแหน่ง คร ู                              ต าแหนง่ ครู 

 
      ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                              ( นางภัสวรรณ   กันนา )  
                 ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 

๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

     ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    ถวายเทียนพรรษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่ ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ   มิถุนายน ๒๕๖๒  -  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
   ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติไทย และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยมาช้านาน  อีกท้ังหลักทาง
พระพุทธศาสนาเป็นแบบแห่งจารีตประเพณีที่คนไทยยึดถือปฏิบัติจนปัจจุบัน ผู้ที่นับถือ ศาสนาพุทธ มักจะ
ชอบการท าบุญ  ท าทาน  มีจิตใจเมตากรุณา  โอบอ้อมอารี อ่อนน้อมถ่อมตน  และมักจะ มีพิธีกรรมทาง
ศาสนาต่าง ๆ ที่ถือปฏิบัติกันมา จนเป็นประเพณีท่ีส าคัญของชาวพุทธ 
    การถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ก็เป็นกิจกรรมของชาวพุทธอีกอย่างหนึ่ง ที่มีมาแต่ใน
อดีต   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   สืบทอดและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  ทั้งนี้เพ่ือให้พระภิกษุ ได้จ าพรรษา
อยู่ที่วัด ในช่วงฤดูฝน   เพื่อปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนา   และเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีการ 
ปฏิบัติธรรม ศาสนิกชนชาวพุทธได้มีการท าบุญ ถวายเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ าฝน   และของที่จ าเป็นส าหรับ 
พระภิกษุในการปฏิบัติธรรม   นับได้ว่าเป็นประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดกันมาของชาวพุทธ  
    กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จึงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาข้ึน เพ่ือ 
ส่งเสริมให้ ครู และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี   สืบทอดประเพณีที่ดีงาม เพื่อให้เกิดความเป็นมงคล ความสุขกายสุขใจในชีวิตต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้นักเรียนเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที  
  

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      นักเรียน ร้อยละ ๙๐ มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      นักเรียน มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที  ในระดับดีเยี่ยม 

 
๔. วิธีด าเนินการ 

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

มิถุนายน  ๒๕๖๒ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 



๑๐๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดท าพิธีถวายเทียนพรรษา  

กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 
และคณะครู 

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

กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. นักเรียนเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที   ๑. นักเรียนตระหนักถึงความ เอ้ืออาทรผู้อ่ืน และ

กตัญญูกตเวท ี  
 
๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. นักเรียนเอ้ืออาทรผู้อื่น และกตัญญู
กตเวท ี  
 

๑. นักเรียน มีความเอ้ืออาทร 
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวที  ใน
ระดับดีเยี่ยม 

๙๐ % 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ ๑,๐๐๐ - ค่าเทียน และเครื่องไทยธรรม    

- ค่าตกแต่งรถ,จ้างแต่งหน้า 

๗.๔ อ่ืนๆ - - 
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ - 

 
๘.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียน มีความเอ้ืออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวที   - แบบบันทึก 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ นักเรียน มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที   
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ  
        (นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์)             (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)  
           ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย                    ต าแหน่ง ครู 

 
        ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                               ( นางภัสวรรณ   กนันา )  
                  ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    วันแม่แห่งชาติ   
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่ ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม ๒๕๖๒  -  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
 ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมส าคัญในระบบจริยธรรมของสังคมไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นพื้น 
ฐานวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่คนไทยทุกคนมีโอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ของตนและ/หรือผู้ที่เป็น 
เสมือนแม่บังเกิดเกล้าการที่วันส าคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 
นาถนั้นนับเป็นวโรกาสมหามงคลอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์สร้างทั้งความผาสุขให้แก่คนไทย 
โดยทั่วถึงและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติตลอดมาพระองค์จึงทรงเป็นเสมือนมารดาของผืนแผ่นดิน 
ไทยที่เกื้อกูล เลี้ยงดูคนไทยอยู่ทุกเวลา 
 วันที่ ๑๒ สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติพสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงาน เฉลิม
ฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงร่วมกัน แสดง
ความจงรักภักดีและความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวโดยการจัดกิจกรรมต่าง เช่น การ
จุดเทียนชัยถวายพระพร การท าบุญตักบาตร  และการท ากิจสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น 
 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจและระลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแล 
เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ท าให้ประชาชนต่างชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้เป็นแม่ของ
ทุกคนทั้งประเทศที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นลูกอย่างต่อเนื่องทางโรงเรียนจึงได้จัด กิจกรรมขึ้นเพ่ือ
นักเรียนได้แสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณเพ่ือให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่ กับลูก จึงได้จัด
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์  
๑. การแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ 
๒. นักเรียนแสดงออกถึงการเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ (หมายรวมถึง ผู้ปกครองและผู้มีพระคุณ) 
 

๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ร้อยละ 9๔  นักเรียนแสดงออกถึงการเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่(หมายรวมถึงผู้ปกครองและผู้มีพระคุณ)   
และการแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
 
 



๑๐๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ                                                                               
นักเรียนเกิดความรัก และแสดงออกถึงความเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ (หมายรวมถึง ผู้ปกครอง และผู้มี 

พระคุณ)รวมถึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระ บรมราชินีนาถ  ในระดับดี
เยี่ยม                                                                       
 
๔. วิธีด าเนินการ 

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

กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดพิธีวันแม่แห่งชาติ  

สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ           
และคณะครู 

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

สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 

 

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

๑. การแสดงความจงรักภักดี และระลึก ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
๒. นักเรียนแสดงออกถึงการเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ 

๑. นักเรียนสามารถแสดงความจงรักภักดี และระลึก 
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 
๒. นักเรียนสามารถแสดงออกถึงการ เป็นลูกที่ดีของ
พ่อแม่ 

 

๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. การแสดงความจง รักภักดี และ
ระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
๒. นักเรียนแสดงออกถึงการ เป็นลูก
ที่ดี ของพ่อแม่ 

นักเรียนเกิดความรัก และแสดงออกถึงความเป็น
ลูกที่ดี ของพ่อแม่ (หมายรวมถึง ผู้ปกครองและผู้มี
พระคุณ) รวมถึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
ในระดับดีเยี่ยม 
  

๙๔ % 
 



๑๑๐ 
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๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ ๕๐๐ - ค่าดอกไม้ประดับ พร้อม 

อุปกรณ์ เป็นเงิน  ๕๐๐ บาท 
๗.๔ อ่ืนๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ - 
 

๘.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนเกิดความรัก และเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ (หมายรวมถึง 
ผู้ปกครองและผู้มีพระคุณ) รวมถึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

- แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ นักเรียนเกิดความรัก และเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ (หมายรวมถึง ผู้ปกครองและผู้มีพระคุณ) 

 ๙.๒  นักเรียนแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ)             (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)  
          ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย                    ต าแหน่ง ครู 

 
   ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                             ( นางภัสวรรณ   กันนา )  
                ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

   ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม    อาเซียน (สัปดาห์อาเซียน) 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่ ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม ๒๕๖๒  -  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได ้ 
ก าหนดให้การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมแห่ง
การเรียนรู้และเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษา  ใน
ปัจจุบันไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้น ทุกคนในสังคมควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และที่ส าคัญ โรงเรียน
ต้องจัดการเรียนรู้ให้ทันกับสังคมโลกาภิวัฒน์และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมความ  ร่วมมือทาง
การศึกษาระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่าง หลากหลาย ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็น ชุมชนที่มีความ
แข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่งท้าท้าย ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง  เศรษฐกิจ และภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบ กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่าง
สะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิก ในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน และได้เข้าร่วมประชาคมอาเซียน
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ในปีนั้นเองจะมีการเปิดกว้างให้ประชาชน
ในแต่ละประเทศสามารถเข้าไปท างานในประเทศ อ่ืน ๆ ในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรี เสมือนดังเป็น
ประเทศเดียวกันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หนึ่งที่รับผิดชอบด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับอาเซียนศึกษา โดย น าหลักสูตร
อาเซียน (Asean Curriculum Sourcebook) จัดกิจกรรมวันอาเซียน ตอบปัญหาอาเซียน และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
และปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงและแสวงหาโอกาสท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและ
วัฒนธรรม รวมทั้งเพ่ือให้บรรลุถึงสิ่งที่อาเซียนจะต้องด าเนินการ และค านึงถึงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงจัดให้มีโครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
โดยให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดตั้งอาเซียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน และ 
ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดตั้งอาเซียน  
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน

เกีย่วกับประเทศในอาเซียน  
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
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๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    ๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดตั้งอาเซียน  

๒) นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับ
นักเรียนเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 

๓) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑) นักเรียน เข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดตั้งอาเซียน ในระดับดีเยี่ยม  
๒) นักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับ

ประเทศในอาเซียน ในระดับดีเยี่ยม 
๓) นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในระดับดีเยี่ยม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผน การปฏิบัติงาน                       
-  ก าหนดแนวทาง การด าเนินงาน                     
-  แต่งตั้งกรรมการ ที่รับผิดชอบ 

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน  

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

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

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
1. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของ
การจัดตั้งอาเซียน  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวัน
อาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๑.นักเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดตั้ง
อาเซียน ในระดับดีเยี่ยม  
๒.นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน 
สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับ
ประเทศในอาเซียน ในระดับดีเยี่ยม 
๓.นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
ในระดับดีเยีย่ม 
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๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่า

เป้าหมาย 
1. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการจัดตั้งอาเซียน  
 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๑.ร้อยละของนักเรียน เข้าใจและเห็นความส าคัญของ
การจัดตั้งอาเซียน  
 
๒.ร้อยละของนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวัน
อาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 
๓.ร้อยละของนักเรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง 
  

๑. ๙๐ % 
 
 
๒. ๙๐ % 
 
 
๓. ๙๐ % 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ ๑,๐๐๐ - ค่าของรางวัลและอุปกรณ์จัดท า

เอกสาร เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 
๗.๔ อ่ืนๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ - 
 
๘.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
๑.ร้อยละของนักเรียน เข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดตั้ง
อาเซียน  
๒.ร้อยละของนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน 
สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับประเทศใน
อาเซียน 
๓.ร้อยละของนักเรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ นักเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดตั้งอาเซียน  

๙.๒ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน 
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 

๙.๓ นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
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๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ.......................... ................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางภาวิณี   บัวพันธ์)             (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)  
             ต าแหน่ง ครู                                      ต าแหน่ง ครู  

 
 
        ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         ( นางภัสวรรณ   กันนา )  
            ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

        ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
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กิจกรรม    ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่ ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ์ 
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๑  -  กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทย
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยค านึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน
ตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็น
ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 
(พ.ศ.2552 – 2561) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น  

จากหลักการดังกล่าว ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดท า “ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น  
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

          ๓. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
          ๔.  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน  
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๒) นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๓) นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับดีข้ึนไป 
๔) นักเรยีนร้อยละ ๙๐ ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง ในระดับดีเยี่ยม 
๒) นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง ในระดับดีเยี่ยม 
๓) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 
๔) นักเรียนใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้และมีความพึง
พอใจในระดับดีเยี่ยม  
 

๔. วิธีด าเนินการ 
 

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

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-การจัดท ากิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
ของแต่ละระดับชั้น 

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

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

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ -
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางภาวิณี บัวพันธ์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

เดือน กันยายน ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๓. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔.  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน 

๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง ในระดับดีเยี่ยม 
๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง ในระดับดีเยี่ยม 
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่าง
พอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 
๔. นักเรียนใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้และมีความพึง
พอใจในระดับดีเยี่ยม 
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๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
๓. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
๔.  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน 

๑. ร้อยละของนักเรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง 
๒. ร้อยละของนักเรียน สามารถปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
๓. ร้อยละของนักเรียน มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับดีขึ้น
ไป 
๔. ร้อยละของนักเรียน ใช้ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

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

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน -   - 
๗.๒ ค่าใช้สอย -   - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ ๑,๐๐๐ - ค่าอุปกรณ์ในการปลูกพืช   

เป็นเงิน  ๘๐๐  บาท 
- ค่าอุปกรณ์จัดท าเอกสาร เป็นเงิน  
๒๐๐  บาท 

๗.๔ อ่ืนๆ - - 
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ - 

 
๘.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๒. ร้อยละของนักเรียน สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๓. ร้อยละของนักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่าง
พอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละของนักเรียน ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบประเมิน 
 
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” 
๔. แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
    แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
๙.๑  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๙.๒ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๙.๓ นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ- 

พอเพียง 
๙.3 นักเรียนใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางภาวิณี   บัวพันธ์)             (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)  
             ต าแหน่ง ครู                              ต าแหนง่ ครู 
 
 

         ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นางภัสวรรณ   กันนา )  

          ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

          ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    ส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งประธานสภานักเรียน) 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่ ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๒  -  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
    การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุด ประชาชน
ทุกคนมีส่วนร่วม ดังค ากล่าวที่ว่า“เป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพ่ือประชาชน”ซึ่งโรงเรียนเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้าง
ลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ   ข้อบังคับ   กฎเกณฑ์  กติกา ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อ
หมู่ คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
    กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงความส าคัญการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (สภานักเรียน) ขึ้น เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีภาวะการเป็น
ผู้น า  มีความรักสามัคคี  เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพ้ืนฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพ่ือในอนาคต
ต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง เป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมือง และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและ
สังคมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย 

๒.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑)  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย  

๒) นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
๓) นักเรียนร้อยละ ๙๐ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑)  นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย  

ในระดับดีเยี่ยม  
๒) นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน  ในระดับดีเยี่ยม  
๓) นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง  ในระดับดีเยี่ยม  

 



๑๒๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผน การปฏิบัติงาน                       
-  ก าหนดแนวทาง การด าเนินงาน                     
-  แต่งตั้งกรรมการ ที่รับผิดชอบ 

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ์              
และคณะครู 

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

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

 

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

๑.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับ
การใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน
ในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

๑.  นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย  
ในระดับดีเยี่ยม  
๒. นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้
ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน  ในระดับดีเยี่ยม  
๓. นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดย
การปฏิบัติจริง  ในระดับดีเยี่ยม  

 

๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่า

เป้าหมาย 
๑.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึก
ตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  
ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติ
จริง 

๑. ร้อยละของนักเรียน ได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย  
 
๒. ร้อยละของนักเรียน มีความรับผิดชอบร่วมกันใน
การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
 
๓. ร้อยละของนักเรียน เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
 

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



๑๒๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ ๑,๐๐๐ - ค่าวัสดุ เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 
๗.๔ อ่ืนๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ - 
 

๘.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  ร้อยละของนักเรียน ได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเก่ียวกับการใช้
สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย  
๒. รอ้ยละของนักเรียน มีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
๓. ร้อยละของนักเรียน เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดย
การปฏิบัติจริง 

- แบบสังเกต   
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย 
          ๙.๒ นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
            ๙.๓ นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางภาวิณี   บวัพันธ์)             (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)  
            ต าแหน่ง คร ู                            ต าแหน่ง ครู  
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางภัสวรรณ   กันนา )  

          ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

                          ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 



๑๒๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    ค่ายคุณธรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่ ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ์ 
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๒  -  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 
วัตถุนิยม  และเกิดความเสื่อมถอยด้านจิตใจจนน่าวิตก  สังเกตได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ข่าวอาชญากรรม
ไม่เว้นแต่ละวัน  ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เกิดจากหลายสาเหตุ หลายปัจจัย แต่หากถ้าทุกคนมีสติ คิดก่อนที่จะท า 
คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนที่จะตัดสินใจท าอะไรลงไป ปัญหาต่าง ๆ ก็คงจะไม่เกิดขึ้น 
 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับเยาวชนจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
ควรที่จะเริ่มกันตั้งแต่วัยเยาว์ ถือเป็นการปูรากฐานทางจิตใจให้เข้มแข็ง รู้จักแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล ด้วย
สติปัญญา กิจกรรมส่งเสริม  ผลจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ก็มีส่วนช่วยให้เยาวชนได้ส านึกและตระหนัก ถึง
ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถท าให้สังคมอยู่อย่างสงบสุขมากขึ้นยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ถือได้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรมได้เป็นอย่างดี กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจึงควรจัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความสงบสุขของคนในสังคม 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมขึ้น เพ่ือปลูกจิตส านึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมด้านความคิด ความรู้สึกและ
ตระหนักถึงผลกระทบที่ไม่ดีในสังคม และได้สร้างสรรค์ด้วยการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีส านึกและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ฝึกพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง  มีสมาธิ
และสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ให้รู้จักการ ลด ละ เลิก สิ่งชั่วร้าย น าความสุขมาสู่ชีวิต พร้อมทั้งสรรสร้างสิ่งที่ดีงาม
ความสงบสุขแก่สังคมต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็น

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ใน

ด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนา

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
   ๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ น าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 



๑๒๓ 
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   ๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้อื่น ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
    ๑. นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่อง

ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในระดับดีเยี่ยม 
   ๒. นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ ในระดับดีเยี่ยม 
   ๓. นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน ในด้าน

ความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข ในระดับดีเยี่ยม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
 

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

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดค่ายคุณธรรม  

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ์ 
และคณะครู 

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

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของ
ศาสนา  สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน ในด้าน
ความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย 
ห่างไกลอบายมุข 

๑. นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของ
ศาสนา  สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในระดับดีเยี่ยม 
๒. นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ ในระดับดีเยี่ยม 
๓. นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
สงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในด้านความ
อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย 
ห่างไกลอบายมุข ในระดับดีเยี่ยม 
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๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตส านึกท่ี
ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้
เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน ในด้านความ
อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู 
รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 

๑. ร้อยละของนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มี
ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 
๒. ร้อยละของนักเรียน น าหลักธรรมมาใช้เป็น
แนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
 
๓. ร้อยละของนักเรียน สามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้อื่น ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ 
กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 

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

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน ๒,๐๐๐   - ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน  

๒,๐๐๐  บาท 
๗.๒ ค่าใช้สอย ๗,๕๐๐   - ค่าอาหารเป็นเงิน๗,๕๐๐  บาท 
๗.๓ ค่าวัสด ุ ๕๐๐ - ค่าอุปกรณ์จัดท าเอกสาร เป็น

เงิน  ๕๐๐  บาท 
๗.๔ อ่ืนๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ - 
 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  
สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
๒. ร้อยละของนักเรียน น าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได ้
๓. ร้อยละของนักเรียน สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบ
สุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในด้านความอดทน ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 

- แบบประเมินพฤติกรรม 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
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๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
๙.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจ 
๙.๒ นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
๙.๓ นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน ในด้าน

ความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 
 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ 
       (นางภาวิณี   บวัพันธ์)             (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)  
            ต าแหน่ง คร ู                            ต าแหน่ง ครู  
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางภัสวรรณ   กันนา )  

          ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

                          ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                     พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้าย -       
                                         วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร    
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่ ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวสุกัญญา   จ านงพรม 
ลักษณะกิจกรรม                โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน ๒๕๖๒  -  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ทรงปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่นานัปการ ซึ่ง
เปรียบเป็นที่พ่ึงของปวงชนชาวไทย  พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพวรางกูร ล้วนแต่ยังประโยชน์แก่ชาวไทยโดยถ้วนหน้า ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจในการ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่อานาประชาราษฏร์ โดยเสด็จพระราชด าเนินเป็นการส่วนพระองค์เอง ไปทรงเยี่ยม
ราษฎรในชนบททั่วทุกภูมิภาค ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วย
ปัญหามากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพวรางกูร มีกว้างขวางครอบคลุมหลายสาขา ทั้งด้านการทหาร การบิน การศึกษา การ
ศาสนา การแพทย์และสาธารณสุข การเกษตร การต่างประเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งทรงพระมหา
กรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยตลอดมา พระองค์ทรงมีพระราชด าริในการจัดตั้งโครงการต่างๆ อีกมากมาย
โดยค านึงถึงความสุขสงบให้เกิดแก่ชาวไทยเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงได้แสดงความจงรักภักดีและความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร โดยให้นักเรียนแสดงออกถึงจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒.  เพ่ือให้นักเรียนร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร    
                                                                                     
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ  ๙๐  แสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒.  นักเรียนร้อยละ  ๙๐ ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร   
  



๑๒๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนแสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความพึงพอใจในระดับดรเยี่ยม 
๒.  นักเรียนร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  

มีความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยม   
      

๔. วิธีด าเนินการ 
 

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

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวสุกัญญา   จ านงพรม 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวสุกัญญา   จ านงพรม 
และคณะครู 

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

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวสุกัญญา   จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวสุกัญญา   จ านงพรม 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถี
ชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒.  เพ่ือให้คณะครูและนักเรียนร่วมกันถวายพระพร
ชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง- 
กรณบดินทรเทพวรางกูร    

๑. นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒.  นักเรียนร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี 
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒.  เพ่ือให้คณะครูและนักเรียน
ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง- 
กรณบดินทรเทพวรางกูร    

๑. ร้อยละของนักเรียนแสดงความจงรักภักดี ยึดมั่น
ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 
๒.  ร้อยละของนักเรียนร่วมกันถวายพระพรชัย
มงคลแด่พระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร    

๑. ๙๐ % 
 
 
 
๒. ๙๐ % 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ ๕๐๐ - ค่าดอกไม้ประดับ พร้อมอุปกรณ์ 

เป็นเงิน  ๕๐๐  บาท 
๗.๔ อ่ืนๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ 
 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของนักเรียนแสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
๒.  ร้อยละของนักเรียนร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระ
เจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร    

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ นักเรียนแสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ๙.๒ นักเรียนร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร    
                   
        



๑๒๙ 
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๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)            (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)  
            ต าแหน่ง ครู                              ต าแหน่ง ครู 

 
   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
        ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
  ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม                ส่งเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรในโรงเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่    1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่      ๒ 
หน่วยงานที่รับ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง     อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 256๑ – กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
1.หลักการและเหตุผล 

อุบัติเหตุจราจร  จัดเป็นปัญหาส าคัญอันดันต้นๆของประเทศ  ในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็น
จ านวนมาก  แม้รัฐบาลจะก าหนดนโยบายออกมาเพ่ือปูองกันควบคุมอุบัติเหตุแล้วก็ตาม  แต่จ านวนผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตกลับทวีเพิ่มจ านวนสูงขึ้นเรื่อยๆ    ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ  
          จากปัญหาดังกล่าวมีผลมาจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของบุคคล  ซึ่งได้แก่  การไม่สวมหมวกนิรภัย
ขณะขับข่ี  การขาดความระมัดระวังในการขับข่ี  การไม่มีมารยาทในการ   ขับขี่และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี มีอัตราการไม่สวมหมวกนิรภัยในผู้ขับข่ีและโดยสาร
รถจักรยานยนต์สูง  

จากผลการดังกล่าวข้างต้น  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดท า
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรในโรงเรียนขึ้น  เพ่ือสร้างความรู้  ความตระหนักและปลูก
จิตส านึกให้แก่นักเรียนในเรื่องของกฎหมายจราจร  การรักษาวินัยในการขับขี่ การรู้จักปูองกันตัวเองขณะขับขี่
ยานพาหนะและสร้างเครือข่ายแกนน านักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนหรือเยาวชนคนอ่ืนๆ
ในเรื่องของ การปูองกันอุบัติเหตุจราจรต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมจราจร 
2.  เพ่ือให้นักเรียนรู้วิธีปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุจราจรได้ 
 

3.  เป้าหมาย  
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1.  ร้อยละ 100 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมจราจร  
3.1.2.  ร้อยละ 8๑ นักเรียนรู้วิธีปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุจราจร 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมจราจร   ในระดับดีเยี่ยม 
3.2.2 นักเรียนรู้วิธีปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุจราจร ในระดับดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 

P 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

 

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

พฤศจิกายน 256๑ คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(Do) จัดกิจกรรม
เดินรณรงค์การปฏิบัติตามกฎจราจร และ
จัดอบรม 

พฤศจิกายน  256๑ – 
กันยายน  ๒๕๖๒ 

ว่าที ร.ต. ทศพร จันทวง์สิงห์ 
 

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

กันยายน  ๒๕๖๒ ว่าที ร.ต. ทศพร จันทวง์สิงห์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน  256๒ ว่าที ร.ต. ทศพร จันทวง์สิงห์ 
 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 

 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
1.อบรมให้นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของกฎ
จราจรและการใช้รถใช้ถนน 
2.เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างปรอดภัย 

1.นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของชีวิตตนเองรวมถึง
กฎจราจรและการใช้รถใช้ถนน 
2.นักเรียนเห็นความส าคัญของการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปรอดภัย 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 

ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.อบรมให้นักเรียนรักและเห็น
ความส าคัญของกฎจราจรและการใช้
รถใช้ถนน 
2.เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปรอด
ภัย 

1.นักเรียนรักและเห็นความส าคัญ
ของชีวิตตนเอง 
 
2.นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปรอดภัย 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

ร้อยละ 8๑ 

 

 



๑๓๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 250 - - เงินอุดหนุนรายหัว 250 
2 วัสดุส านักงาน - - - - - 

รวม - - - 250 บาท 

8. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมจราจร  

  2.นักเรียนรู้วิธีปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุจราจร 
-  แบบสอบถาม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

9.1 นักเรียนเกิดความรู้ ความตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง 
9.2 โรงเรียนจัดเขตสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัย 
9.3 มีอัตราการสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัยเพิ่มขึ้น 

  9.4 มีจ านวนอุบัติเหตุลดลง 
 
10.ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
     (ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)                  (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 

     ต าแหน่ง ครู                             ต าแหน่ง ครู    
     
                ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                 (  นางภัสวรรณ  กันนา  ) 
                                               ต าแหน่ง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 



๑๓๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม                 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่     1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่     ๒ 
หน่วยงานที่รับ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง     อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  256๑ – กันยายน 256๒ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

งานอนามัยโรงเรียน หมายถึง การด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปูองกัน รักษา การ
ส่งเสริมสุขภาพของบุคคลากรทุกคนที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนเพ่ือให้กลุ่มคน เหล่านี้มีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียน บ้านและชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพและการสอนสุข
ศึกษา 

เรื่องของสุขภาพ อนามัยในโรงเรียนเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งอยู่ในวัยที่ก าลังเจริญเติบโต ถ้าสุขภาพดีอนามัยดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วย  

ดังนั้นงานอนามัยโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ให้บริการการปฐมพยาบาลอาการเจ็บปุวยเบื้องต้นให้กับ
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ และการปฏิบัติตนเพ่ือปูองกันตนเองจากโรค สิ่งเสพ
ติด ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ โรงเรียนจึงตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจึงได้จัดให้มี
โครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่ออย่างถูกต้อง 

 
3.  เป้าหมาย  
 

       3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ  9๑  ของนักเรียนได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่ออย่างถูกต้อง 
 

       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้รับบริการด้ายสุขภาพและอนามัยอย่างถูกต้อ 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม  25๖๑  
 

นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ  
 
 

P 



๑๓๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

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

ตุลาคม  256๑  
–  

กันยายน 256๒ 

นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ  
 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
1.นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและส่งต่ออย่างถูกต้อง 

นักเรียนเข้าใช้บริการห้องพยาบาล 
เกิดความพึงพอใจ 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนได้รับ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อ
อย่างถูกต้อง 

เข้าใช้ห้องพยาบาลเกิดความพึงพอใจ  
และช่วยเหลือผู้ปุวยเบื้องต้นให้พ้นขีด
อันตรายได้ 

ร้อยละ  ๙๕ 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ ๒,000 - จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
๗.๔ อ่ืนๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๒,000 
      

8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพ 
อย่างถูกต้องและทั่วถึง 

แบบประเมินโครงการ 

 



๑๓๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัยตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนคาดหวังไว้ 
 
10.ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ )       (นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์) 

  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย        ต าแหน่ง ครู    
    
                ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                  (  นางภัสวรรณ  กันนา  ) 
                                                 ต าแหน่ง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม                TO BE NUMBER ONE 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่    1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่     1 
หน่วยงานที่รับ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง     อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  256๑ – กันยายน 256๒ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญต่อเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ          
ยาเสพติดได้มาก โดยได้ประกาศนโยบายฟื้นฟูค่านิยมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการจัดระเบียบลดปัจจัยเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง/สถานบริการ ร้านเกม ร้าน
อินเตอร์เน็ต โต๊ะสนุ๊ก เป็นต้น รวมทั้งเสริมปัจจัยบวกส าหรับเยาวชน การพัฒนาเยาวชน เพ่ิมกิจกรรม
สร้างสรรค์เยาวชน เช่น การประกวดกิจกรรม การส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ต่าง ๆ การเล่นดนตรี การอบรม
พัฒนาคุณธรรม ครอบครัวสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายเยาวชน ฯลฯ 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น โครงการ To be number one จึงเป็นโครงการที่ส่งเสริม
ให้นักเรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี และนักเรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์
จากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มีความมั่นคง และให้เกียรติผู้อ่ืน 

เพ่ือเป็นการพัฒนาโครงการ To Be Number One ส่งเสริมนักเรียนดังกล่าวข้างต้น ของโรงเรียน             
วังงิ้ววิทยาคมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  งานส่งเสริมกิจการนักเรียนจึงได้จัดท าโครงการTo Be Number One  ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 

             1.  เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม  To Be Number One 
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ย 

ต่อความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ 
3.  เพ่ือให้นักเรียนไดม้ีส่วนร่วมการท ากิจกรรม To Be Number One จากภาครัฐและเอกชน  

ตลอดจนส่วนของท้องถิ่น  

3.  เป้าหมาย  

3.7 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1.ร้อยละ 100 นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม  To Be Number One  
3.1.2.ร้อยละ 9๑ นักเรียนมีความรู้และปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา 

หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ 
3.1.3ร้อยละ 9๑ นักเรียนได้มีส่วนร่วมการท ากิจกรรม To Be Number One จาก
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนส่วนของท้องถิ่น 

P 



๑๓๗ 
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3.8 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1.นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม  To Be Number One ในระดับดเียี่ยม 
3.2.2.นักเรียนมีความรู้และปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาหลีกเลี่ยงสภาวะ

ที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ ในระดับดีเยี่ยม 
3.2.3.นักเรียนได้มีส่วนร่วมการท ากิจกรรม To Be Number One จากภาครัฐและ

เอกชน ตลอดจนส่วนของท้องถิ่น ในระดับดีเยี่ยม 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (Plan) 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน (Do) 
 ๑. กิจกรรมเต้นแอโรบิก 
 ๒. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 ๓. กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 
4. กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 
5. กิจกรรม TO BE เสียงตามสาย 
6. กิจกรรม ตรวจปัสสาวะสมาชิกกลุ่มเสี่ยง 
กิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น 
การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ตุลาคม  256๑ 
 
 
 

พฤศจิกายน 256๑ 
– 

กันยายน 256๒ 
 
 
 
 
 

กันยายน 256๒ 
 

กันยายน 256๒ 

ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 
 
 
ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 
 
 
 
 
 
 
  ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 
  ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
1.นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม  To Be Number 
One  
2. นักเรียนมีความรู้และปูองกันตนเองจากสิ่ง   
เสพติด และสิ่งมอมเมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทาง
เพศ 
3. นักเรียนได้มสี่วนร่วมการท ากิจกรรม To Be 
Number One จากภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ส่วนของท้องถิ่น 

1. นักเรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพ
กายท่ีด ี 
2. นักเรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพ
ติด และสิ่งมอมเมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ  
3. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มีความมั่นคง และให้
เกียรติผู้อื่น 
 



๑๓๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

  

ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม       

To Be Number One  
๒. นักเรียนมีความรู้และปูองกัน

ตนเองจากสิ่ง   เสพติด และสิ่ง
มอมเมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรงโรคภัยและ
อุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ 

๓. นักเรียนได้มีส่วนร่วมการท า
กิจกรรม To Be Number 
One จากภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนส่วนของท้องถิ่น 

๑. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม  To 
Be Number One ในระดับดีเยี่ยม 

๒. นักเรียนมีความรู้และปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้ง
ปัญหาทางเพศ ในระดับดีเยี่ยม 

๓. นักเรียนได้มีส่วนร่วมการท า
กิจกรรม To Be Number One 
จากภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ส่วนของท้องถิ่น ในระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 9๑ 
 
 
 
 

ร้อยละ 9๑ 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

  

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

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

 

8. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือทีใ่ช้ 
1.นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม  To Be Number One 
ในระดับดีเยี่ยม 
2.นักเรียนมีความรู้และปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด
และสิ่งมอมเมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ ในระดับดี
เยี่ยม 
3.นักเรียนได้มีส่วนร่วมการท ากิจกรรม To Be 
Number One จากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนส่วน
ของท้องถิ่น ในระดับดีเยี่ยม 

-  แบบสอบถาม 
 

 

 

 



๑๓๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            9.1  นักเรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี  

9.2 นักเรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ  

9.3 นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มีความม่ันคง และให้เกียรติผู้อ่ืน 

 
10.ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
     (ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)                  (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 

     ต าแหน่ง ครู                            ต าแหน่ง ครู    
     
                ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                 (  นางภัสวรรณ  กันนา  ) 
                                               ต าแหน่ง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม                โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่     ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่     1 
หน่วยงานที่รับ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง     อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  256๑ – กันยายน 256๒ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

 การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งส าคัญส าหรับทุกคน ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อการด ารงชีวิต การเรียน การท างาน  ดังนั้นทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รู้จัก
ดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บปุวยขณะอยู่ในโรงเรียน การพัฒนาความสามรถทางด้าน
การกีฬา  การฝึกทักษะ  รวมทั้งเทคนิคต่างๆ  ให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเต็มความสามารถ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 

1) เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้นับการบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

2) เพื่อจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 
3) เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน – ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ทุกคนในโรงเรียนและชุมชน 
4) เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
5) เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
6) เพ่ือให้นักเรียน  ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7) เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬารู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย   

3.  เป้าหมาย  
 

3.1 ด้านปริมาณ   
1.นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์   

จ านวน 9๑ % 
 
 

3.2 ด้านคุณภาพ   
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัยโรงเรียน 

อยู่ในระดับมาก 
2. ผลการประเมินนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับการสุขภาพ 

สมบูรณ์  แข็งแรงดี 

P 



๑๔๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

พฤศจิกายน 256๑ 
 
 
 

พฤศจิกายน 256๑ 
– 

กันยายน 256๒ 
 
 
 

กันยายน 256๒ 
 

กันยายน 256๒ 

ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 
 
 
ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 
 
 
 
 
ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 
ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
๑.ปลูกฝังจิตส านึกรักการออกก าลังกาย   
คิดเป็นร้อยละ  ๙๑ 
๒.ปลูกฝังจิตส านึกรักการออกก าลังกาย  ให้
นักเรียน ตระหนักรักการออกก าลังกาย  อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

1. ปลูกฝังจิตส านึกรักการออกก าลังกายมากข้ึนเกี่ยวกับ 
 
๒.ปลูกฝังจิตส านึกรักการออกก าลังกาย  มากข้ึน 
 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.นักเรียนได้ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 

 
1.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการออก
ก าลังกายในระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ ๙๑ 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

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



๑๔๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายในระดับดีเยี่ยม 
 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนมีสนามฝึกซ้อมกีฬาที่ดี  มีสุขภาพแข็งแรง  และมีทักษะทางด้านกีฬาที่หลากหลาย 

 

10.ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
     (ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)                   (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์) 

     ต าแหน่ง ครู                              ต าแหน่ง ครู    
     
                ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                 (  นางภัสวรรณ  กันนา  ) 
                                               ต าแหน่ง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

     ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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P 

กิจกรรม   ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                    โครงการใหม่  P   โครงการต่อเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม  256๑ – กันยายน 256๒ 
 

 
1. ความส าคัญหลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก าหนดให้
รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ ไว้ในมาตรา 25 ดังนี้ 
“มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูป แบบได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ”ส าหรับ
ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 
 1. เป็นแหล่งที่รวมขององค์ความรู้อันหลากหลายพร้อมที่จะให้นักเรียนเข้าไปศึกษา ค้นคว้า ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 2. เป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตน 
 3. เป็นแหล่งข้อมูลที่ท าให้นักเรียนเกิดการการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนาน และมีความ
สนใจที่จะเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย 
 4. ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้คิดเองปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเองและสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 5. ท าให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่นของตน มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาใน
ชุมชนของตน พร้อมที่จะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 แหล่งการเรียนรู้  หมายถึง  แหล่งข่าวสารข้อมูล  สารสนเทศ  แหล่งความรู้ทางวิทยาการ 
และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน ใฝุเรียน ใฝุรู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจากแหล่งต่าง ๆ   เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้  และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้    (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน้า 6) 
 โรงเรียนจึงเห็นความส าคัญของการแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจึงมีการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน การเขียน 
และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดและความ
สนใจของ นักเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน
สามารถจดจ าองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ า วันได้ตลอดไป ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องให้
ความส าคัญในการจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะ สมกับนักเรียน และมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ที่
มีอยู่ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา
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แห่งชาติที่ว่านักเรียนเป็นผู้ที่   ดี   เก่ง   มีสุข  และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
2. วัตถุประสงค์       

 1. สถานศึกษามีใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายใน-นอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  2. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
3. เป้าหมาย 
       3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 93.5  สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
 3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในระดับดีเยี่ยม 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรยีม/วางแผน (Plan) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ 

ตุลาคม 256๑ คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา 
น านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น 

พฤศจิกายน 256๑ 
- 

กันยายน  ๒๕๖๒ 

 
คณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 
กันยายน  ๒๕๖๒ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
กันยายน  ๒๕๖๒ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 

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

สถานศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
     
ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 สถานศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

 สถานศึกษามกีารแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ  93.5 
 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าใช้สอย 
   

1,500 -ค่ารถรับ-ส่ง คณะครูและน านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
และ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 500 ค่ากระดาษ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆในการท ากิจกรรม 
 

รวมทั้งสิ้น 2,000 (สองพันบาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายรายการ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
 สถานศกึษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้จากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายใน-นอกสถานศึกษา 
 9.2  ส่งเสริมนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง มีเจตคติที่ดีต่อชุมชน และ
กระบวนการเรียนรู้  
 

 
 
 
 



๑๔๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
 
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)                    (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)  
          ต าแหน่ง ครู                          ต าแหน่ง ครู  
 
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                   
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P 

กิจกรรม      กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว 
สนองมาตรฐานการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง          อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 กรกฎาคม 2562 –   31 สิงหาคม 2562 
1.  หลักการและเหตุผล 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 2551 โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ   นักเรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เปูาหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
นักเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมุ่งจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้นักเรียนอย่างทั่วถึง  สู่เปูาหมายในการพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนให้มี
คุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด  สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ตามคาดหวัง  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝุรู้ ใฝุเรียน เน้นกระบวนการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว น า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาฝึกทักษะกระบวนการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ 
 2. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
 3. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝุรู้ ใฝุเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 4. เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
3.  เป้าหมาย 
        3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 70.5 ของนักเรียนได้รับการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
      3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ในระดับดี 
 
 
 



๑๔๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

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

กรกฎาคม  2562 นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว 

 
สิงหาคม  2562 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 
สิงหาคม 2562 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
สิงหาคม 2562 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว มีความกระตือรือร้นใฝุรู้ ใฝุเรียน ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ค านวณได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว มีความ
กระตือรือร้นใฝุรู้ ใฝุเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และ
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่
ในระดับดี 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว มีความกระตือรือร้นใฝุรู้ ใฝุเรียน ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม 

ระดับดี 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าวัสดุ 500 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
- วัสดุส านักงานกระดาษ ปากกา และของรางวัล 

รวมทั้งสิ้น 500 บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายรายการ) 
 



๑๔๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

8. ประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
9. ผลคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณ 
 9.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 9.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 9.4  นักเรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 9.5  สร้างโอกาสให้กับนักเรียนในการแสดงความสามารถทางด้านการคิดค านวณ 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
 
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)                    (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)  
          ต าแหน่ง ครู                          ต าแหน่ง ครู  
 
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

P 

กิจกรรม      กิจกรรมแข่งขันหมากฮอส 
สนองมาตรฐานการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง           อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 กรกฎาคม 2562 –   31 สิงหาคม 2562 
1.  หลักการและเหตุผล 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 โดยการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ   นักเรียนจะต้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งการพัฒนานักเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น  จะช่วยให้นักเรียน
เกิดสมรรถนะส าคัญ      5 ประการ ดังนี้ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร   
  2. ความสามารถในการคิด   

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมุ่งจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้นักเรียนอย่างทั่วถึง  สู่เปูาหมายในการพัฒนาการศึกษาสมรรถนะของนักเรียนคุณภาพ
มาตรฐานที่โดยใช้เกมการแข่งขันหมากฮอสไทย ในการฝึกทักษะสมรรถนะของนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น 
ความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา  และการใช้ทักษะชีวิต เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนนั้น เกิดการวางแผนและ
การค านวณอย่างแม่นย าพัฒนากระบวนการคิด  พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการตัดสินใจสามารถน าไปปรับ
ใช้กับชีวิตจริงได้เมื่อจ าเป็นต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว แม่นย า และเด็ดขาด    
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อฝึกทักษะสมรรถนะของนักเรียนในด้าน ความสามารถในการคิด  การวางแผน การแก้ปัญหา 
และการใช้ทักษะชีวิต 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 3. เพ่ือฝึกให้นักเรียนเกิดสมาธิ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 4. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของนักเรียน 
 5. เพื่อให้ครูออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนองการฝึกทักษะสมรรถนะของนักเรียนนอกชั้นเรียน 
 



๑๕๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

3.  เป้าหมาย 
        3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 70.5 ของนักเรียนได้รับการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
      3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะสมรรถนะของนักเรียน และมีเจตคติท่ีดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์  ในระดับดี 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

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

กรกฎาคม  2562 นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว 

 
สิงหาคม  2562 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 
สิงหาคม    2562 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
สิงหาคม   2562 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
นักเรียนมีการพัฒนาทักษะสมรรถนะของนักเรียน และมีเจต
คติท่ีดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์ 

นักเรยีนได้รับการพัฒนาทักษะสมรรถนะของนักเรียน 
และมีเจตคติท่ีดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับดี 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
นักเรียนมีการพัฒนาทักษะสมรรถนะของนักเรียน และมีเจตคติท่ีดี
ต่อรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม 

ระดับดี 

 

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าวัสดุ 500 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
- วัสดุส านักงานกระดาษ ปากกา และของรางวัล 

 
รวมทั้งสิ้น 500 บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

(ขอถัวจ่ายรายการ) 
 



๑๕๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

8. ประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
9. ผลคาดว่าจะได้รับ 
 

 1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะสมรรถนะของนักเรียนในด้าน ความสามารถในการคิด  การวางแผน การ
แก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต 
 2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 3. นักเรียนเกิดสมาธิ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 4. นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของนักเรียน 
 5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 6. ครูได้กิจกรรมที่ตอบสนองการฝึกทักษะสมรรถนะของนักเรียนนอกชั้นเรียน 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
 
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)                    (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)  
            ต าแหน่ง คร ู                          ต าแหน่ง ครู  
 
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                   
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม                 งานประเพณี  “สักการะหลวงพ่อเขียน เยี่ยมเยียนดงเจริญ”    
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมต่อเนื่อง  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 2561 –    กันยายน 2562  
 
1. หลักการและเหตุผล  

การเรียนรู้ภูมิปัญญา ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอด ภูมิปัญญาในชุมชนเพ่ือให้นักเรียนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้นักเรียนสืบสานภูมิปัญญา และตระหนักถึง
ความส าคัญของประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นท่ีมีมาช้านาน บนพื้นฐาน ของธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิต
ของท้องถิ่น 

งานประเพณี “สักการะหลวงพ่อเขียน เยี่ยมเยียนดงเจริญ” จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนระลึกถึงคุณงาม
ความดีและอุทิศส่วนกุศลถวายแด่หลวงพ่อเขียน  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น              

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมเข้าร่วมงานประเพณี “สักการะหลวงพ่อเขียน เยี่ยมเยียนดงเจริญ” เพ่ือเป็นการ
สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอดง
เจริญ จังหวัดพิจิตร 
 
2.วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศส่วนกุศลถวายแด่หลวงพ่อเขียน                 
 2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนร้อยละ 90  เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศส่วนกุศลถวายแด่หลวงพ่อเขียน    
  2. นักเรียนร้อยละ 90 ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  3. นักเรียนร้อยละ 90  สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศส่วนกุศลถวายแด่หลวงพ่อเขียน     
    อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  2. นักเรียนส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
                        อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
  3. นักเรียนสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
                        อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 



๑๕๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วน 
      ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีที่ 
      ผ่านมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได้ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จดัท ากิจกรรมฯน าเสนอต่อฝุาย 
     บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมงานประเพณี  
      “สักการะหลวงพ่อเขียน เยี่ยม 
       เยียนดงเจริญ”         
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ้าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่     
     กิจกรรมฯก าหนด  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 ตุลาคม  2561 
- 

กันยายน 2562 

นายวัชระ   สุขเกษม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. นักเรียนเพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศส่วนกุศล 
ถวายแด่หลวงพ่อเขียน     
2. นักเรียนส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น                         
3. นักเรียนสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอดงเจริญ 
จังหวัดพิจิตร 
                         

1. นักเรียนเพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีและ
อุทิศส่วนกุศล 

ถวายแด่หลวงพ่อเขียน     
2. นักเรียนส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น                         
3. นักเรียนสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว
อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
                         

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนเพ่ือระลึกถึงคุณงามความดี 
และอุทิศส่วนกุศลถวายแด่หลวง 
พ่อเขียน     
2. นักเรียนส่งเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น                         
3. นักเรียนสนับสนุนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
                         

1. นักเรียนเพ่ือระลึกถึงคุณงามความดี
และ 

อุทิศส่วนกุศลถวายแด่หลวงพ่อเขียน 
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม     
2. นักเรียนส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม                        
3. นักเรียนสนับสนุนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตรอยู่
ในระดับ ดีเยี่ยม 
                         

ร้อยละ 90 
   
 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 90   
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย 1,000 ค่าจ้างแต่งหน้าท าผมและเช่าชุด 
7.3 ค่าวัสดุ -  
7.4 อื่น ๆ    

รวมทั้งสิ้น 1,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 



๑๕๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนเพ่ือระลึกถึงคุณงามความดี 
และอุทิศส่วนกุศลถวายแด่หลวง 
พ่อเขียน     
2. นักเรียนส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น                         
3. นักเรียนสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอ
ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
                         

แบบประเมิน 
แบบลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนเพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศส่วนกุศลถวายแด่หลวงพ่อเขียน     
 2. นักเรียนส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น                         
 3. นักเรียนสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร                       
                               
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม  

 
 

 ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม            ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอกิจกรรม 
        ( นายวัชระ   สุขเกษม )                                           ( นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ ) 
             ต าแหน่ง ครู                     ต าแหน่ง ครู 
 
   
 
                                         ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                               ( นางภัสวรรณ   กนันา) 
                                            ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
  ลงชื่อ............................................... ผู้อนุมัติกิจกรรม 

                                                 ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 



๑๕๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม                 ทัศนศึกษานักเรียน  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมต่อเนื่อง  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 2561 –   กันยายน 2562  
 
1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดไว้ในหมวด แนวทางการการจัดการศึกษามาตรา 22   
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่านักเรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2555 ) และ
สอดคล้อง มาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา(สมศ. )  

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้จัดท าในการจัดการพัฒนาการสอนในปัจจุบันนั้น มุ่งเน้นที่นักเรียนเป็นส าคัญ 
ซึ่งจ าเป็นต้องส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ 
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด  กล้าท า  กล้าตัดสินใจ เพ่ือให้นักเรียนเกิดรู้ข่าวสารสารสนเทศ เป็น
คนหูตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ โครงการดังกล่าวถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงเพ่ือเก็บ
ไว้เป็นต้นทุนในการด ารงชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี กว้างไกล 
รู้ทันเหตุการณ์ และเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ประสบการณ์ตรงให้ นักเรียนเกิดทักษะ
ในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ 

 

2.วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี กว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ประสบการณ์ตรงให้ 
นักเรียนเรียนเกิดทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

  1. นักเรียนร้อยละ 90  มีคุณลักษณะที่ดี กว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์  
  2. นักเรียนร้อยละ 90  เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 
ถูกต้องเหมาะสม         
  3. นักเรียนร้อยละ 90  เปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ประสบการณ์ตรง
ให้นักเรียนเกิดทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ 
      
 
 



๑๕๘ 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี กว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 2. นักเรียนเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ ถูกต้องเหมาะสม  
         อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 3. นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ประสบการณ์ตรงให้นักเรียน 
         เกิดทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วน 
      ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีที่ 
      ผ่านมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได้ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จัดท ากิจกรรมฯน าเสนอต่อฝุาย 
     บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน 
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ้าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่     
     กิจกรรมฯก าหนด  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 ตุลาคม  2561 
- 

กันยายน 2562 

นายวัชระ   สุขเกษม 

 
 
 
 
 



๑๕๙ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี กว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์  

 2. นักเรียนเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ ถูกต้องเหมาะสม  

               3. นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้ประสบการณ์ตรงให้นักเรียนเกิดทักษะในการ
จัดการและท างานให้ส าเร็จ  
  

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี กว้างไกล รู้ทัน 
เหตุการณ์  

 2. นักเรียนเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้า
คิด กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ ถูกต้อง
เหมาะสม  

               3. นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยใช้ประสบการณ์ตรงให้นักเรียน
เกิดทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ  

 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี กว้างไกล 
รู้ทันเหตุการณ์  

 2. นักเรียนเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 
ถูกต้องเหมาะสม  

               3. นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ประสบการณ์
ตรงให้นักเรียนเกิดทักษะในการจัดการ
และท างานให้ส าเร็จ      

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี กว้างไกล 
รู้ทันเหตุการณ์ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 2. นักเรียนเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ ถูกต้อง
เหมาะสมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
3. นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ประสบการณ์ตรง
ให้นักเรียน เกิดทักษะในการจัดการและ
ท างานให้ส าเร็จ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

ร้อยละ 90  
 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 90   
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย ๑๙,๐๐0 ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ๑๘,000 บาท 

ค่าอาหารนักเรียน 1,๐00 บาท 
7.3 ค่าวัสดุ 1,000 ค่าปูายกิจกรรม 400 บาท 

ค่าของที่ระลึก 600 บาท 
7.4 อ่ืน ๆ  -  

รวมทั้งสิ้น ๒๐,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 



๑๖๐ 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี กว้างไกล รู้ทัน
เหตุการณ์  

 2. นักเรียนเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด 
กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ ถูกต้องเหมาะสมอยู่ 
3. นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยใช้ประสบการณ์ตรงให้นักเรียน เกิด
ทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ  

แบบประเมิน 
แบบลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี กว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์  
2. นักเรียนเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ ถูกต้องเหมาะสม           
3. นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ประสบการณ์ตรงให้นักเรียน เกิดทักษะใน

การจัดการและท างานให้ส าเร็จ  
 
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม  

 
 

 ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม            ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอกิจกรรม 
        ( นายวัชระ   สุขเกษม )                                           ( นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ ) 
             ต าแหน่ง ครู                     ต าแหน่ง ครู 
 
   
 
                                         ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                               ( นางภัสวรรณ   กนันา) 
                                             ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
  ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติกิจกรรม 

                                                  ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                 ท าบุญสถานศึกษา  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมต่อเนื่อง  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล  

การท าบุญตักบาตรเป็นประเพณีการท าบุญอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาช้านาน 
แสดงถึงน้ าใจอันประเสริฐของชาวพุทธที่ช่วยด ารงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยการบ ารุงพระสงฆ์ นอกจากนี้การ
ท าบุญตักบาตรร่วมกันยังเป็นการลดความตระหนี่ในใจ ฝึกการเป็นผู้ให้ สร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารี ช่วยลดทิฐิ 
ฝึกการท าบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะ ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และที่ส าคัญคือจิตใจอันผ่องใสของเราที่มีขึ้น
ทันใดหลังจากที่ได้ท าบุญตักบาตรแล้ว 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้ตระหนักถึงอานิสงส์ของการท าบุญตักบาตร ประกอบกับทุกปีการศึกษา ทาง
โรงเรียนจึงได้ร่วมกันจัดตักบาตรอาหารแห้งขึ้น เพ่ือให้ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้มี
พ้ืนฐานการเป็นผู้ให้และรู้จักการท าบุญร่วมกัน รวมทั้งได้เตรียมพร้อมทางด้านจิตใจและยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น 
และทุกคนมองเห็นถึงความส าคัญของการท าบุญ ซึ่งนับว่าเป็นภาพอันน่าประทับใจที่สุด และทุกคนต่างพร้อม
หน้าพร้อมตากันมาท าบุญตักบาตรครั้งนี้ อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3  มีนาคม พ.ศ. 2536  (เดิม) สังกัด กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ส านักงา น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งอยู่ที่บ้านวังเรือน เลขที่ 22 หมู่ที่ 5 ต าบลวังงิ้วใต้ อ าเภอดงเจริญ 
จังหวัดพิจิตร   ดังนั้นโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงได้ก าหนดให้มีกิจกรรมการท าบุญสถานศึกษา ขึ้นทุกปีการศึกษา  
เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

 

2.วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา                    
 2. เพ่ือให้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา 
 3. เพ่ือเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา                     
           2. นักเรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา   
  3. นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 
 



๑๖๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

           3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
  3. นักเรียน เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วน 
      ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีที่ 
      ผ่านมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได้ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จัดท ากิจกรรมฯน าเสนอต่อฝุาย 
     บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมท าบุญสถานศึกษา 
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ้าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่     
     กิจกรรมฯก าหนด  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 ตุลาคม  2651 
- 

กันยายน 2562 

นายวัชระ   สุขเกษม 

 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา   
3. นักเรียน เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

1. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมทาง 
พระพุทธศาสนา  
2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนา   
3. นักเรียน เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมทาง 
พระพุทธศาสนา  
2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนา   
3. นักเรียน เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

1. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมทาง 
พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม   
2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
3. นักเรียน เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
 

ร้อยละ 90  
 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 90   
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน - - 
7.2 ค่าใช้สอย - - 
7.3 ค่าวัสดุ ๒,๐00 ค่าเครื่องไทย 1,๙00 บาท 

ค่าธูปเทียนดอกไม้ 100 บาท 
7.4 อ่ืน ๆ  - - 

รวมทั้งสิ้น ๒,๐00 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนา   
3. นักเรียน เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

แบบประเมิน 
แบบลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
 2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา   
 3. นักเรียน เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม  

 
 

 ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม            ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอกิจกรรม 
        ( นายวัชระ   สุขเกษม )                                           ( นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ ) 
             ต าแหน่ง ครู                     ต าแหน่ง ครู 
   
 
                                         ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                               ( นางภัสวรรณ   กนันา) 
                                             ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
  ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติกิจกรรม 

                                                  ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม                 ไหว้ศาลเจ้าพ่อสมศักดิ์  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมต่อเนื่อง  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 2561 –    กันยายน  2562  
 
1. หลักการและเหตุผล  

การนับถือเจ้าพ่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เป็นประเพณีและวิถีชีวิตอย่างหนึ่งที่ชาวไทยได้ปฏิบัติสืบทอด
ต่อกันมาช้านาน แสดงถึงการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ของเจ้าพ่อสมศักดิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม มาครั้งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนวังงิ้ ววิทยาคมและเป็นที่เคารพของชาวบ้านวังเรือนและหมู่บ้าน
ใกล้เคียง ชาวบ้านจะมากราบไหว้ กันเป็นประจ าวันขึ้น 6 ค่ า เดือน 6 ของทุกปี   

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงได้ก าหนดให้มีกิจกรรมไหว้ศาลเจ้าสมศักดิ์ ขึ้นทุกปีการศึกษา ซึ่งจัดให้ตรงกับ
วันไหว้ครู  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
 
2.วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือเป็นศิริมงคลแก่นักเรียน  
 2. เพ่ือเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมความเชื่อและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนร้อยละ 90  เกิดความเป็นศิริมงคล  
  2. นักเรียนร้อยละ 90  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมความเชื่อและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  2. นักเรียนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมความเชื่อและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

 
4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วน 
      ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีที่ 
      ผ่านมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได้ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จัดท ากิจกรรมฯน าเสนอต่อฝุาย 
     บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมไหว้ศาลเจ้าพ่อ 
      สมศักดิ์  
3. การตดิตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ้าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่     
     กิจกรรมฯก าหนด  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 ตุลาคม  2561 
- 

กันยายน 2562 

นายวัชระ   สุขเกษม 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. นักเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล  
2. นักเรียนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมความเชื่อ
และรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

1. นักเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล  
2. นักเรียนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมความเชื่อและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี  
 



๑๖๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล  
2. นักเรียนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมความเชื่อและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

1. นักเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
2. นักเรียนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมความเชื่อและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 

ร้อยละ 90   
 
ร้อยละ 90 
 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

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

รวมทั้งสิ้น ๒,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล  
2. นักเรียนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรม
ความเชื่อและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

แบบประเมิน 
แบบลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนเกิดความเป็นศิริมงคล  
 2. นักเรียนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมความเชื่อและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

 
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม  

 
 

 ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม            ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอกิจกรรม 
        ( นายวัชระ   สุขเกษม )                                           ( นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ ) 
             ต าแหน่ง ครู                     ต าแหน่ง ครู 
   
 
                                         ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                               ( นางภัสวรรณ   กนันา) 
                                             ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
  ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติกิจกรรม 

                                                  ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม        ห้องเรียนสีขาว 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑ , ๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม       นางปริศนา พุ่มพฤกษ์  
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหม่      P  โครงการต่อเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  256๑ – กันยายน  256๒ 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อ

เยาวชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ 
ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออ่ืนๆ   

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรการปูองกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงไม่ให้เ ข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงได้ก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานและสถานศึกษาด าเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมปูองกันและเฝูาระวังยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ ค่ายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือและเนตร
นารีปูองกันยาเสพติด กิจกรรมกีฬาปูองกันยาเสพติด ส่งเสริมการรวมกลุ่มของนักเรียนทั้งในส่วนของชมรมและ
สภานักเรียน นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกาศเมื่อวันที่  2 เมษายน 
2558 มีเปูาหมายเพ่ือให้สถานศึกษา ทุกแห่งปลอดจากยาเสพติด และอบายมุข  

ดังนั้นโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จึงจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวขึ้นเพ่ือแก้ปัญหา ดังกล่าว 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา และช่วยเหลือนักเรียน ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด

และอบายมุขต่างๆ ให้หมดไปจากโรงเรียนอย่างยั่งยืน 
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน ได้เฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกประกาศเป็น     

ห้องเรียนสีขาวและอบายมุขท่ัวไป  
 

3.  เป้าหมาย 
3.5  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา และ
ช่วยเหลือนักเรียน ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ให้หมดไปจากโรงเรียนอย่างยั่งยืน 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการสร้างความตระหนักให้นักเรียน ได้เฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในสถานศึกษา ประกาศเป็นห้องเรียนสีขาวและอบายมุขท่ัวไป 

 



๑๗๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

3.6  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา และช่วยเหลือนักเรียน                

ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ให้หมดไปจากโรงเรียนอย่างยั่งยืน ในระดับดีเยี่ยม 
2. โรงเรียนมีการสร้างความตระหนักให้นักเรียน ได้เฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน

สถานศึกษา ประกาศเป็นห้องเรียนสีขาวและอบายมุขทั่วไป ในระดับดีเยี่ยม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม 256๑ นางปริศนา พุ่มพฤกษ์ 
 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

ตุลาคม 256๑ - กันยายน 256๒ นางปริศนา พุ่มพฤกษ์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๒ นางปริศนา พุ่มพฤกษ์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 256๒ นางปริศนา พุ่มพฤกษ์ 
 

 

5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
1. โรงเรียนมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ในสถานศึกษา และช่วยเหลือนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ให้หมดไปจากโรงเรียน
อย่างยั่งยืน  
2. โรงเรียนมีการสร้างความตระหนักให้นักเรียน ได้
เฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
ประกาศเป็นห้องเรียนสีขาวและอบายมุขทั่วไป  

นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม มีความตระหนักใน
การปูองกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
ประกาศเป็นห้องเรียนสีขาวและอบายมุขทั่วไป  

 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. โรงเรียนมีการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา และ
ช่วยเหลือนักเรียนที่เก่ียวข้องกับ ยา
เสพติดและอบายมุขต่างๆ ให้หมดไป
จากโรงเรียนอย่างยั่งยืน  
 

1. โรงเรียนมีการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในสถานศึกษา และช่วยเหลือ
นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดและ
อบายมุขต่างๆ ให้หมดไปจากโรงเรียนอย่าง
ยั่งยืน  

100 % 
 
 
 

 



๑๗๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2. โรงเรียนมีการสร้างความตระหนัก
ให้นักเรียน ได้เฝูาระวังปูองกันแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
ประกาศเป็นห้องเรียนสีขาวและ
อบายมุขท่ัวไป 

2. โรงเรียนมีการสร้างความตระหนักให้
นักเรียน ได้เฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดในสถานศึกษา ประกาศเป็น
ห้องเรียนสีขาวและอบายมุขทั่วไป 

100 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย -  
7.3 ค่าวัสดุ ๑๐,๐00 2. อุปกรณ์การจัดมุมห้องเรียนสีขาว      ๕,๐00 บาท 

3. กระดาษ อุปกรณ์การจัดท าเล่มเอกสาร ๕,๐๐๐  บาท 
7.4 อ่ืน ๆ -  

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐00 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา และช่วยเหลือนักเรียนที่เก่ียวข้องกับ ยาเสพ
ติดและอบายมุขต่างๆ ให้หมดไปจากโรงเรียนอย่างยั่งยืน  
2. โรงเรียนมีการสร้างความตระหนักให้นักเรียน ได้เฝูา
ระวังปูองกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
ประกาศเป็นห้องเรียนสีขาวและอบายมุขทั่วไป  

แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
 
 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา และช่วยเหลือนักเรียนที่
เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ให้หมดไปจากโรงเรียนอย่างยั่งยืน  

๙.2 โรงเรียนมีการสร้างความตระหนักให้นักเรียน ได้เฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา ประกาศเป็นห้องเรียนสีขาวและอบายมุขทั่วไป 
  
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 

ลงชื่อ.............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  

   ต าแหน่ง ครู  
 
 
 



๑๗๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์)  

    ต าแหน่ง ครู  
 

 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                 ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)    
                             
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                       ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             มาตรฐานที่  ๒ 
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โครงการ   พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข้อที่ ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม       นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์  
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหม่   P  โครงการต่อเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  256๑ – กันยายน  256๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและพัฒนานักเรียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ           
งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป ให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผน ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใส่การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
          ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทและเป็นแกนน าหรือตัวจักรส าคัญของการพัฒนาการศึกษาดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น า โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ วัฒนธรรมองค์การ ด้านตัวบุคลากร ด้านภาวะ
ผู้น า ด้านโครงสร้าง ด้านงบประมาณ ด้านสมรรถภาพทางกายภาพ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสังคมและการเมือง 
โดยในทุกด้านต้องเชื่อต่อกันและต้องมีนโยบายที่ชัดเจน จึงจะส่งผลต่อการบริหารการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงก าหนดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมการบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ  

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดชัดเจน  
2.เพ่ือให้สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของนักเรียนรอบด้าน               

ทุกกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
3. เพ่ือให้สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
4. เพ่ือให้สถานศึกษาวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
5.เพ่ือให้สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
6.เพ่ือให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
7. เพ่ือให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดชัดเจน  
๒. ร้อยละ 100 สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของนักเรียนรอบ

ด้าน               ทุกกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
๓. ร้อยละ 100 สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 
๔. ร้อยละ 100 สถานศึกษาวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
๕. ร้อยละ 100 สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๖. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๗. ร้อยละ 100 มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดชัดเจน ในระดับดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของนักเรียนรอบด้าน               

ทุกกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในระดับดีเยี่ยม 
๓. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในระดับ

ดีเยี่ยม 
๔. สถานศึกษาวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ในระดับดีเยี่ยม 
๕. สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ ในระดับดีเยี่ยม 
๖. สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน ในระดับดีเยี่ยม 
๗. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับดีเยี่ยม 
  

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

เดือน ตุลาคม 256๑ 
–  

เดือน กันยายน 256๒ 

นางปริศนา พุ่มพฤกษ์ 
 



๑๗๖ 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน (Do) 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมควบคุมภายใน 
- กิจกรรมอาคารสถานที่ ฯ 
- กิจกรรมฝุายวิชาการ 
- กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผล 
- กิจกรรมงานสารบรรณโรงเรียน 
- กิจกรรมงานการเงิน 
- กิจกรรมงานบุคคล  
- พัฒนาบุคลากร ฯ 
- กิจกรรมงานพัสดุ 
- กิจกรรมทะเบียน – วัดผลดว้ยโปรแกรมฯ  
- กิจกรรมงานโสตฯ ของโรงเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีฯ 
-. กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
- กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 
- กิจกรรมซ่อมครุภัณฑ์ 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนากิจการนักเรียน 
- กิจกรรมรักษ์โรงเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในฯ 

เดือน ตุลาคม 256๑ 
–  

เดือน กันยายน 256๒ 

 
นายวัชระ  สุขเกษม 
ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
นางสาวจิราพร  สินเอ่ียม 
นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 
นายวัชระ  สุขเกษม 
นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวง์ ณ อยุธยา 
นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
นายพีรพงศ์   บัวพันธ์ 
นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 
นางสาวจิราพร  สินเอ่ียม 
นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
นายพีรพงศ์   บัวพันธ์ 
นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 
นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์               
นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 
นางสาวสุกัญญา จ านงพรม 
นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวง์ ณ อยุธยา 
นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
นางภัสวรรณ  กันนา 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
 

เดือน ตุลาคม 256๑ 
– 

เดือน กันยายน 256๒ 

นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 

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

เดือน ตุลาคม 256๑ 
– 

เดือน กันยายน 256๒ 

นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะต่อไป 
-  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

เดือน ตุลาคม 256๑ 
– 

เดือน กันยายน 256๒ 

นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

๑. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่ก าหนดชัดเจน  

๒. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของนักเรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

๓. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

๔. สถานศึกษาวางแผนและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

๕. สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

๖. สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  

๗. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมส่งเสริมการบริหารงานเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนา
คุณภาพนักเรียนได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ  นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 
 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่ก าหนดชัดเจน  

๒. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของนักเรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการ 

 

๑. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ก าหนดชัดเจน  
๒. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของนักเรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเปูาหมาย และ  

100 % 
 

100 % 
 



๑๗๘ 
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ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
อย่างเป็นรูปธรรม  

๓. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๔. สถานศึกษาวางแผนและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
๕. สถานศึกษาวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  
๖. สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  
๗. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
๓. สถานศึกษาวางแผนและด าเนิน งาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๔. สถานศึกษาวางแผนและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
๕. สถานศึกษาวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

 
๖. สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  
๗. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

 
100 % 

 
 

100 % 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน - - 
7.2 ค่าใช้สอย - - 
7.3 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
    
 

3๔๗,๗00.- บาท 
 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
 รวมเป็นเงิน 3๔๗,๗00.- 
บาท 

7.4 อ่ืนๆ - - 
รวมทั้งสิ้น ๓๔๗,๗00.- บาท 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 
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8.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

๑. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
ก าหนดชัดเจน  
๒. สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพของนักเรียนรอบด้านทุกกลุ่มเปูาหมาย 
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
๓. สถานศึกษาวางแผนและด าเนิน งานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๔. สถานศึกษาวางแผนและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
๕. สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  
๖. สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และ
การร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  
๗. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมส่งเสริมการบริหารงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
๙.๒ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
๙.๓  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  

 
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)                        (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์) 
        ต าแหน่ง ครู                      ต าแหน่ง ครู  

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

              ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
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11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
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กิจกรรม   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ว่าที่ร.ต.ทศพร   จันทวงษ์สิงห์ 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหม่   P    โครงการต่อเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน  ๒๕๖๒   
______________________________________________________________________________ 
๑. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่างๆรวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น 
โรงเรียนตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพังถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชน
และผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะเมื่อเด็กอยู่
กับครอบครัวโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงานติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกทั้ง
โรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาสเพ่ิมความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มท่ี 

ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนนับเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการเรียนของเด็ก 
ทั้งสองฝุายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพ่อแม่ผู้ปกครองสมควรที่จะได้รู้จักกับครูของลูกรับรู้นโยบาย - แนวการสอนระเบียบของโรงเรียน
กิจกรรมและการบ้านที่ครูมอบหมายให้ลูกเพ่ือจะได้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลานได้ถูกต้องเหมาะสม 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เล็งเห็นความส าคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัดด าเนินการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมพัฒนาปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเต็ม
ความสามารถเพ่ือให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศโรงเรียนจึงจัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนขึ้นเพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

๒.1. เพ่ือแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบผลการเรียนของนักเรียน 
๒.2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
๒.3. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         3.1.1. คณะครูอาจารย์แลละนักเรียนทุกคนในโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
         3.1.2. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมทุกคน 
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    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        3.2.1. ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง    
นักเรียน 
        3.2.2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนซึ่งจะน าไปสู่
ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมพัฒนาปูองกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

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

พ.ย. 256๑  –  ก.ย. 256๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าที่ร.ต.ทศพร   จันทวงษ์สิงห์ 
 
 
 
 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต(output) ของโครงการ ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 
ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ท าให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาประจ าชั้นและ
ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ปูองกัน และ
แก้ไขปัญหานักเรียน 

 

- นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม 
ปูองกัน แก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง โดยมีวิธีการ
และเครื่องมือส าหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักเรียนมีศักยภาพ จนเป็นคนที่
สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 ๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต(output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ท าให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาประจ าชั้น
และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา 
ปูองกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 
 

- โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
- ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

๙๑% 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ
๗.๔ อ่ืน ๆ 

๓,๐๐๐ บาท อาหารว่าง 
 

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
- โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 
- รอ้ยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

- แบบประเมินการเข้าร่วมประชุมของผู้ปกครองนักเรียน 
- แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
 

 
๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียน 
๙.2. เกิดสัมพันธภาพระหว่างบ้านกับโรงเรียน น ามาซึ่งความร่วมมือในการดูแลปกครองนักเรียน และ 
การพัฒนาโรงเรียน 
๙.3. โรงเรียนได้รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียน 
๙.4. ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ 
   นักเรียนได้อย่างดี 
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๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงชื่อ........................................ผูเ้สนอโครงการ 
  (ว่าที่ร.ต.ทศพร   จันทวงษ์สิงห์)                                (นางปริศนา   พุ่มพฤกษ์)   
             ต าแหน่ง ครู                      ต าแหน่ง ครู  
  
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม    พัฒนากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน  2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศยุคโลกาภิวัฒน์  คุณภาพของคนมีความส าคัญยิ่ง  โดยเฉพาะ  “เด็ก”  มี
ความส าคัญที่สุด  เพราะการสร้างคนให้มีคุณภาพ  ต้องด าเนินอย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่องในแต่ละวัย  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ตลอดเวลา  เป็นไปตามลักษณะของการเรียนรู้   
การจัดประสบการณ์ท าให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 
 ฝุายกจิการนักเรียนมีบทบาทส าคัญยิ่งในการดูแล  แนะน า  สั่งสอน  ฝึกฝน  กล่อมเกลา  จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม  เพ่ือให้เด็กเติบโตเป็นมนุษย์เต็มตัวทั้งด้านความคิด  ความสามารถ  และมี
ความสุข  สามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและปัจจัยส าคัญคือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก  จึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือบริหารงานตามโครงสร้างของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
2.2 เพ่ือให้มีอุปกรณ์ใช้ในหน่วยงานได้ครบถ้วน 
2.3 เพ่ือจัดอุปกรณ์ในการท าเอกสารต่าง ๆ ของงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
2.4 เพ่ือวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
2.5 เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามและส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นไปตาม

แผนงานที่ก าหนด  
  2.6 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. ทุกหน่วยงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนด าเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้  

       3. บุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาครบทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจสติปัญญา  และสังคม 
2. ทุกหน่วยงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนมีการวางแผนด าเนินงานล่วงหน้า  

        3. มีข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้บุคลากรในโรงเรียนรับทราบทุกภาค
เรียนและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 



๑๘๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- ส่งเสริมสนับสนุน 
-  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุน
ทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให้การนิเทศ 

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงาน
ประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะต่อไป 
-  จดัท าข้อมูลสารสนเทศ 

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาครบทุกด้านทั้งทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์จิตใจสติปัญญา  และสังคม 
2. ทุกหน่วยงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนมี
การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้า  
3. มีข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ให้บุคลากรในโรงเรียนรับทราบทุกภาคเรียนและทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน
ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจสติปัญญา  และสังคม 
2. ร้อยละ 95 ทุกหน่วยงานในกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียนมีการวางแผนด าเนินงานล่วงหน้า  
3. ร้อยละ 100 มีข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนให้บุคลากรในโรงเรียนรับทราบทุกภาค
เรียนและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาครบทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจสติปัญญา   
และสังคม 
2. ทุกหน่วยงานในกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียนมีการวางแผนด าเนินงานล่วงหน้า  
3. มีข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนให้บุคลากรในโรงเรียน
รับทราบทุกภาคเรียนและทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1. บริหารงานตามโครงสร้างของกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน 
2. มีอุปกรณ์ใช้ในหน่วยงานได้ครบถ้วน 
3. จัดอุปกรณ์ในการท าเอกสารต่าง ๆ 
ของงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
4. วางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียนในแต่ละปี
การศึกษา 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตามและส่งเสริมการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด  
 6. อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

95 % 
 
 
 

95 % 
 
 
 

95 % 
 
 

95 
 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน - - 
7.2 ค่าใช้สอย - - 
7.3 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
    
 

2,500.- บาท 
 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
 รวมเป็นเงิน 2,500.- บาท 

7.4 อ่ืนๆ   
รวมทั้งสิ้น 2,500.- บาท 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
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                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. บริหารงานตามโครงสร้างของกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 
2. มีอุปกรณ์ใช้ในหน่วยงานได้ครบถ้วน 
3. จัดอุปกรณ์ในการท าเอกสารต่าง ๆ ของงานในกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน 
4. วางแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตามและส่งเสริมการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามแผนงาน
ที่ก าหนด  
 6. อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน 

- แบบประเมินคุณภาพ 
- การตรวจสอบเอกสาร 
- การสรุปผลด าเนินงานภายในกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา 

9.2 การท างานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
9.3 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนสามารถเก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

 
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์)             (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์) 
        ต าแหน่ง ครู                      ต าแหน่ง ครู  

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

              ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 



๑๘๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผล  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่   2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดอืนตุลาคม 2561  -  กันยายน  2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

เอกสารทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีเอกสารดังนี้ ปพ.1 - ปพ.9 เพ่ือความสะดวก ท างานอย่างคล่องตัว 
ประหยัดเวลา มีความแม่นย าสูง  

การจัดท าเอกสารเป็นระบบ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และแสดงให้เห็นศักยภาพในการพัฒนาระบบงาน
ด้วยเทคโนโลยี จึงใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล จัดท าเอกสารการศึกษา (ปพ.1 - ปพ.9) และได้
ด าเนินการเขียนโครงการพัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผล ขึ้นมาเพ่ือความถูกต้องแม่นย า มีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ 

    2. เพ่ือออกเอกสารการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และได้มาตรฐาน 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. พัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผลพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ออกเอกสารการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และได้มาตรฐาน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ระบบงานวัดผล ประเมินผล มีประสิทธิภาพ 

  2. ออกเอกสารการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และได้มาตรฐาน 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 



๑๙๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- ส่งเสริมสนับสนุน 
-  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให้การนิเทศ 

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะต่อไป 
-  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. ระบบงานวัดผล ประเมินผล มีประสิทธิภาพ 
2. ออกเอกสารการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง 
และได้มาตรฐาน 

1. พัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผลพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ออกเอกสารการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และได้
มาตรฐาน 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ระบบงานวัดผล ประเมินผล มี
ประสิทธิภาพ 
2. ออกเอกสารการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ถูกต้อง และได้มาตรฐาน 

1. เพื่อพัฒนาระบบงานวัดผล 
ประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือออกเอกสารการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้อง และได้มาตรฐาน 

100 % 
 
 

100 % 
 
 



๑๙๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน 
 

- - 

7.2 ค่าใช้สอย - - 
7.3 ค่าวัสดุ 
   -  วัสดุจัดท าเอกสาร 
    

 
10,000.- บาท 

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

7.4 อ่ืนๆ   
รวมทั้งสิ้น 10,000.- บาท 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. เพื่อพัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผล ให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือออกเอกสารการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง 
และได้มาตรฐาน 

- การตรวจสอบเอกสาร 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. ร้อยละ 100 ระบบงานวัดผล ประเมินผลพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2  ร้อยละ 100 ออกเอกสารการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และได้มาตรฐาน 

 
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์)             (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์) 
        ต าแหน่ง ครู                      ต าแหน่ง ครู  

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

              ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 



๑๙๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พัฒนาระบบงานทะเบียน-วัดผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 2561  -  กันยายน  2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากเอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารทางการศึกษาที่ส าคัญที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการเรียนซึ่งจะต้องบันทึกข้อมูลการพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนไว้ แล้วน า
ข้อมูลมาเก็บเป็นหลักฐานและใช้ในการตรวจสอบ  

ดังนั้นงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลจึงจัดท างานเอกสารส าหรับงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล
ขึ้นเพ่ือจะได้มีเอกสารที่มีคุณภาพและสามารถจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนมีเอกสารการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

     2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการตรวจสอบ และเป็นหลักฐานในการศึกษาต่อ 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. มีเอกสารงานทะเบียนและวัดผลระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 เพียงพอ 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. มีเอกสารงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพ และเป็นระบบ 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

เดือน ตุลาคม 2561  
– 

 เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- ส่งเสริมสนับสนุน 
-  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุน 

เดือน ตุลาคม 2561  
– 

 เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 



๑๙๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให้การนิเทศ 

เดือน ตุลาคม 2561  
– 

 เดือน กันยายน 2562 

 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือน ตุลาคม 2561  
– 

 เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

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

เดือน ตุลาคม 2561  
– 

 เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. โรงเรียนมีเอกสารงานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผลที่มีคุณภาพ และเป็นระบบ 

1. โรงเรียนมีเอกสารงานทะเบียนและวัดผลระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
6 เพียงพอ 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. โรงเรียนมีเอกสารงานทะเบียน
และวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพ 
และเป็นระบบ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีเอกสารการ
วัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ใน
การตรวจสอบ และเป็นหลักฐานใน
การศึกษาต่อ 
 

95 % 
 
 

98 % 

 



๑๙๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1 ค่าตอบแทน - - 
7.2 ค่าใช้สอย - - 
7.3 ค่าวัสดุ 
   -  วัสดุจัดท าเอกสาร 
    

 
500.- บาท 

1)  ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร เป็นเงิน  
500.- บาท 
 

7.4 อ่ืนๆ   
รวมทั้งสิ้น 500.- 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีเอกสารการวัดผลและประเมินผล
ที่มีคุณภาพ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการตรวจสอบ และ
เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อ 

- การตรวจสอบเอกสาร 
 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1. ร้อยละ 95 มีการจัดท าข้อมูลเอกสารส าหรับงานทะเบียนและวัดผล ถูกต้อง มีคุณภาพและเป็นระบบ 
 
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์)             (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์) 
        ต าแหน่ง ครู                      ต าแหน่ง ครู  

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

              ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 



๑๙๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    รักษ์โรงเรียน  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๒ , ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 2561  -  กันยายน  2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากมาตรฐานการประกันคุณภาพก าหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ นักเรียนมี
ความรักและหวงแหนในทรัพย์สินและสมบัติของส่วนรวม ช่วยกันท านุบ ารุงรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน การ
มอบหมายพ้ืนที่ให้นักเรียนดูแลถือเป็นวิธีการหนึ่ง ที่ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักดูแลและหวงแหน ใน
ทรัพย์สินของส่วนรวม ทั้งยังเป็นฝึกความรับผิดชอบและฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอีกด้วย  

ดังนั้นทางกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจึงได้จัดให้มีกิจกรรมรักษ์โรงเรียนขึ้น เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักเรียนได้มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดและรักหวงแหนในทรัพย์สมบัติของส่วนรวมต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
     2.2 เพ่ือฝึกให้นักเรียนเรียนรู้รักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
    2.3 เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความหวงแหนในทรัพย์สินของส่วนรวมและช่วยกันดูแลรักษา 
     2.4 เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด เป็นระเบียบปลอดภัยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบเห็นคุณค่าและช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพย์สินของส่วนรวม ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด 
 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
-  จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
-  ก าหนดระยะเวลา 
-  ก าหนดงบประมาณ 
-  ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 



๑๙๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
- ส่งเสริมสนับสนุน 
-  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุน
ทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให้การนิเทศ 

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

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

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลรักษา
ความสะอาด 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความ
รับผิดชอบเห็นคุณค่าและช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของส่วนรวม ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ต่อการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลรักษา
ความสะอาด 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียนเรียนรู้รักการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาโรงเรียน 
3. เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีความหวงแหนใน
ทรัพย์สินของส่วนรวมและช่วยกัน
ดูแลรักษา 
4. เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่สะอาด เป็นระเบียบปลอดภัยมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

95% 
 
 

95% 
 
 

95% 
 
 
 

95% 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1 ค่าตอบแทน - - 
7.2 ค่าใช้สอย - - 
7.3 ค่าวัสดุ 
   -  วัสดุในการท าความสะอาด
เขตพ้ืนที่ 

 
3,000.- บาท 

1)  ค่าวัสดุในการท าความสะอาด
เขตพ้ืนที่ เป็นเงิน  3,000.- บาท 
 

7.4 อ่ืนๆ   
รวมทั้งสิ้น 3,000.- 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียนเรียนรู้รักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
3. เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความหวง
แหนในทรัพย์สินของส่วนรวมและช่วยกันดูแลรักษา 
4. เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด เป็น
ระเบียบปลอดภัยมสีภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- การตรวจสอบเอกสาร 
- การสังเกตผลการปฏิบัติงาน 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมีความสะอาด   สวยงาม  เอื้อต่อการเรียนรู้ 
9.2 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   มีความรับผิดชอบ  รู้จักหวงแหนและช่วยกันดูแล 

    รักษาทรัพย์สินของโรงเรียน  และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายกิตตวิัฒน์   พุ่มพฤกษ์)             (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์) 
        ต าแหน่ง ครู                      ต าแหน่ง ครู  

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

              ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑ , ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมใหม่  กิจกรรมต่อเนื่อง  อ่ืนๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานมุ่งพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นคนที่มีปัญญา  

มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝุรู้ใฝุเรียน รักการอ่าน รักการศึกษา รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรู้ที่เป็น
สากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  ๒๑  

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของ
นักเรียน มีการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย  เป็นศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพ
  

ดังนั้นโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้  เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบงานห้องสมุด และเพ่ิมศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนให้                
มากยิ่งขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.   เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย  
๒.   เพ่ือเป็นแหล่งบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๓.  เพ่ือให้ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งกลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน 
 

๓. เป้าหมาย 
  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       -   ห้องสมุดมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย ร้อยละ  93    
                 -   มีแหล่งบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม  ร้อยละ  93    
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  ห้องสมุดมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
-  มีแหล่งบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  และหรือเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม อยู่ระดับดีเยี่ยม 
 
 



๒๐๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการ ด าเนินงาน 
-  แต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ICT 
- จัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์ 
-  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการตกแต่งห้องสมุด 
- งานห้องสมุดมีชีวิต 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
     การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ต.ค.- พ.ย. 
 
 
 

ต.ค. ๖๑ – ส.ค. ๖๒ 
  
 

 

  
 

ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒ 
ส.ค. ๖๒ 

 
ก.ย. ๖๒ 

 
นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

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

สารสนเทศที่ทันสมัย 
- ห้องสมุดมีที่บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
-  มีแหล่งกลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ

นักเรียนในโรงเรียน 
 

-ห้องสมุดได้พัฒนาให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
-ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
-ห้องสมุดเป็นแหล่งกลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านของนักเรียนในโรงเรียน 

 

๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

- พัฒนาห้องสมุดให้มีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 
- ห้องสมุดมีที่บริการสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-  มีแหล่งกลางในการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านของนักเรียนใน
โรงเรียน 

- นักเรียนมีแหล่งกลางในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- ห้องสมุดมี ระบบการจัด

ทรัพยากรที่ทันสมัย ตลอดจน
บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และ
ห้องสมุดมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย 
ร้อยละ  ๙๓ %   

 



๒๐๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ
๗.๔ อ่ืน ๆ 

๖,๐๐๐ 
- 

ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ 
- 

รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ 
หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

๘. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

- นักเรียนมีแหล่งกลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริม   
การอ่าน 
- ห้องสมุดมี ระบบการจัดทรัพยากรที่ทันสมัย 

ตลอดจนมีบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แบบประเมิน 
รายงานกิจกรรม 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑   นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น 
๙.๒   ห้องสมุดมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย 
๙.๓   ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง                 

และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 

ลงชื่อ................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม  ลงชื่อ................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวจิราพร  สินเอ่ียม)         (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์) 
         ต าแหน่ง ครู                ต าแหน่ง ครู  
 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
    ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 

๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
  ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 



๒๐๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พัฒนางานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม                       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖1  - กันยายน  ๒๕๖2 
________________________________________________________________________________ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนในสังคมโลกปัจจุบัน จ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้เป็นไปตามยุคสมัย  และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาของรัฐ  ระบบการบริหารงานวิชาการนับเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอันได้แก่  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   การพัฒนาระบบทะเบียนจัดท าฐานข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน         
เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนงาน  การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน การจัดการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน และเสริมสร้างการพัฒนาท้องถิ่น   

การสนองนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การเพ่ิมศักยภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  สนองเปูาหมายด้าน
คุณภาพการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสิ่งที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และตรงกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านการบริหารจัดการ  
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ          
ซึ่งปัจจัยส าคัญทีม่ีผลต่อการด าเนินงานของครู  ทุกคน และด าเนินอย่างเป็นรูปธรรม  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  เห็นความส าคัญของการพัฒนางานกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ จึงได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูในสถานศึกษา  และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ  น าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินงานวิชาการ 
 

๓.  เป้าหมาย 
 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครู ร้อยละ  1๐๐  มีความรู้และใช้ระบบการด าเนินวิชาการส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้

ถูกต้อง  
2. ครู ร้อยละ 100 มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินงานวิชาการ น าไปสู่การจัดการเรียน

การสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ 



๒๐๔ 
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๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครมูีความรู้และใช้ระบบการด าเนินวิชาการส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้อง อยู่ในระดับดี

มาก 
2. ครูมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินงานวิชาการ น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่าง

เต็มศักยภาพ อยู่ในระดับดีมาก 
 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม ๒๕๖1  
– 

กันยายน  ๒๕๖2 
คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดกิจกรรมงานวิชาการ  

พฤศจิกายน 2561 -  
กันยายน 2562 

คณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2561 -  
กันยายน 2562 

นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน 2562 นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ ( outcome ) ของโครงการ 
1. ครูมีความรู้และใช้ระบบการด าเนินวิชาการส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้อง 

1. ครูน าความรู้และใช้ระบบการด าเนินวิชาการ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้อง 

2. ครูมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินงาน
วิชาการ น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  

2. ครูการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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๖. ตัวช้ีวัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ครูมีความรู้และใช้ระบบการด าเนิน
วิชาการส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ได้ถูกต้อง 

ครูมีความรู้และใช้ระบบการ
ด าเนินวิชาการส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนได้
ถูกต้อง อยู่ในระดับดีมาก 

100% 

2. ครูมีประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การด าเนินงานวิชาการ น าไปสู่การ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

ครูมีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการด าเนินงาน
วิชาการ น าไปสู่การจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ อยู่ในระดับดีมาก 

100% 

 
๗.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน -  
๗.๒ ค่าใช้สอย -  
๗.๓ ค่าวัสด ุ ๓,๐๐๐  บาท -จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ใน 

การจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
๗.๔ อ่ืน ๆ -  

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐  บาท  
( ของถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 

๘.การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูมีความรู้และใช้ระบบการด าเนินวิชาการส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้อง 

-แบบสอบถาม 

2. ครูมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินงาน
วิชาการ น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

-แบบสอบถาม 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ครูมีความรู้และใช้ระบบการด าเนินวิชาการส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้องมากข้ึน 
๙.๒ ครูมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินงานวิชาการ น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนได้

อย่างเต็มศักยภาพมากข้ึน 
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10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม         ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงกา 
(นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)         (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ)์ 
             ต าแหน่ง ครู                            ต าแหน่ง ครู 
 
                                             ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                    (นางภัสวรรณ     กันนา)  
                                                  ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                              ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                          (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม  งานสารบรรณ   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง    อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม  2561 – เดือนกันยายน 2562 
________________________________________________________________________________ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2544 หมวด 1 มาตรา 6 ก าหนดว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม     
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข และมาตรา 9 ข้อ (6) 
ก าหนดว่า การจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน 
 ด้วยงานสารบรรณเป็นงานหลักที่ด าเนินการจัดการในเรื่องการรับ – การส่งหนังสือราชการของ
โรงเรียน  เพ่ือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอ 

ดังนั้น โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาระบบงานสารบรรณ  ให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง พัฒนาสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบอ่ืน ๆ และเป็นระบบเอ้ือต่อ      
การส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบ 
3. เพ่ือให้การด าเนินงานติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนร้อยละ 100  เก็บหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนร้อยละ 100  มีความสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบเอกสาร 
3. โรงเรียนร้อยละ 100  ด าเนินงานติดต่อประสานงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
2.  โรงเรียนมีความสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบเอกสารอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
3.  โรงเรียนด าเนินงานติดต่อประสานงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

 
ตุลาคม 256๑ 

 
นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
-ด าเนินระบบงานสารบรรณ  

ตุลาคม 256๑ 
 –   

กันยายน 256๒ 

นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการด าเนินงาน  

 
กันยายน 256๒ 

 
นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
กันยายน 256๒ 

 
นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
1. โรงเรียนเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนสามารถเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีความสะดวกในการค้นหาและ
ตรวจสอบเอกสาร 

2. บุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวกในการค้นหา
และตรวจสอบเอกสาร 

3. โรงเรียนด าเนินงานติดต่อประสานงานด้าน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนสามารถด าเนินงานติดต่อประสานงาน
ด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. โรงเรียนเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

100 % 
 

2. โรงเรียนมีความสะดวกในการ
ค้นหาและตรวจสอบเอกสาร 

โรงเรียนมีความสะดวกในการ
ค้นหาและตรวจสอบเอกสารอยู่
ในระดับดีเยี่ยม 

100 % 
 

3. โรงเรียนด าเนินงานติดต่อ
ประสานงานด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนด าเนินงานติดต่อ
ประสานงานด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

100 % 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน   
7.2 ค่าใช้สอย   
7.3 ค่าวัสด ุ ๖,๔00.- กระดาษ A4, หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 

อุปกรณ์ส าหรับใช้งานธุรการ 
7.4 อ่ืนๆ ๓,๖00.- หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร(๑ หลอด) 

รวมทั้งสิ้น ๑๐,000 บาท 
 (ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  แบบสอบถาม 
 

2. โรงเรียนมีความสะดวกในการค้นหาและ
ตรวจสอบเอกสาร 

-  แบบสอบถาม 
 

3. โรงเรียนด าเนินงานติดต่อประสานงานด้านต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  แบบสอบถาม 
 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีความสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบเอกสาร 
3. โรงเรียนด าเนินงานติดต่อประสานงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม         ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงกา         
       (นายพีรพงศ์   บัวพันธ์)                   (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์) 
        ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง                ต าแหน่ง ครู 
 
                                             ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                    (นางภัสวรรณ     กันนา)  
                                                  ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                                              ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                          (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 



๒๑๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษา  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่ ๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ , ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๑  -  กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทมากด้านสังคมและการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่ง 
ดังนั้นการเรียนการสอนจะเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ สื่อการเรียนการสอนนับว่าส าคัญยิ่ง 

โสตทัศนูปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการผลิต และพัฒนาสื่อ ให้มีคุณภาพก็จะสามารถใช้ในการผลิตสื่อ 
และด าเนินการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมาย 
 ๒.๒ เพ่ือน าเอาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มาใช้การผลิต และพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ 
 ๒.๓ เพ่ือให้มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอกับการจัดการกิจกรรมของโรงเรียน 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. มีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับการผลิตและพัฒนาการเรียนการสอน 
  ๒. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ 
  ๓. นักเรียนสามรถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆได้จากสื่อแบบต่างๆ 
  ๔. มีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียน 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑. ท าให้การผลิตสื่อมีประสิทธิภาพ 

  ๒. ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ 
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  ส่งเสริมสนับสนุน 
-  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให้การนิเทศ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑  
 -   

กันยายน  ๒๕๖๒ 

นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
- เก็บข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑  
 -   

กันยายน  ๒๕๖๒ 

นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ 
 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  วางแผนในระยะต่อไป 
-  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑  
 -   

กันยายน  ๒๕๖๒ 

นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ 
 

 

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิด 
ประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมาย 
๒ ใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มาใช้การผลิต และ
พัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ 
๓ ใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้เพียงพอกับการ 
จัดการกิจกรรมของโรงเรียน 

๑. ผู้สอนสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิด 
ประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมาย 
๒ ผู้สอนสามารถน าเอาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มา
ใช้การผลิต และพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ 
๓ นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้
เพียงพอกับการจัดการกิจกรรมของโรงเรียน 

 



๒๑๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
๑. สนับสนุนการเรียนการสอนให้ 
เกิดประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมาย 
๒ ใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มา ใช้การ
ผลิตและพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ 
๓ ใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้ 
เพียงพอกับการจัดการกิจกรรมของ 
โรงเรียน 

๑. มีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับ
การผลิต 
และพัฒนาการเรียนการสอน 
๒.นักเรียนสามรถเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆได้จาก 
สื่อแบบต่างๆ 
๓. มีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับ
การจัดกิจกรรม 
ในโรงเรียน 
 

๘๖ % 
 
 

๘๖ % 
 
 

๘๖ % 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ ๒,๐๐๐ - ปูายนิเทศ 

- ถ่านขนาด aa (ใช้กับไมค์ลอย) 
- ปลั๊กไฟ 

๗.๔ อ่ืนๆ - - 
รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ - 

 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
๑. โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
๒. นักเรียนสามรถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆได้จากสื่อแบบต่างๆ 

- แบบประเมินโครงการ 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตเพียงพอต่อการใช้งานและผลิตสื่อได้ 
 ๙.๒ นักเรียนสามรถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆได้จากสื่อแบบต่างๆ 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ 
       ( นายพีรพงศ์  บัวพันธ์ )              (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  
         ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง                   ต าแหน่ง ครู  

 
         ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                ( นางภัสวรรณ   กันนา )  

                  ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

        ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๑๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม                 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐาน  ที่  ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อที่  ๑ , ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ         โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      นางภัสวรรณ   กันนา 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหม่   P   โครงการต่อเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม  25๖๑ – กันยายน  25๖๒ 
________________________________________________________________________________ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2532  ได้ก าหนดไว้ในมาตรา  47  ระบุให้
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  และได้ก าหนดไว้ใน
มาตรา  48  ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษา
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
    การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการจัดการที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องท าเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มีสาระบัญญัติที่ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง  มีการประกันคุณภาพภายใน  
และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐาน  ซึ่งการประกันคุณภาพภายในจะท าให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
มีการท างานที่มีเปูาหมาย  และแผนในการด าเนินการตามแผนเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายนั้นต้องมีการ
ประเมินคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเอง  เพ่ือตรวจสอบ  และพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามเปูาหมายอยู่
ตลอดเวลา 
 ดังนั้นโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลขึ้น
เพ่ือการพัฒนาและประเมินตนเอง  ส าหรับตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงให้โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และเพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพ่ือให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
 

      3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ร้อยละ  90  สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น                            

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 



๒๑๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

4.  วิธีด าเนินการ 
 

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

ตุลาคม 25๖๑ นางภัสวรรณ  กันนา 
พร้อมคณะครู 

2.การด าเนินงานตามแผน(Do) 
  1. จัดท าเอกสารเอกสารตาม
มาตรฐานการศึกษา 
  2. รวบรวมข้อมูล เอกสารตาม
มาตรฐานการศึกษา 

พฤศจิกายน 25๖๑ 
- 

สิงหาคม 25๖๒ 

นางภัสวรรณ  กันนา 
พร้อมคณะครู 

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

กันยายน 25๖๒ นางภัสวรรณ  กันนา 
 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 25๖๒ นางภัสวรรณ  กันนา 
 

 

๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
สถานศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น 

สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
สถานศึกษายกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

9๑  % 

 

๗.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓  ค่าวัสดุ 
   -  วัสด–ุ อุปกรณ์ส านักงาน 

๒,๐๐๐ ๑)  วัสด–ุ อุปกรณ์ส านักงาน   
เป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บาท 
     

๗.๔ อ่ืน ๆ - - 
รวมทั้งสิ้น รวม  ๒,๐๐๐  บาท 

 



๒๑๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๘.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือที่ใช้ 
สถานศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น แบบสอบถาม 

 
 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ๙.1  สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 

                                   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                ต าแหน่ง ครู    
 

    ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                         (นางปริศนา   พุ่มพฤกษ์)  
                                                 ต าแหน่ง ครู  
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 

๑๑.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม                 พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมต่อเนื่อง  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 2561 –    กันยายน  2562  
 
1. หลักการและเหตุผล  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2543 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลใน
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 26 และระเบียบอ่ืนๆ คณะกรรมการสถานศึกษามีการก ากับ 
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย 
 โดยผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดังนั้นโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  จึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น 
เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่และประชุมปรึกษาหารือในการด าเนินการของสถานศึกษา แสดงความคิดเห็น การวางแผน การ
ด าเนินการ การแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

 

2.วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  
2. เพื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
3. เพื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร้อยละ 90 รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด      
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร้อยละ 90 ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร้อยละ 90  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา   

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระเบียบก าหนด  ในระดับ 

ดีเยี่ยม    
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย  ในระดับดีเยี่ยม    



๒๑๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา   ในระดับ       
ดีเยี่ยม    

4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วน 
      ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีที่ 
      ผ่านมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได้ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จัดท ากิจกรรมฯน าเสนอต่อฝุาย 
     บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมพัฒนา 
      คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 
      พ้ืนฐาน      
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ้าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่     
     กิจกรรมฯก าหนด  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 ตุลาคม  2561 
- 

กันยายน 2562 

นายวัชระ   สุขเกษม 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด   
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย   
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาสถานศึกษา    
 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด   
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเปูาหมาย   
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วน 
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา    

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด   
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย   
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
  ในระดับดีเยี่ยม    
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมาย  ในระดับดีเยี่ยม    
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
ในระดับดีเยี่ยม    

ร้อยละ 90  
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
 
ร้อยละ 90   

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย 2,500 ค่าจ้างท าอาหารและอาหารว่าง 

จ านวน 2 ครั้งๆละ 1,250 บาท 
7.3 ค่าวัสดุ 500 ค่าวัสดุต่าง ๆ 
7.4 อ่ืน ๆ    

รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีห้องเรียน มีอาคารสถานที่ ตลอดจน

สภาพแวดล้อม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ร่มรื่น สวยงามมีความมั่นคงและปลอดภัย  

2. นักเรียนมีมีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
   ต่าง ๆ มีความมั่นคงและปลอดภัย 
   อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  
   พอเพียงกับจ านวนนักเรียนอยู่ใน 
   สภาพใช้การได้ดี   
3. นักเรียนจิตส านึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ 
   อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์   
   แก่ตนเองและสังคมได้      

แบบประเมิน 
แบบลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระเบียบก าหนด   
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย   
 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
       ( นายวชัระ  สุขเกษม )              (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  
             ต าแหน่ง ครู                              ต าแหน่ง ครู  

 
         ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                ( นางภัสวรรณ   กันนา )  

                  ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

        ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมต่อเนื่อง  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 2561 –    กันยายน  2562  
 
1. หลักการและเหตุผล  

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่าง
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆและมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่กาลเวลาและบริบท
สังคมไทยดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความส าคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน เน้น
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุขอย่างแท้จริง 

สถานศึกษามีบริเวณสถานที่ภายในโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ ที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีสภาพแวดล้อม  สะอาด ร่มรื่น  มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ พอเพียงกับนักเรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  และเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนในสถานศึกษา 

ดังนั้น โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สะอาด ร่มรื่นสวยงาม ถูก
สุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นองค์ประกอบส าคัญส่วนหนึ่งที่ช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีของนักเรียน อีกท้ังยังเป็นการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและ
ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานในการจัดจัดการศึกษาต่อไป 
2.วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อม สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงามมีความม่ันคงและปลอดภัย 

2. เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนา อาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ มีความมั่นคงและปลอดภัย
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ พอพียงกับจ านวนนักเรียนอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

3. เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและสังคมได้ 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 90  มีอาคารสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อม สะอาด เป็นระเบียบ 

เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงามมีความม่ันคงและปลอดภัย      
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2.  นักเรียนร้อยละ 90 มีอาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ มีความมั่นคงและปลอดภัย
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ พอพียงกับจ านวนนักเรียนอยู่ในสภาพใช้การได้ดี      

3. นักเรียนร้อยละ 90 มีจิตส านึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้ 

เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้      
3.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีห้องเรียน มีอาคารสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อม สะอาด เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงามมีความม่ันคงและปลอดภัย  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

2. นักเรียนมีมีอาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ มีความมั่นคงและปลอดภัยอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ พอพียงกับจ านวนนักเรียนอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

3. นักเรียนมีจิตส านึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์ 

แก่ตนเองและสังคมได้  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
  
4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วน 
      ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีที่ผ่านมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได้ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จัดท ากิจกรรมฯน าเสนอต่อฝุายบริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมฯ  
        จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 
        ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร 
        ประกอบต่าง ๆ 
        จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ้าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่     
     กิจกรรมฯก าหนด  

 ตุลาคม  2561 
- 

กันยายน 2562 

นายวัชระ   สุขเกษม 
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4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

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

สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงามมีความ
มั่นคงและปลอดภัย 

2.  นักเรียน มีอาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ มี
ความ  
    มั่นคง และปลอดภัยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
   พอพียงกับจ านวนนักเรียนอยู่ในสภาพใช้การได้ดี      
3. นักเรียนมีจิตส านึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
สังคมได้         

 

1. นักเรียน มีอาคารสถานที่ตลอดจน
สภาพแวดล้อม สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงามมีความม่ันคงและ
ปลอดภัย 

2.  นักเรียน มีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
     ต่าง ๆ มีความ มั่นคง และ  ปลอดภัย 

อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ พอพียง 
กับจ านวนนักเรียนอยู่ในสภาพใช้การได้ดี      

3. นักเรียน มีจิตส านึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้         

 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนมีอาคารสถานที่ตลอดจน

สภาพแวดล้อม สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงามมีความ
มั่นคงและปลอดภัย 

 
2.  นักเรียนมีอาคารเรียน อาคาร 
    ประกอบต่าง ๆ มีความม่ันคง และ 
    ปลอดภัยอ านวยความสะดวกในการ 
    เรียนรู้พอพียงกับจ านวนนักเรียนอยู่
ใน 
   สภาพใช้การได้ดี      
3. นักเรียนมีจิตส านึกให้นักเรียนมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและสังคมได้         

 

1. นักเรียนมีห้องเรียน มีอาคารสถานที่ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อม สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงามมี
ความมั่นคงและปลอดภัย อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 

2. นักเรียนมีมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 
   ต่าง ๆ มีความมั่นคงและปลอดภัย 
   อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  
   พอเพียงกับจ านวนนักเรียนอยู่ใน 
   สภาพใช้การได้ดี  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
3. นักเรียนจิตส านึกให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเองและสังคม
ได้ 

    อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

ร้อยละ 90   
 
 
 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
 
ร้อยละ 90   
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย 3,000 ค่าจ้างงานต่าง ๆ 
7.3 ค่าวัสดุ 2๓,000 ค่าวัสดุต่าง ๆ 
7.4 อ่ืน ๆ    

รวมทั้งสิ้น ๒๖,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีห้องเรียน มีอาคารสถานที่ ตลอดจน

สภาพแวดล้อม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ร่มรื่น สวยงามมีความมั่นคงและปลอดภัย อยู่ 

2. นักเรียนมีมีอาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ  
    มีความม่ันคงและปลอดภัย อ านวยความ 
   สะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ านวนนักเรียน 
   อยู่ในสภาพใช้การได้ดี   
3. นักเรียนจิตส านึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ 
แก่ตนเองและสังคมได้    

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 
 1. นักเรียนมีห้องเรียน มีอาคารสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น 
สวยงามมีความมั่นคงและปลอดภัย  
 2. นักเรียนมีมีอาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ มีความมั่นคงและปลอดภัย   อ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ พอเพียงกับจ านวนนักเรียนอยู่ในสภาพใช้การได้ดี   
      3. นักเรียนจิตส านึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ แก่

ตนเอง 
และสังคมได้ 
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๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ 
       ( นายวชัระ  สุขเกษม )              (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  
             ต าแหน่ง ครู                              ต าแหน่ง ครู  

 
         ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                ( นางภัสวรรณ   กันนา )  

                  ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

        ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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P 

กิจกรรม    พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
สนองมาตรฐานการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                    โครงการใหม่  P   โครงการต่อเนื่อง         อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 256๑ – กันยายน 256๒ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก าหนดให้
รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ ไว้ในมาตรา 25 ดังนี้ 
“มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูป แบบได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ”ส าหรับ
ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 
 1. เป็นแหล่งที่รวมขององค์ความรู้อันหลากหลายพร้อมที่จะให้นักเรียนเข้าไปศึกษา ค้นคว้า ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 2. เป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตน 
 3. เป็นแหล่งข้อมูลที่ท าให้นักเรียนเกิดการการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนาน และมีความ
สนใจที่จะเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย 
 4. ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้คิดเองปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเองและสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 5. ท าให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่นของตน มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาใน
ชุมชนของตน พร้อมที่จะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 แหล่งการเรียนรู้  หมายถึง  แหล่งข่าวสารข้อมูล  สารสนเทศ  แหล่งความรู้ทางวิทยาการ 
และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน ใฝุเรียน ใฝุรู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจากแหล่งต่าง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้  และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้    (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน้า 6) 
 โรงเรียนจึงเห็นความส าคัญของการแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจึงมีการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน การเขียน 
และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดและความ
สนใจของ นักเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน
สามารถจดจ าองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ า วันได้ตลอดไป ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องให้
ความส าคัญในการจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะ สมกับนักเรียน และมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ที่
มีอยู่ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา
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แห่งชาติที่ว่านักเรียนเป็นผู้ที่   ดี   เก่ง   มีสุข  และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์      
 1. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ร้อยละ 95.5  ของสถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในระดับดีเยี่ยม 

 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

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

ตุลาคม 256๑  คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายกลุ่มสาระ 

ตุลาคม 256๑ 
– 

กันยายน 256๒ 

 
 

คณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 
กันยายน 256๒ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
กันยายน 256๒ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 

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

สถานศึกษาสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง  

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมใช้ประโยชน์ 
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แก่บุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ิมข้ึน  
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ     
ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

สถานศึกษาสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง   

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมใช้
ประโยชน์ สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้แก่บุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่
ในระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ  
95.5 

 
 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าวัสดุ 4,000 ค่าวัสดุส านักงาน ในการพัฒนา และสร้างแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้8กลุ่มสาระ กลุ่มสาระละ 500 บาท  

รวมทั้งสิ้น 4,000 (สี่พันบาทถ้วน) 
 
8. ประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ 
สถานศึกษาสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง  

-แหล่งเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมใช้ประโยชน์ สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แก่บุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 
 9.2 นักเรียนมีการพัฒนาความรู้ และทักษะการเรียนรู้จากการใช้แหล่งเรียนที่เพ่ิมข้ึน 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)                     (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  
          ต าแหน่ง ครู                           ต าแหน่ง ครู  
 
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
 



๒๒๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๓๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

P 

กิจกรรม      พัฒนางานพัสดุ 
สนองมาตรฐานการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ ๔ 
หนว่ยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                    โครงการใหม่  P   โครงการต่อเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 256๑ – กันยายน 256๒ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัสดุ เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องด าเนินการควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท ากิจกรรมการใช้และเก็บรักษาพัสดุ อย่างเป็นระเบียบ ยึดเวลาการใช้งาน
และมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีและเป็นปัจจุบัน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การใช้งานพัสดุถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 2. เพื่อให้การเบิกจ่าย การใช้พัสดุเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 3. เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุมีระบบ ง่ายแก่การตรวจสอบ 
3.  เป้าหมาย 
        3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 81.50 ของการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ อย่างถูกต้อง 
และเป็นระบบ 
       3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ อย่างถูกต้อง 
และเป็นระบบ ในระดับดี 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม 256๑   คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
 1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในกิจกรรม 
- งบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท 
- งบประมาณ 5,000 บาท ขึ้นไป 
 2. ควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ 

 
ตุลาคม 256๑  

–  
กันยายน 256๒ 

 
 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
นายวัชระ  สุขเกษม 
นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 



๒๓๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

ตุลาคม 256๑  
–  

กันยายน 256๒ 

นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

 
กันยายน 256๒ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ อย่างถูกต้อง 
และเป็นระบบ 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ อย่างถูกต้อง 
และเป็นระบบ ในระดับดี 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย การพัสดุ อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 

-แบบสอบถามการใช้การ
บริการงานพัสดุ 
-เอกสารการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 

ร้อยละ  81.5  
 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

-ค่าวัสดุ 2,500 -กระดาษถ่ายเอกสาร 
-หมึกprinter 
-ปากกาลงทะเบียนครุภัณฑ์ 
-แฟูมเก็บเอกสาร 

รวมทั้งสิ้น 2,500   บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายรายการ) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ 
การปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การ
พัสดุ อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 

-แบบสอบถามการใช้การบริการงานพัสดุ 
-เอกสารการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 



๒๓๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

  
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ อย่างถูกต้อง 
และเป็นระบบ 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
 
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)                     (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  
          ต าแหน่ง ครู                            ต าแหน่ง ครู  
 
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

P 

กิจกรรม      ซ่อมครุภัณฑ์ 
สนองมาตรฐานการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                    โครงการใหม่   P   โครงการต่อเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 256๑ – กันยายน 256๒ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  และ
พัฒนาระบบการท างานของส านักงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
การศึกษา  และครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนในโรงเรียน  ที่
มีคุณภาพ  จึงต้องมีการดูแลรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียนให้มีสภาพที่ใช้งานได้  อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้จัดท ากิจกรรมขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

       2. เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
       3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3.  เป้าหมาย 
        3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 81.50 ของครุภัณฑ์ที่ช ารุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้       
3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับดี 
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม 256๑  
 

คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
 1. ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 2. ด าเนินงานซ่อมแซมตามขั้นตอน 

 
ตุลาคม 256๑  

–  
กันยายน 256๒ 

 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
 



๒๓๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

 
กันยายน 256๒ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 
กันยายน 256๒ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดี 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ครุภัณฑ์ในโรงเรียน 
ร้อยละ  81.50  
 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

อ่ืนๆ(ค่าพัสดุที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์) 

๒0,000 -ค่าพัสดุ(วัสดุ ครุภัณฑ์ และการบริการ)ท่ีใช้ในการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ในโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

รวมทั้งสิ้น ๒0,000   บาท  (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายรายการ) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ 
ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ครุภัณฑ์ในโรงเรียน 
 

 
9. ประโยชน์ผลคาดว่าจะได้รับ 

ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



๒๓๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)                     (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  
            ต าแหน่ง คร ู                           ต าแหน่ง ครู  
 
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                   
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๓๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม        พัฒนางานการเงินการบัญชี 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข้อที่ ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม       นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์  
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหม่   P  โครงการต่อเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพจาก

สถานศึกษา  พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระบบงานการเงินการบัญชี มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา ซึ่งการบริหารงบประมาณยึดหลักการ
บริหารมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการ
ด าเนินการ             ตามระเบียบ  

ระบบงานการเงินการบัญชี บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดการผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการ มาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 
ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อนักเรียน 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของระบบงานการเงินการบัญชี และเพ่ือให้การ
ด าเนินการตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพและทันตามก าหนดเวลา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบของทาง
ราชการ 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เพื่อตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให้ด าเนินการอย่างถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

 

3.  เป้าหมาย 
       3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๘. ร้อยละ 100 การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบ
ของทางราชการ  

๙. ร้อยละ 100 การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๑๐. ร้อยละ 100 มีการตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให้ด าเนินการ

อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑. การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบของทางราชการ 
ในระดับดีเยี่ยม 

๒. การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระดับดีเยี่ยม 



๒๓๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๓. มีการตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให้ด าเนินการอย่างถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน ในระดบัดีเยี่ยม 

 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม 2560 นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. ด าเนินกิจกรรมตามระบบงาน
การเงินและบัญชี 

ตุลาคม 2560 – กันยายน 
2561 

นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 2561 นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 2561 นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 

 
5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ  
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนมีเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ 

การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการบริหารงบประมาณ และ
ระเบียบของทางราชการ 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารงบประมาณ และ
ระเบียบของทางราชการ 

   1. เพ่ือให้การเงินการบัญชีของโรงเรียน
เป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ 
และระเบียบของทางราชการ 
   2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานการเงินใน
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   3. เพื่อตรวจสอบระบบงานการเงินการ
บัญชีและพัสดุของโรงเรียนให้ด าเนินการ
อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

100 % 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 



๒๓๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

7. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย -  
7.3 ค่าวัสดุ 2,500 1. กระดาษ A4                     600  บาท 

๒. กระดาษปก                      90   บาท 
๓. แฟูมเอกสาร                     500  บาท 
๔. ซองขาวมีครุฑ                   100  บาท 
๕. ซองขยายข้าง A4 มีครุฑ       200  บาท 
๖. กระดาษกาวย่น                 150  บาท 
๗. กระดาษ Index Note          60   บาท 
๘. หมึกพิมพ์เอกสาร               800  บาท 

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

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
   1. เพ่ือให้การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตาม
หลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบของทางราชการ 
   2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   3. เพ่ือตรวจสอบระบบงานการเงินการบัญชีและพัสดุ
ของโรงเรียนให้ด าเนินการอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีการบริหารการใช้งบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
    9.2 ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  

      ต าแหน่ง ครู  
 
 

 



๒๓๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  
              ต าแหน่ง ครู  

 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                 ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)    
                             
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                       ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๔๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม        จัดวางระบบควบคุมภายใน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข้อที ่๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม       นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหม่   P  โครงการต่อเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  256๑ – กันยายน  256๒ 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพจาก

สถานศึกษา  พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  ระบบควบคุมภายใน เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีเชื่อถือได้ และเป็นการด าเนินการตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 5 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน                
พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ระบุให้หน่วยรับตรวจระบบการควบคุมภายใน ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดย
ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกล่าว โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้หน่วยรับตรวจรายงาความคืบหน้าในการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยตรวจรับ (ถ้ามี) ทุก 60 วัน พร้อมส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ด้วย เว้นแต่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน และ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบุให้หน่วยรับตรวจรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงาน
ครั้งแรกให้กระท าภายใน 240 วัน นับจากจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ  

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายในและเพ่ือให้การด าเนินการตาม
ระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพและทันตามก าหนดเวลา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการด าเนินงานของโรงเรียน 

 2. เพ่ือเป็นการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมของ
กลุ่มงานต่างๆ ในโรงเรียน 

3. เพ่ือเป็นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงานต่างๆ ของโรงเรียนถึงโอกาสเสี่ยงหรือโอกาสที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย  เพื่อที่จะได้หาวิธีปูองกัน  แก้ไข  เพ่ือปรับปรุงให้ดีหรือมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 
3.  เป้าหมาย 
       3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ร้อยละ 100 มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการด าเนินงานของ 
โรงเรียน  
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๓.๑.๒ ร้อยละ 100 มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ 
งานกิจกรรมของกลุ่มงานต่างๆ ในโรงเรียน 

๓.๑.๓ ร้อยละ 100 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงานต่างๆ ของโรงเรียนถึงโอกาส 
เสี่ยงหรือโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  เพ่ือที่จะได้หาวิธีปูองกัน  แก้ไข  เพ่ือปรับปรุงให้ดีหรือมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 
       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๔. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการด าเนินงานของโรงเรียน ในระดับดี
เยี่ยม 

๕. มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมของ
กลุ่มงานต่างๆ ในโรงเรียน ในระดับดีเยี่ยม 

๖. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงานต่างๆ ของโรงเรียนถึงโอกาสเสี่ยงหรือโอกาสที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย  เพื่อที่จะได้หาวิธีปูองกัน  แก้ไข  เพ่ือปรับปรุงให้ดีหรือมีคุณภาพยิ่งขึ้น ในระดับดีเยี่ยม 

 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม 256๑ นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. ด าเนินกิจกรรมตามระบบงาน
ควบคุมภายใน 

ตุลาคม 256๑ – กันยายน 256๒ นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๒ นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 256๒ นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 

 
5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

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

ก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของงานกิจกรรมของกลุ่มงานต่างๆ ใน
โรงเรียน รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารและระบบ
การด าเนินงานของโรงเรียน 

iv. โรงเรียนมีน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
ระบบการบริหารและระบบการด าเนินงานของ
โรงเรียนในปีถัดไป 
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
v. การปฏิบัติงานควบคุมภายในของ

โรงเรียนมีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของงานกิจกรรมของกลุ่ม
งานต่างๆ ในโรงเรียน รวมทั้งปรับปรุง
ระบบการบริหารและระบบการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

vi. 1. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารและระบบการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

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

2. 3. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ของงานต่างๆ ของโรงเรียนถึงโอกาสเสี่ยง
หรือโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  
เพ่ือที่จะได้หาวิธีปูองกัน  แก้ไข  เพื่อ
ปรับปรุงให้ดีหรือมีคุณภาพยิ่งขึ้น  

100 % 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย -  
7.3 ค่าวัสดุ 500 ๑. กระดาษ A4                        360  บาท 

๒. กระดาษปก                         90   บาท 
๓. ซองขยายข้าง A4 มีครุฑ          20  บาท 
๔. กระดาษสติ๊กเกอร์ใสหลังเหลือง  30  บาท 

7.4 อ่ืน ๆ -  
รวมทั้งสิ้น 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
i. 1. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบ

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

ประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมของกลุ่มงาน
ต่างๆ ในโรงเรียน  
3. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงานต่างๆ 
ของโรงเรียนถึงโอกาสเสี่ยงหรือโอกาสที่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย  เพื่อที่จะได้หาวิธีปูองกัน  แก้ไข  เพื่อปรับปรุง
ให้ดีหรือมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสอบถาม 
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9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนมีการบริหารการใช้งบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

    9.2 ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  

      ต าแหน่ง ครู  
 

 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  
              ต าแหน่ง ครู  

 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                 ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)    
                             
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                       ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม        ค่าสาธารณูปโภค 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน   ข้อที่ ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม       นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม    โครงการใหม่   P  โครงการต่อเนื่อง          อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  256๑ – กันยายน  256๒ 
________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันพลังงานที่เป็นตัวจักรส าคัญในการพัฒนาประเทศ  เช่น  น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ มีต้นทุนที่สูง

มากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในทุกๆ ปี  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคน จะต้องตระหนักในการช่วยกันประหยัด
ด้านพลังงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันมีความ
สะดวกสบายมากข้ึน ท าให้คนในสังคมมีการติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว มีการท ากิจกรรมหลายสิ่ง
หลายอย่างร่วมกันง่ายขึ้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น   
ด้านการศึกษา ซึ่งท าให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

โรงเรียนย่อมมีค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่ากระแสไฟฟูา  ค่าโทรศัพท์  ค่าเชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ท เป็นต้น   

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของการใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค และเพ่ือให้การ
ด าเนินการตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพและทันตามก าหนดเวลา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

           2. เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล 
           3. เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน 

4. เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
       3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 มีการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน  
2. ร้อยละ 100 มีการสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล 
3. ร้อยละ 100 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน 
4. ร้อยละ 100 บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ 

       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. มีการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน ในระดับดีเยี่ยม 
2. มีการสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล ในระดับดีเยี่ยม 
3. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน ในระดับดีเยี่ยม 
4. บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับดีเยี่ยม 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

ตุลาคม 256๑ นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
1. ด าเนินกิจกรรมตามระบบงาน
ใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 

ตุลาคม 256๑ – กันยายน 256๒ นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
-  นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

กันยายน 256๒ นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 256๒ นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 

 
5.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

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

4. มีการสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของ
รัฐบาล 

5. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการ
ประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน 

6. บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ 

  บุคลากรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมตระหนักถึง
ความส าคัญของการใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
สาธารณูปโภค ร่วมกันประหยัดค่าสาธารณูปโภค
และพลังงาน 

i.  

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. มีการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่า

สาธารณูปโภคในโรงเรียน  
2. มีการสนองนโยบายการประหยัด

พลังงานของรัฐบาล 
3. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนัก
ถึงการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและ
พลังงาน 
๔.บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้ใช้ 
บริการอินเตอร์เน็ตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 1. เพ่ือเป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 
 2. เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงาน
ของรัฐบาล 
3. เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ตระหนักถึงการประหยัดค่าสาธารณูปโภค
และพลังงาน 
 4. เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้ใช้
บริการอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

 



๒๔๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย 1๕0,000 1. ค่าไฟฟูา 

2. ค่าบริการโทรศัพท์ 
3. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 

7.3 ค่าวัสดุ -  
7.4 อ่ืน ๆ -  

รวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐00 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1. เพ่ือเป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 
 2. เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล 
 3. เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการ
ประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน 
 4. เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
 

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 

    9.2 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักและร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน 
 
10.  ผู้ทีเ่กี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  

      ต าแหน่ง ครู  
 

 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  
              ต าแหน่ง ครู  

 



๒๔๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

                                     ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                 ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)    
                             
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                       ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายภิญโญ  ขาวพราย)  

                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน  ข้อที่ 4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมใหม่  กิจกรรมต่อเนื่อง  อ่ืนๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง  จะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่มุ่งปฏิรูปการศึกษาในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ได้ก าหนดให้กระทรวงส่งส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์  และบุคลากร              
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสาน             
ให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิต และพัฒนาครู  คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมและมีความ
เข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง (มาตรา ๕๒)  อีกท้ังในการ
บริหารงานจัดการทุก ๆ ด้าน จ าเป็นต้องมีวัสดุ – อุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอ 
 ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพครูจึงมีความส าคัญและมีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมทั้งระบบ  ตัวแปรที่
ส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพครูคือ ผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ในการที่จะน าครูไปสู่
พัฒนาในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การเพิ่มพูนความรู้ และ
พัฒนาทักษะในรูปแบบต่าง ๆ  ระยะเวลาที่ผ่านมาข้าราชการครูบางส่วนยังขาดการพัฒนาที่เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง ข้าราชการครูบางส่วนละเลยขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา  การพัฒนาก็มักจะเป็นการเพ่ิมวุฒิ   
เพ่ิมระดับเงินเดือนมากกว่าเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จากความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรตามที่กล่าวมาข้างต้น โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
จึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น 

   
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทาการศึกษา ให้เป็นบุคลากรวิชาชีพ 
๒. เพ่ือให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพครู 

 ๓. เพ่ือให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้ 
 
๓. เป้าหมาย 
  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 ครูโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจ านวน ๑๔ คน อบรม/สัมมนาไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง ใน ๑ ปี

การศึกษาคิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 

  
 



๒๔๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 

คุณภาพร้อยละ  ๑๐๐ 
 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
- ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการของของครู
และบุคลากรในการพัฒนาตนเอง 
- จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
- สร้างความตระหนัก 
- ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม 
ประชุมสัมมนาที่ หน่วยงานอื่นจัด  
- การจัดประชุม หรืออบรม             
เชิงปฏิบัติภายในสถานศึกษา   
- การศึกษาดูงาน 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ         

ตุลาคม 256๑  
–  

กันยายน 256๒ 

นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
ครูโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจ านวน ๑๔ คน อบรม/
สัมมนาไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง ใน ๑ ปีการศึกษา   
และครูได้รับการศึกษาดูงานปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง           

ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
และครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งความรู้                    
ต่าง ๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ครูโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจ านวน 
๑๔ คน อบรม/สัมมนาไม่น้อยกว่า 
๒๐ ชั่วโมง ใน ๑ ปีการศึกษา   
และครูได้รับการศึกษาดูงานปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง           

- ครูโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจ านวน 
๑๔ คน อบรม/สัมมนาไม่น้อย
กว่า ๒๐ ชั่วโมง ใน ๑ ปี
การศึกษา     

- - ครูได้รับการศึกษาดูงาน                 
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง                    

๑๐๐ % 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย ๑๐,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐  
การศึกษาดูงาน 

ค่าเดินทางอมรม/สัมมนาของครู 
๗.๓ ค่าวัสด ุ - - 
๗.๔ อ่ืน ๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ 
หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
ครูโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจ านวน ๑๔ คน อบรม/
สัมมนาไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง ใน ๑ ปีการศึกษา   
และครูได้รับการศึกษาดูงานปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง  
ร้อยละ ๑๐๐          

 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๙.๑  ครู และบุคลากรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นบุคลากรวิชาชีพ 
๙.๒  ครู และบุคลากรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณ 

และมาตรฐานวิชาชีพครู 
 
 
 
 

 



๒๕๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 

ลงชื่อ................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม  ลงชื่อ................................ผู้เสนอโครงการ        
(นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ)         (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์) 
       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย                  ต าแหน่ง ครู  
 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นางภัสวรรณ   กันนา ) 
      ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
  ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



๒๕๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม   งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
สนองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1 , ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายเอกชัย ศิลป์วัลย์   
ลักษณะกิจกรรม            โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง         อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม พ.ศ. 256๑ – กันยายน พ.ศ. 256๒ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่ 2)พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดใหน้ักเรียนเป็นส าคัญที่สุดดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรและการวางแผนการจัดการศึกษาควรต้องมา
จากการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนซึ่งเป็นองค์กรส าคัญอย่างหนึ่งที่มีบทบาทในการจัดการศึกษา 
 การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา เป็นการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจแก่บุคลากรภายในบุคคลทั่วไป
และท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารให้ประสบผลส าเร็จเป็นที่รู้จักการประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญมีความ
จ าเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ความรู้ และได้รับข่าวสารที่ทันสมัย   

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  จึงได้
จัดโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาข้อมูล ข่าวสารให้ทันสมัยและเผยแพร่ข่าวสารให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ร้อยละ  9๑ สถานศึกษาได้พัฒนาข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัยและเผยแพร่ข่าวสารให้หน่วยงานอื่น ๆ 
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาได้พัฒนาข้อมูล ข่าวสารให้ทันสมัยและเผยแพร่ข่าวสารให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 



๒๕๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม 256๑ นายเอกชัย ศิลป์วัลย์ 
 
 

2. การด าเนินงานตามแผน (Do) 
      จัดท าข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัยและ
เผยแพร่ข่าวสารให้หน่วยงานอ่ืน ๆ 
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

พฤศจิกายน 256๑  
 –  

สิงหาคม 256๒ 

นายเอกชัย ศิลป์วัลย์ 
 
 

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

กันยายน 256๒ นายเอกชัย ศิลป์วัลย์ 
 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน  256๒ นายเอกชัย ศิลป์วัลย์ 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา ๑. นักเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ของสถานศึกษาท่ีถูกต้องอย่างต่อเนื่อง 
 
๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของสถานศึกษา 

๑. นักเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับ
ทราบ ข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

9๑% 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียด 
7.1 ค่าตอบแทน   
7.2 ค่าใช้สอย   
7.3 ค่าวัสด ุ 1,000 - ค่าวัสดุในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 

1,000 บาท 
7.4 อ่ืนๆ   

รวมทั้งสิ้น ๑,000 บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 



๒๕๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบ ข่าวสาร
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

แบบสอบถาม 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้รับความรู้จากข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและครอบคลุม  ทันสมัย 
 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์)  
              ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                      (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  
                                              ต าแหน่ง ครู  
 

ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                       (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                    ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)       
 
11. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นายภิญโญ ขาวพราย)  
                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
 

 
 

 
 
 



๒๕๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม   พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐาน ที่  2   
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายเอกชัย ศิลป์วัลย์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง         อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม พ.ศ. 256๑  – กันยายน พ.ศ. 256๒ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคการติดต่อสื่อสารซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย า จึงท าให้การ
ท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นี้ว่า ระบบสารสนเทศ เป็น กลุ่มขององค์ประกอบ
ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งท าการรวบรวมประมวลผล, เก็บรักษา และ กระจายสารสนเทศออกไป เพ่ือสนับสนุน 
การควบคุม, การวิเคราะห์, การตัดสินใจ และการวางแผนที่เกิดข้ึนภายในองค์กร กิจกรรมที่เกิดข้ึนในระบบ
สารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอันเนื่องมาจาก  
  ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผน
พัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
       โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในด้านการจัดเก็บ การน าข้อมูลที่ถูกต้องไป
ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อีกท้ังการน าข้อมูลสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มาบริการให้กับนักเรียน
และชุมชน ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองกลยุทธ์การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ทุกระดับ และสนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
2. เพือ่เป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแก่บุคลากรและผู้สนใจ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. มีเอกสารสารสนเทศ 1 ฉบับ ต่อ ปีการศึกษา 

  2. ร้อยละ 9๑ ของข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม มีการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   1. มีข้อมูลสารสนเทศที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 



๒๕๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม 256๑ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

2.การด าเนินงานตามแผน(Do) 
    1. ติดต่อฝุายต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
    2. จัดท ารานงานข้อมูลสารสนเทศ 

พฤศจิกายน 256๑ – สิงหาคม 256๒ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

3. การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
    - ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

กันยายน 256๒ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน  256๒ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
1. เอกสารสารสนเทศ 1 ฉบับ ต่อ ปีการศึกษา 
2. เว็บไซต์ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เป็นปัจจุบัน  
และทันสมัย 

มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถ
น ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ 1 
ฉบับ ต่อ ปีการศึกษา 
 
2. เว็บไซต์ของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม เป็นปัจจุบัน  และ
ทันสมัย 

1. ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถน าเอกสาร
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. เว็บไซต์ของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคมมีการปรับปรุงข้อมูลที่
ปัจจุบันและทันสมัย 

9๑% 
 
 

9๑% 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๕๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดงบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียด 

7.1 ค่าตอบแทน - - 
7.2 ค่าใช้สอย - - 
7.3 ค่าวัสด ุ 1,000 -ค่าวัสดุในการจัดท าข้อมูล

สารสนเทศเป็นเงิน 1,000 บาท 
7.4 อ่ืนๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๑,000 บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถน าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เว็บไซต์ของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมีการปรับปรุง
ข้อมูลที่ปัจจุบันและทันสมัย 

แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 

  

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

โรงเรียนมีการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

                                   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                           (นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์)  
        ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                         (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  
                                                 ต าแหน่ง ครู  
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                        ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)       
 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ ขาวพราย)  
                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 



๒๕๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม   ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐาน ที่  2   
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง         อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม พ.ศ. 256๑  – กันยายน พ.ศ. 256๒ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ได้น าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการศึกษา 
เช่น การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ ครูสามารถให้นักเรียนเรียนรู้ ด้วยระบบ E-learning นักเรียน
สามารถเปิดเว็บไซต์สืบค้นข้อมูล หาความรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย โดยอาศัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
อีกท้ังศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มุ่งเน้นการน า DLIT (Distance learning information technology) ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และ
มีเปูาหมายให้ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการ สามารถสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
  ปัจจุบันโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ได้ด าเนินการในการติดตั้งอุปกรณ์ และวางระบบเครือข่ายเพ่ือขยาย
พ้ืนที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียนและครูผู้สอนในกลุ่มสาระต่างๆ ให้สามารถใช้งานระบบเครือข่าย 
พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตในทุกพ้ืนที่ของโรงเรียน แต่ต้องการมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๑. ครูร้อยละ ๑๐๐  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ    

 
 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ๑. ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการด าเนินการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 
 



๒๕๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

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

ตุลาคม 256๑ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

2.การด าเนินงานตามแผน(Do) 
    - ปรับปรุงดูแลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

พฤศจิกายน 256๑ – สิงหาคม 256๒ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

3. การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
    - ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

กันยายน 256๒ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
    - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน  256๒ นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
 

โรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

 
๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

ความพึงพอใจของนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ใช้งาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต  

100% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

7. รายละเอียดงบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียด 

7.1 ค่าตอบแทน   
7.2 ค่าใช้สอย ๑๑,๕๕๖ 

 
- ค่าคู่สายโทรศัพท์ / ค่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ๑๑,๕๕๖ บาท 

7.3 ค่าวัสด ุ ๔๔๔ -ค่าวัสดุ 444 บาท 
7.4 อ่ืนๆ   

รวมทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 

แบบสอบถาม 
 
 

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ 
 

10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

                                   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                           (นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์)  
        ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                         (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์)  
                                                 ต าแหน่ง ครู  
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                        ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)       
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ ขาวพราย)  
                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 



๒๖๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พัฒนางานบุคคล 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐาน ที่  2   
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวจิราพร    สินเอ่ียม    
ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมใหม่  กิจกรรมต่อเนื่อง  อ่ืนๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีวัสดุ -  อุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้งานเกิด 
ความคล่องตัว  สามารถท างานได้ส าเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น    อีกทั้งยังอ านวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ดังนั้นกลุ่มบริหารงานบุคคลจึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน     
ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการและบังเกิดผลต่อทางราชการ 
 จากความส าคัญของจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ตามที่กล่าวมาข้างต้น โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงได้จัดท า
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์  ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 ๓. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิผล   
  
๓. เป้าหมาย 
  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 

  
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
             ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้ประสิทธิผล      

 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
 

 
ต.ค.-พ.ย. ๖๑ 

 
 

 
นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 
 



๒๖๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงาน 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ธ.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒   
  

ก.ค. – ส.ค. ๖๒ 
 

ก.ย. ๖๒ 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 
 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

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

ส านักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
-    ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

และได้ประสิทธิผล      
 
๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
- กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุ

อุปกรณ์ส านักงานไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-  ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพและได้
ประสิทธิผล   

-  

๑๐๐ % 

 
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย -  - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ
๗.๔ อ่ืน ๆ 

๒,๕๐๐ 
- 

ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ 
- 

รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ 
หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
- กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานไว้

ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้

ประสิทธิผล   

 



๒๖๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลมากยิ่งขึ้น 
  
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 

 
ลงชื่อ................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม  ลงชื่อ................................ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวจิราพร  สินเอ่ียม)        (นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์) 
         ต าแหน่ง ครู               ต าแหน่ง ครู  
 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
    ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
  ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 
 
 
 



๒๖๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

 
 
 

 
 

 
มาตรฐานที่  ๓ 

 
 
 
 
 
 

 
 



๒๖๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

โครงการ        การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม                       โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง          อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖1 - กันยายน  ๒๕๖2 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๔
แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความ 
สามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ อีกทั้ง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551  มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่
จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ซึ่ง การจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  มุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีเปูาหมายให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี และมี
ความสุข ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้าน
การเรียนรู้ของนักเรียนตามบริบทชุมชนและท้องถิ่น สามารถน าความรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ คือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนสร้าง
ความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม 
(กระบวนการกลุ่ม) และให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียน การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถและความถนัดเน้นการบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ใช้หลากหลายวิธีการสอนหลากหลายแหล่งความรู้สามารถพัฒนาปัญญาอย่าง
หลากหลายคือ พหุปัญญา รวมทั้งเน้นการวัดผลอย่างหลากหลายวิธี 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เห็นความส าคัญของโครงการการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ที่เป็นวิธีการส าคัญที่สามารถสร้างและพัฒนานักเรียน ให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ                                                                    
ที่ต้องการในยุคศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความ ส าคัญกับนักเรียน ส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเองและได้
พัฒนา ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 

 
 
 
 



๒๖๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
๒. เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและท้องถิ่น  สามารถน า เทคโนโลยี และสิ่งที่

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๓. เพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูร้อยละ 100  จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
๒. ครูร้อยละ 100  จัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและท้องถิ่น  สามารถน าเทคโนโลยี และสิ่ง  

ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๓. ครูร้อยละ 100  ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีมาก 
๒. ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและท้องถิ่น  สามารถน าเทคโนโลยีและสิ่งที่เหมาะสมมา 

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  อยู่ในระดับดีมาก 
๓. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีมาก 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม ๒๕๖1  
– 

กันยายน  ๒๕๖2 
คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- จัดกิจกรรมตามแผนงานของกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ  

ตุลาคม ๒๕๖1  
– 

กันยายน  ๒๕๖2 
คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
- นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2561  
– 

กันยายน 2562 
นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน  ๒๕๖2 นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
 

 
 
 
 



๒๖๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

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

๑. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

๑. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีมาก 

๒. ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและ
ท้องถิ่น สามารถน าเทคโนโลยี และสิ่งที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

๒. ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและ
ท้องถิ่น  สามารถน าเทคโนโลยีและสิ่งที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  อยู่ใน
ระดับดีมาก 

3. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

3. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีมาก 

 
๖. ตัวช้ีวัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. ครูจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
กระบวนการจั ดการ เ รี ยนรู้ ที่ เ น้ น
นักเรียนเป็นส าคัญ 

๑. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี
มาก 

90% 

๒. ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบท
ชุ ม ช น แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น  ส า ม า ร ถ น า
เทคโนโลยี  และสิ่ งที่ เ หมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

๒. ครูจัดการเรียนการสอนตาม
บริบทชุมชนและท้องถิ่น  สามารถ
น าเทคโนโลยีและสิ่งที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้  อยู่ในระดับดีมาก 

90% 

3. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจของ
นั ก เ รี ย น อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

3. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของนักเรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีมาก 

90% 

 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1.พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  
กลุ่มสาระ 

๒๖,๐๐๐.- หัวหน้ากลุ่มสาระ 

2. นิเทศในชั้นเรียน - นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ 
3. พัฒนาบุคลากร ๘๒,๕๐๐ นางสาวกิ่งกมล   ศิริประเสริฐ 
4. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ๔,๐๐๐ นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
๕. พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมือ
อาชีพ แบบ PLC 

๑,๐๐๐ นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

รวมทั้งสิ้น ๑๑๓,๕๐๐บาท  



๒๖๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

( ของถัวจ่ายทุกรายการ ) 
๘.การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีมาก 

- แบบประเมิน 

๒. ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและ
ท้องถิ่น  สามารถน าเทคโนโลยีและสิ่งที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  อยู่ใน
ระดับดีมาก 

- แบบประเมิน 

3. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีมาก 

- แบบทดสอบ 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ครูจัดการเรียนการสอนโดยโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๙.๒ ครูจัดการเรียนการสอนตามบริบทชุมชนและท้องถิ่นสามารถน าเทคโนโลยี  และสิ่งที่เหมาะสม 
 มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๙.๓. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)                    (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
                ต าแหน่ง ครู                           ต าแหน่ง ครู  
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
 
 

 



๒๖๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  ๑ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม                      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง          อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖1 - กันยายน  ๒๕๖2 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการได้น าพระราชด ารัสของ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่อง
การศึกษาว่า   การจัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และ
มุ่งเน้นการเรียน การสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไป ทรงมีพระราชด าริให้มีการน าองค์ ๔ แห่งการศึกษา คือ 
พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด 
การถาม และการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต  อีกทั้งยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้
นักเรียนมี ทักษะการเรียนเก่งมากขึ้น โดยทรงมีพระราชด าริให้น าทั้งสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา         
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จึงท าให้รัฐบาลได้น ามาก าหนดเป็นนโยบายหนึ่ง  คือ การลด
เวลาเรียน   ภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ เพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้ าสู่ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของไทยนั้น สอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านการศึกษาของโลก ที่ 
เห็นพ้องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่องของจิตส านึกต่อโลก ความรู้พ้ืนฐานการประกอบสัมมา
อาชีพ ความรู้พ้ืนฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑   อันได้แก่ 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะ ชีวิตที่ใช้ได้
จริง 

รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งที่ส าคัญคือ
การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง โดยพิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนบางวิชา แต่ไม่กระทบเนื้อหาหลักที่
เด็กๆ ควรเรียนแล้วเพ่ิมเวลารู้ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนอย่างหลากหลายเพ่ิมพูนทักษะการคิด
วิเคราะห์ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม กระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง 
การมีทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพและกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตเป็นสิ่งจ าเป็น  การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน          
เพ่ิมเวลารู้ จึงเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้เป็นอย่างดี มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตใน
อนาคต  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เห็นความส าคัญของการจัดโครงการลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง อันจะเป็นพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิตในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 
 



๒๗๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 

สพฐ. และการบริหารจัดการเวลาเรียน ทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและถนัดของตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

และทักษะทั้ง ๔ ด้าน คือ Heart  Hand  Head  Health โดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของ สพฐ. และการบริหารจัดการเวลาเรียน ทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ ร้อยละ 100 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้ตามความสนใจและถนัดของตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตาม

ศักยภาพและทักษะทั้ง ๔ ด้าน คือ Heart  Hand  Head  Health โดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของ สพฐ. และการบริหารจัดการเวลาเรียน ทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ อยู่ในระดับดีมาก 
2. นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและถนัดของตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและ

ทักษะทั้ง ๔ ด้าน คือ Heart  Hand  Head  Health โดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก 
 
 ๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม ๒๕๖1  
– 

กันยายน  ๒๕๖2 
 

คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

พฤศจิกายน 2561  
– 

สิงหาคม 2562 
คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
- นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

มกราคม 2562  
–  

สิงหาคม 2562 
นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

กันยายน  ๒๕๖2 
 

นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

 
 
 
 
 



๒๗๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
๑. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายตามโครงการ “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
สพฐ. และการบริหารจัดการเวลาเรียน ทั้งด้าน
วิชาการ และด้านปฏิบัติ  

๑. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายตามโครงการ “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
สพฐ. และการบริหารจัดการเวลาเรียน ทั้ งด้าน
วิชาการ และด้านปฏิบัติ อยู่ในระดับดีมาก 

2. นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและถนัดของ
ตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและทักษะ
ทั้ง ๔ ด้าน คือ Heart  Hand  Head  Health โดย
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    

2. นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและถนัดของ
ตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและทักษะ
ทั้ง ๔ ด้าน คือ Heart  Hand  Head  Health โดย
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก 

 
๖. ตัวช้ีวัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายตาม
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. 
และการบริหารจัดการเวลาเรียน ทั้ง
ด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ  

๑. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายตาม
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. 
และการบริหารจัดการเวลาเรียน ทั้ง
ด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับดีมาก 

80% 

2. นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ
และถนัดของตนเอง และพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพและทักษะทั้ง ๔ 
ด้าน คือ Heart  Hand  Head  
Health โดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้    

2. นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ
และถนัดของตนเอง และพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพและทักษะ
ทั้ง ๔ ด้าน คือ Heart  Hand  
Head  Health โดยบูรณาการ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี
มาก 

80% 
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๗.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ ๔,๐๐๐ บาท - 
๗.๔ อ่ืน ๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท  
( ของถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
๑. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายตามโครงการ “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
สพฐ. และการบริหารจัดการเวลาเรียน ทั้ งด้าน
วิชาการ และด้านปฏิบัติ อยู่ในระดับดีมาก 

- แบบประเมิน 

2. นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและถนัดของ
ตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและทักษะ
ทั้ง ๔ ด้าน คือ Heart  Hand  Head  Health โดย
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก 

- แบบสอบถาม 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑. กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลายครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ ทักษ ะวิชาชีพ            
การเสริมสร้างสุนทรียภาพทางกายและอารมณ์  สุขภาพกายที่แข็งแรง ตอบสนองความต้องการของนักเรียน 

๙.๒. นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)             (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
               ต าแหน่ง ครู                            ต าแหน่ง ครู  
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                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู  (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม      พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ แบบ PLC (Professional   
                                          Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  ๓ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม                       โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง          อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖1 - กันยายน  ๒๕๖2 
                        
1. หลักการและเหตุผล 
            การศึกษาได้รับการคาดหมายให้ท าหน้าที่ต่างๆ มากมายทั้งในทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  
นับตั้งแต่การช่วยให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้และคิดเป็น เรียนรู้จริยธรรมและความเป็นพลเมือง ตลอดจน
พัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความเท่าเทียมในสังคมในระยะยาว จากบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญหลาย
ประการดังกล่าว การศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพจึงก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งประชาชนต้องการทักษะการคิด และการด ารงชีวิตที่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาอย่างมีนัยส าคัญ 
 ในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) หัวใจของการเปลี่ยนแปลงคือ เปลี่ยนจากเรียนรู้จากฟังครู
สอน (Learning by Attending Lecture/Teaching) มาเป็นเรียนรู้จากการลงมือท า (Learning by Doing) 
ทั้งหมดนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและวงการศึกษาโดยสิ้นเชิง เป็น               การเปลี่ยนแปลงในระดับ
จิตส านึก ระดับรากฐาน และระดับโครงสร้าง จึงต้องมี “การจัดการ                   การเปลี่ยนแปลง” 
(Change Management) อย่างจริงจังและเป็นระบบ มองจากมุมหนึ่ง PLC คือ เครื่องมือส าหรับให้ครูรวมตัว
กันเป็นชุมชน (community) ท าหน้าที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงในระดับ “ปฏิรูป” การเรียนรู้เป็นการปฏิรูปที่ “เกิดจากภายใน” คือ ครูร่วมกันด าเนินการ เพ่ือให้
การปฏิรูปการเรียนรู้ด าเนินคู่ขนาน และเสริมแรงกันทั้งจากภายในและจากภายนอก PLC เป็นเครื่องมือให้ครู
เป็นผู้ลงมือกระท า (actor) เป็น “ประธาน” เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่วงการศึกษา (วิจารณ์ พานิช, 
2555) ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิดการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ที่เน้นการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครูโดยเน้น                 การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหัวใจส าคัญ จากการศึกษาท่ีพบว่าชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร ที่พัฒนาจากแนวคิดองค์กร
แห่งการเรียนรู้และพัฒนาต่อมาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
โดยต้องจัดการศึกษาและออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครู นักเรียนจึงจะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ แบบ PLC ขึ้น  เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้ครูได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพต่อไป  
 
 2. วัตถุประสงค์ 
                1. เพื่อให้ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning Community)  
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
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                2.  เพ่ือสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  และคณะครูในการน า
องค์ความรู้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) ไปใช้เป็น
เครื่องมือน าสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และท าให้โรงเรียน                มีการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนแบบยั่งยืน 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครูร้อยละ 100  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

2. ครูร้อยละ 100 น าองค์ความรู้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : 
Professional Learning Community) ไปใช้เป็นเครื่องมือน าสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
และท าให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแบบยั่งยืน  

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning Community)  
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” อยู่ในระดับด ี

 2. ครูน าองค์ความรู้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning 
Community) ไปใช้เป็นเครื่องมือน าสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และท าให้โรงเรียนมีการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนแบบยั่งยืน อยู่ในระดับดี 

 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน (P) 
-  ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน 
-  แต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ 

ตุลาคม ๒๕๖1  
– 

กันยายน  ๒๕๖2 
คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- ด าเนินการตามโครงการและ
ปฏิบัติตามลักษณะงาน 

ตุลาคม ๒๕๖1  
– 

กันยายน  ๒๕๖2 
คณะครู 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
- นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2561  
– 

กันยายน 2562 
นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงาน
กิจกรรม 

กันยายน  ๒๕๖2 นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 



๒๗๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ ( outcome ) ของโครงการ 
1. ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดย
ใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

1. ครูได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดย
ใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
อยู่ในระดับดี 

2. ครูน าองค์ความรู้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC : Professional Learning 
Community) ไปใช้เป็นเครื่องมือน าสู่การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และท าให้
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแบบยั่งยืน  

2. ครูน าองค์ความรู้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC : Professional Learning 
Community) ไปใช้เป็นเครื่องมือน าสู่การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และท าให้
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแบบยั่งยืน 
อยู่ในระดับดี 

 
๖. ตัวช้ีวัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต ( output ) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้รูปแบบ PLC 
(Professional Learning 
Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” 

1. ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ  โดยใช้รูปแบบ PLC 
(Professional Learning 
Community)  “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” อยู่ในระดับดี 

80% 

2. ครูน าองค์ความรู้การสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional 
Learning Community) ไปใช้เป็น
เครื่องมือน าสู่การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน และท าให้โรงเรียน
มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแบบยั่งยืน  

2. ครูน าองค์ความรู้การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : 
Professional Learning 
Community) ไปใช้เป็นเครื่องมือ
น าสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน และท าให้โรงเรียนมี
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนแบบ
ยั่งยืน อยู่ในระดับดี 

80% 

 
 
 



๒๗๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ 1,000 บาท - 
๗.๔ อ่ืน ๆ - - 

รวมทั้งสิ้น 1,000 บาท  
 ( ของถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดย
ใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
อยู่ในระดับดี 

- แบบสอบถาม 

2. ครูน าองค์ความรู้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC : Professional Learning 
Community) ไปใช้เป็นเครื่องมือน าสู่การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และท าให้
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแบบยั่งยืน 
อยู่ในระดับดี 

- แบบสอบถาม 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning Community)  
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙.๒ ครูน าองค์ความรู้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning 
Community) ไปใช้เป็นเครื่องมือน าสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และท าให้โรงเรียนมีการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนแบบยั่งยืน 
 
 
 
 
 



๒๗๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๑๐. ผู้ทีเ่กี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
 (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)      (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
               ต าแหน่ง คร ู                     ต าแหน่ง ครู  
 
 
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                        ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    นิเทศชั้นเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง          อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖1 - กันยายน  ๒๕๖2 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา จึงก าหนดไว้ในหมวด 4 มาตราที่ 22 – 30 ในส่วนที่เกี่ยวกับ         
การบริหารจัดการก าหนดไว้ในหมวดที่ 5 มาตราที่ 31 – 40 และการนิเทศภายในโดยเฉพาะนั้น มีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542              
ซึ่งก าหนดการก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษาของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังได้ก าหนดให้มี      
การนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนัก เห็น
ความส าคัญและน าไปปฏิบัติในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม การนิเทศการศึกษา 
นับว่ามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ให้บรรลุผลตามจุดหมาย
ของหลักสูตรได ้

ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของนักเรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
กระบวนการเรียนการสอนต้องยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน
ใหม่ ซึ่ง                  การด าเนินการดังกล่าวจะส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้นั้น โรงเรียนต้องมีกระบวนการ
นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการ
แก้ปัญหาการเรียน                การสอน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ดังนั้น กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  พิจารณาเห็นความส าคัญของการนิเทศภายใน
โรงเรียน เพ่ือเป็นการก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู อันจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถน าไปใช้ใน 
การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ๓. เพ่ือช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 



๒๘๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถน าไปใช้ใน 

การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้ 
2. ครูร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียน 
3. ครูร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือและร่วมกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
4. โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 100  
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถน าไปใช้ใน การปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้ อยู่ในระดับดีมาก 

2. ครูได้รับการส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  อยู่ใน
ระดับดีมาก 

3. ครูได้รับการช่วยเหลือและร่วมกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดีมาก 
4. โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก 

 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

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

ตุลาคม ๒๕๖1  
– 

กันยายน  ๒๕๖2 
คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-.จัดเตรียมข้อมูลในการนิเทศใน
ชั้นเรียน 
-.ด าเนินการนิเทศในชั้นเรียน 

พฤศจิกายน 2561 คณะครู/นักเรียน 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

มกราคม 2562 นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

มีนาคม 2562 นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
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๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome ) ของโครงการ 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนและสามารถน าไปใช้ใน การปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนของตนได้ 

1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนและสามารถน าไปใช้ใน การปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนของตนได้ อยู่ในระดับดีมาก 

2. ครูได้รับการส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุง
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

2. ครูได้รับการส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุง
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ใน
ระดับดีมาก 

3. ครูได้รับการช่วยเหลือและร่วมกันแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน 

3. ครูได้รับการช่วยเหลือและร่วมกันแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดีมาก 

4. โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

4. โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก 

 
๖. ตัวช้ีวัดและความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output ) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถ
น าไปใช้ใน การปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนการสอนของตนได้ 

1. ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนและสามารถน าไปใช้
ใน การปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนการสอนของตนได้ อยู่ใน
ระดับดีมาก 

90% 

2. ครูได้รับการส่งเสริมให้ครูพัฒนาและ
ปรับปรุงบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน 

2. ครูได้รับการส่งเสริมให้ครู
พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
บรรยากาศให้ เ อ้ื อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน อยู่ใน
ระดับดีมาก 

90% 

3. ครูได้รับการช่วยเหลือและร่วมกัน
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

3. ครูได้รับการช่วยเหลือและ
ร่ ว ม กั น แ ก้ ปั ญ ห า ใ น ก า ร
จัดการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับดีมาก 

90% 

4. โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

4. โรงเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา อยู่
ในระดับดีมาก 

90% 

 
๗.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๗.๑ ค่าตอบแทน -  
๗.๒ ค่าใช้สอย -  
๗.๓ ค่าวัสด ุ -  
๗.๔ อ่ืน ๆ -  

รวมทั้งสิ้น -  
( ของถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
๘.การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนและสามารถน าไปใช้ใน การปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนของตนได้ อยู่ในระดับดีมาก 

- แบบนิเทศภายใน 

2. ครูได้รับการส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุง
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ใน
ระดับดีมาก 

- แบบนิเทศภายใน 

3. ครูได้รับการช่วยเหลือและร่วมกันแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดีมาก 

- แบบนิเทศภายใน 

4. โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก 

- แบบนิเทศภายใน 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถน าไปใช้ใน การปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้มากข้ึน 

๙.๒. ครูได้รับการส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น 
๙.๓. ครูได้รับการช่วยเหลือและร่วมกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
9.4 โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

 
๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)          (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
              ต าแหน่ง ครู                        ต าแหน่ง ครู  
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                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                      ต าแหน่ง ครู  (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายภิญโญ  ขาวพราย )  
                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                  
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กิจกรรม   พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่  1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวณัฐสิรี   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง    อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม  256๑ – เดือนกันยายน 256๒ 
________________________________________________________________________________ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในสังคมโลกปัจจุบัน คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิตของผู้คนจ านวนไม่น้อย จากอิทธิพลของความก้าวไกลทางด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพ 
หลักสูตรการศึกษาระดับขั้นการศึกษาพ้ืนฐาน ไม่ได้มองข้ามความส าคัญและความจ าเป็นของภาษาอังกฤษ มี
การก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานซึ่งนักเรียนทุกคนต้องได้
เรียนรู้  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจความแตกต่างของภาษา การคิด สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสามารถสื่อสารกับชาวชาติได้ 
รวมทั้งช่วยให้นักเรียนเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ง่ายและกว้างข้ึน 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นสาระการเรียนรู้อีกกลุ่มหนึ่ง
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้โดยก าหนดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศทุกชั้น และเด็กไทยส่วนใหญ่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง   
ทั้งนี้เป็นผลจากการไม่ได้รับการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนที่มีคุณภาพมากเพียงพอ จึงไม่สามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขึ้นน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและยังท าให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของการเรียน
ภาษาอังกฤษมากพอ  

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทย
เป็นอีกหนึ่งสมาชิกที่ก าลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ ภาษาอังกฤษยิ่งทบทวีความส าคัญและ
ความจ าเป็นมากข้ึน ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน
และเตรียมพร้อมพัฒนานักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ ได้ก าหนดไว้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนซึ่งเป็นบุคลากร
ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนานักเรียน  ครูต้องมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  ใฝุศึกษาเรียนรู้
ตลอดเวลา  แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหม่ๆ  เพ่ือสร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึง
การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ด้วย  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอนที่หลากหลาย  
2. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่าง 
    มีประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครูร้อยละ 100  ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอน 
   ที่หลากหลาย 
2. นักเรียนร้อยละ  80  พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน  
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  ครูได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอนที่หลากหลายเพ่ิมข้ึน 
2.  นักเรียนพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี 

 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

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

 
1 ตุลาคม 256๑ 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

การด าเนินงานตามแผน (Do) 
- การจัดท าสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
- การจัดปูายนิเทศ 
- การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน 

 
1 ตุลาคม 2560 

 –  
30 กันยายน 256๒  

 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการด าเนินงาน  

 
30 กันยายน 256๒  

  
 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

การประเมิน/รายงานผล (Act) 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
30 กันยายน 256๒  

 

 
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ฯ 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
1. ครูได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผลิต
และพัฒนาสื่อการสอนที่หลากหลาย 

1. ครูสามารถผลิตและพัฒนาสื่อการสอนที่
หลากหลายและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 

2. นักเรียนพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน 

2. นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ครูได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอนที่
หลากหลาย 

ครูได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อ
การสอนที่หลากหลายเพิ่มข้ึน 

100 % 
 

2. นักเรียนพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน 

นักเรียนพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน อยู่ในระดับดี 

80 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน   
7.2 ค่าใช้สอย   
7.3 ค่าวัสด ุ ๔,000.- กระดาษส าหรับท าสื่อ/ปูายนิเทศ 

กระดาษ A4, ปากกาไวท์บอร์ด 
หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 

7.4 อ่ืนๆ   
รวมทั้งสิ้น ๔,000 บาท 

 (ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผลิตและ
พัฒนาสื่อการสอนที่หลากหลาย 

-  แบบสอบถาม 
 

2. นักเรียนพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน 

-  แบบทดสอบ 
 

 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. ครูได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอนที่หลากหลาย 
9.2. นักเรียนพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
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10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม         ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)         (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
              ต าแหน่ง ครู                            ต าแหน่ง ครู  
 
                                               ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นางภัสวรรณ     กันนา)  
                                                    ต าแหน่ง คร ู(ฝุายแผนงาน) 
 
11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                              ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ. 
                                                          (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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กิจกรรม                 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน  ที่  ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ที่  ๑ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ         โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      นางภัสวรรณ   กันนา 
ลักษณะกิจกรรม                     โครงการใหม่   P   โครงการต่อเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม  25๖๑ – กันยายน  25๖๒ 
________________________________________________________________________________ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทย
โดยได้ผสมผสาน ภูมิปัญญาใน แต่ละเรื่องไว้อย่างกลมกลืน และชาญฉลาด เมื่อเด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้ถึง
ความเป็นมา รู้คุณค่า และเกิดทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ จะท าให้เกิดความซาบซึ้ง รักและหวง
แหน เกิดการอนุรักษ์สืบทอดมรดกอันล้ าค่า จากบรรพบุรุษให้ยั่งยืนสืบไปในสังคมไทย และชาติไทย  

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิต ทุกคนต้องอาศัยศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน งานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จึงต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ความตั้งใจ ความรัก ความอดทนใน
การเพ่ิมประสบการณ์ ความรู้และความคิดจินตนาการณ์จนก่อให้เกิดชิ้นงานที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ และ
สามารถน ากระบวนการคิดน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ต่อไปในสังคมและอนาคตได้  

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ตระหนักถึงความส าคัญ การด าเนินการในสร้างจิตส านึกของความ
เป็นไทย และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จึงจัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียนอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการปลูกฝัง พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีสุนทรียภาพทางด้านอารมณ์ ไม่ข้องเกี่ยวและห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งรักและ
หวงแหนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแสดงถึงความเป็นชาติไทย โครงการนี้
คาดหวังผลส าเร็จของการด าเนินงานจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้เพ่ิมข้ึน  และเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของ
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ อันจะส่งผลถึงความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 
          1.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

2.  เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 
 
3.  เป้าหมาย 
 
       3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักเรียนร้อยละ  9๖  ได้รับความรู้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 

2.  นักเรียนร้อยละ  9๓  ได้สร้างสรรค์ผลงานและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
วรรณศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 
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       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนได้รับความรู้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  อยู่ใน

ระดับดีเยี่ยม 
2.  นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ 

กีฬาและนันทนาการ  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

4.  วิธีด าเนินการ 
 

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

ตุลาคม 25๖๑ นางภัสวรรณ  กันนา 
พร้อมคณะครู 

2.การด าเนินงานตามแผน(Do) 
 1. จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ โดยเน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ 
 2. น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
และแข่งขันด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ฯ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

พฤศจิกายน 25๖๑  
 –  

สิงหาคม 25๖๒ 

นางภัสวรรณ  กันนา 
 

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

กันยายน 25๖๒ นางภัสวรรณ  กันนา 
 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 25๖๒ นางภัสวรรณ  กันนา 
 

 
๕.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. นักเรียนได้ความรู้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
2.  นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานและเห็นคุณค่าของ
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ 

๑. นักเรียนได้รับความรู้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
2.  นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและเห็นคุณค่า
ของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ   
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ     
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. นักเรียนได้ความรู้ และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ 
2.  นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงาน
และเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ 

๑. นักเรียนได้รับความรู้ และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
2.  นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและ
เห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
วรรณศิลป์ กีฬาและนันทนาการ  อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

9๖  % 
 
 

 

9๓  % 

 
๗.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓  ค่าวัสดุ 
   -  อุปกรณ์ในการจัดท าปูาย
นิทรรศการ 
   -  อุปกรณ์จัดท าเอกสาร 

๒,๐๐๐  
๑)  ค่าอุปกรณ์ในการจัดท าปูาย
นิทรรศการ  เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 
๒) ค่าอุปกรณ์จัดท าเอกสาร เป็นเงิน  
๑,๐๐๐    บาท 

๗.๔ อ่ืน ๆ - - 
รวมทั้งสิ้น รวม  ๒,๐๐๐  บาท 

 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนสามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางด้านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์   

๒. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและเห็นคุณค่าของ
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 

แบบทดสอบ 
 
แบบบันทึกคะแนน 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1  นักเรียนสามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์   
๙.2  นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ

นันทนาการ 
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๑๐.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                                 ต าแหน่ง ครู     
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)  
                                                ต าแหน่ง ครู                                   
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
 
๑๑.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม   
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P 

กิจกรรม      พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
ลักษณะโครงการ                     โครงการใหม่  P   โครงการต่อเนื่อง         อื่น ๆ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 256๑ – กันยายน 256๒ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 2551 โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ   นักเรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เปูาหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
นักเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้                      จากประสบการณ์
จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้
ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมุ่งจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้นักเรียนอย่างทั่วถึง  สู่เปูาหมายในการพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนให้มี
คุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด  สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ตามคาดหวัง  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเลือกใช้วิธีสอน 
เทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างของนักเรียน โดยจัดหา จัดท า พัฒนาหรือปรับปรุงสื่อ
ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีต่าง ๆ มา
ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่ออย่างต่อเนื่อง มี
การวัดและประเมินผล  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางด้านสติปัญญา จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
 2. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ 
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3.  เป้าหมาย 
        3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 83.๕ ของนักเรียนได้รับการพัฒนาการทางการเรียนรู้ และสติปัญญาจากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
      3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีการพัฒนาการทางการเรียนรู้ และสติปัญญาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับดีเยี่ยม 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

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

พฤศจิกายน  256๑ คณะครู 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
-เอกสารประกอบการสอน 
-จัดท าสื่อการเรียนรู้ 
-จัดปูานนิเทศให้ความรู้                

 
  พฤศจิกายน  256๑  

– 
กันยายน 256๒ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(Check) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน กันยายน 256๒ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ กันยายน 256๒ 

 
นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

ผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาการทางการเรียนรู้ และสติปัญญา
จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  

นักเรียนมีการพัฒนาการทางการเรียนรู้ และ
สติปัญญาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับดีเยี่ยม 

 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ     

ผลผลิต(output)ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
นักเรียนได้รับการพัฒนาการทางการเรียนรู้ และสติปัญญาจาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

ผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ร้อยละ  83.๕  
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าวัสดุ 2,000 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
-กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
-เอกสารประกอบการสอน 
-จัดท าสื่อการเรียนรู้ 
-จัดปูายนิเทศให้ความรู้ 

รวมทั้งสิน้ 2,000   บาท  (สองพันบาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายรายการ) 
 
8. ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
ผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
9. ผลคาดว่าจะได้รับ 
 

 9.1  นักเรียนนักเรียนได้รับการพัฒนาการทางการเรียนรู้ และสติปัญญาจากกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 9.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 9.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 9.4 ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 9.5 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน 
 9.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
 
10.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ 
 
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม)             (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)  
              ต าแหน่ง ครู                             ต าแหน่ง ครู       
 
 
                                   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางภัสวรรณ   กันนา)  
                                       ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน)                                
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11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายภิญโญ  ขาวพราย)  
                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม      
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กิจกรรม   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์ 
ลักษณะกิจกรรม       โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561  - กันยายน  2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มี
จุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามารถในการ
แข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล    

ความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของ
แต่ละบุคคล ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลการเรียนตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
2551    เน้นวิธีการวัดผลจากสภาพจริง  โดยเน้นการแสดงออกของนักเรียน ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ 
ความสามารถที่พึงประสงค์  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย   
จากการด าเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังต้องมี
วัสดุอุปกรณ์จ าเป็นในการด าเนินงานประจ าและยังต้องมีส่วนที่พัฒนาขึ้นอีก เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึง
จัดท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขึ้นมา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน 
2.2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  วัสดุสื่ออุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีปริมาณเพียงพอ  
2.  การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  วัสดุสื่ออุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีปริมาณเพียงพออยู่ในระดับดี 

            2.  การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี 
 
 
 
 
 



๒๙๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
- ส่งเสริมสนับสนุน 
-  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุน
ทรัพยากร 
-  ก ากับติดตาม ,ให้การนิเทศ 

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- วางกรอบการประเมิน 
-  จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
-  เก็บข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

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

เดือน ตุลาคม 2561  
–  

เดือน กันยายน 2562 

นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙๘ 
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1.  วัสดุสื่ออุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีปริมาณเพียงพอ  
2.  การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 90 มีวัสดุ
สื่ออุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในปริมาณ
เพียงพอ  
2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 90 มีการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.  วัสดุสื่ออุปกรณ์ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์มีปริมาณเพียงพอ  
2.  การจัดการเรียนการสอนด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.  เพ่ือจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ให้เพียงพอกับความต้องการของ
นักเรยีน 
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

90 % 
 
 

90 % 
 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1 ค่าตอบแทน 
 

- - 

7.2 ค่าใช้สอย - - 
7.3 ค่าวัสดุ 
   -  วัสดุจัดท าสื่อ อุปกรณ์  
การเรียนการสอน 
   

 
10,000.- 

1)  ค่าวัสดุจัดท าสื่อ อุปกรณ์  
การเรียนการสอน 
เป็นเงิน  10,000.- บาท 
 

7.4 อ่ืนๆ   
รวมทั้งสิ้น 10,000.- บาท 

(ของถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๙ 
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8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1.  เพ่ือจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกับ
ความต้องการของนักเรียน 
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

-แบบประเมินคุณภาพ 
-ผลงานของนักเรียน 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ได้อย่างทั่วถึง 
9.2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 

10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์)             (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
       ต าแหน่ง ครู                    ต าแหน่ง ครู  
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางภัสวรรณ   กันนา) 

           ต าแหน่ง ครู คศ. 1 (ฝุายแผนงาน) 
 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายภิญโญ   ขาวพราย)  
                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม   พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 3   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวจิราพร  สินเอ่ียม 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมใหม่  กิจกรรมต่อเนื่อง  อ่ืนๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๑ –  กันยายน ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติและใช้สื่อสารกันระหว่างคนในชาติ  นักเรียนเป็นผลผลิตทางการศึกษา
ที่มีความส าคัญ  โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และนักเรียนเหล่านี้จะต้องสามารถใช้
ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยรักการอ่าน  การค้นคว้า  เพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาและ
แสวงหาความรู้ในขั้นสูงต่อไป  

ส าหรับปัจจัยที่จะส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาไทยเกิดประสิทธิภาพนอกเหนือจากครูผู้สอนและตัว
นักเรียน  วัสดุ – อุปกรณ์  ย่อมเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
เช่นเดียวกัน  รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย ในวันส าคัญต่าง ๆ   

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและตระหนักถึงความส าคัญของ
ภาษาไทย  ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้น ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
๒.  นักเรียนสามารถแสดงทักษะด้านต่างๆ ได้อย่างถูกหลักการและมีความคิดสร้างสรรค์ 

 ๓.   เพ่ือให้บริการครูและนักเรียนในด้านวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะการใช้ภาษาไทย 
 ๔.   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. เป้าหมาย 
  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       -  นักเรียนร้อยละ  ๘๘  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น  
                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอในการให้บริการครูและนักเรียน  
  

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
                -  ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและ 
                   เกิดประสิทธิภาพ 
 
 
 



๓๐๑ 
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๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการ ด าเนินงาน 
-  แต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน (D) 
- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงาน 
-  งานวันสุนทรภู่    
-  งานวันภาษาไทย  
-  ฝึกทักษะเพื่อการแข่งขัน    
-  ส่งเสริมความรู้นอกห้องเรียน 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
- นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
     การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ต.ค.-พ.ย. ๖๑ 
 
 
 

ต.ค. ๖๑ – ส.ค. ๖๒ 
 

๒๖ มิ.ย. ๖๒ 
๒๗ ก.ค. ๖๒ 

ต.ค. ๖๑ – ส.ค. ๖๒ 
ต.ค. ๖๒ – ส.ค. ๖๒ 

ส.ค. ๖๒ 
 

ก.ย. ๖๒ 

นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 

 

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

- นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ 
- นักเรียนสามารถแสดงทักษะด้านต่างๆ ได้อย่าง            

ถูกหลักการและมีความคิดสร้างสรรค์ 
- ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทักษะการใช้ภาษาไทย 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
- ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและ 
เกิดประสิทธิภาพ 

 

๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
- นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
นักเรียนสามารถแสดงทักษะ ด้าน
ต่างๆ ได้อย่างถูกหลักการ 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยสูงขึ้น 

 

นักเรียนร้อยละ  ๘๘ %   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยสูงขึ้น 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
- และมีความคิดสร้างสรรค์ 
- ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะ             
การใช้ภาษาไทย 

- ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างเพียงพอและ 
เกิดประสิทธิภาพ 

 



๓๐๒ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน - - 
๗.๒ ค่าใช้สอย - - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ
๗.๔ อ่ืน ๆ 

๔,๐๐๐ 
- 

ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ 
- 

รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
- ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและ 
เกิดประสิทธิภาพ 

แบบประเมิน 
รายงานกิจกรรม 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑  นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาไทยได้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
๙.๒  นักเรียนได้แสดงทักษะทางภาษาไทยอย่างเต็มศักยภาพ 
๙.๓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงชื่อ................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม  ลงชื่อ................................ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวจิราพร  สินเอ่ียม)         (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
          ต าแหน่ง ครู                 ต าแหน่ง ครู  
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางภัสวรรณ   กันนา) 
     ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 

๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

  ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  ( นายภิญโญ   ขาวพราย ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 



๓๐๓ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม                 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 3   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบ    นายวัชระ  สุขเกษม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมต่อเนื่อง  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ตุลาคม 2560 –    กันยายน  2561  
 
1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดไว้ในหมวด แนวทางการการจัดการศึกษามาตรา 22   
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่านักเรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2555 ) และ
สอดคล้อง มาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา(สมศ. )  

กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 2551 โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดการเรียนรู้ อาทิ กระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  การลงมือท าจริงและปฏิบัติจริง และการสร้างผลงานของนักเรียน 

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  จึงได้จัดท ากิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพแลเทคโนโลยี เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ ทักษะ คุณธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 
2.วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาพัฒนาทางการเรียนรู้และสติปัญญาของนักเรียน 

2. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพของนักเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนรอ้ยละ 90  ได้รับการพัฒนาทางการเรียนรู้และสติปัญญาการจัดการเรียนการ
สอน 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2.  นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนรู้และสติปัญญาการจัดการเรียนการสอน 
    ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 



๓๐๔ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

 

4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  การเตรียม/วางแผน (P) 
     - ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
      เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วน 
      ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม 
    - ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมฯปีที่ 
      ผ่านมา 
    - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป 
      ได้ในการพัฒนากิจกรรมฯ 
    -จัดท ากิจกรรมฯน าเสนอต่อฝุาย 
     บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผน(D) 
    - ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง 
      กิจกรรมฯและมอบหมายภาระงาน 
    - ด าเนินกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้การงานอาชีพและ  
       เทคโนโลยี     
3. การติดตาม/ตรวจสอบ(C ) 
    - เจ้าของกิจกรรมฯนิเทศติดตามการ 
      ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
      สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ 
     ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่     
     กิจกรรมฯก าหนด  
4. การประเมิน/รายงานผล(A ) 
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
    - จัดท ารายงานกิจกรรมฯ น าเสนอ 
     ฝุายบริหาร 

 ตุลาคม  256๑ 
- 

กันยายน 256๒ 

นายวัชระ   สุขเกษม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๕ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ผลลัพธ์(outcome)ของกิจกรรม 
1. นักเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนรู้และสติปัญญาการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี   
2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   

1. นักเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนรู้และ
สติปัญญาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

ผลผลิต(output)ของกิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนรู้
และสติปัญญาการจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี   
2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ   

1. นักเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนรู้
และสติปัญญาการจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

ร้อยละ 90 
 
 
 

ร้อยละ 90 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 ค่าตอบแทน -  
7.2 ค่าใช้สอย -  
7.3 ค่าวัสด ุ ๒,000 ค่าวัสดุส าหรับจัดการเรียนการสอน 
7.4 อ่ืน ๆ  -  

รวมทั้งสิ้น ๒,000 บาท 
          ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนรู้และ
สติปัญญาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ 
 2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
   

แบบประเมิน 
 

 



๓๐๖ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนรู้และสติปัญญาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
 2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
                                   
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม  

 
 ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม            ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอกิจกรรม 
        ( นายวัชระ   สุขเกษม )                                    ( นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 
              ต าแหน่ง ครู                                ต าแหน่ง ครู  
   
  
                                         ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                                ( นางภัสวรรณ   กนันา) 
                                             ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 
 
11. ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
  ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติกิจกรรม 

                                                  ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๗ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม    พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่   ๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ               โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางภาวิณี บัวพันธ์ 
ลักษณะกิจกรรม          โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง          อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๑  -  กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24  ด้านการจัดการเรียนรู้  ได้
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนและให้มีการ
ด าเนินการฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
แก้ไขปัญหา  วิชา สังคมศึกษา  เป็นวิชาหนึ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตในสังคม  กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  จึงเป็นสิ่งส าคัญในการเสริมสร้าง  พัฒนา  หล่อหลอม  ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับ
การศึกษา  มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ  และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพ่ือให้
เยาวชนปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  มุ่งให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
และสามารถแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและมีเหตุผล 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) 

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น  จึงเห็นความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการจัดการเ รียน
การสอนให้มีคุณภาพสูงสุด  โดยด าเนินการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม จัดซื้อ / จัดหา สื่อ เทคโนโลยี  ที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  ส่งผลให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ้น 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนา

ตนเองจากสื่อ  เทคโนโลยีต่างๆ 
 
3.   เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนร้อยละ ๙0 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สูงขึ้น  
2) นักเรียนร้อยละ ๙0 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีสื่อ เทคโนโลยี 

เพ่ือใช้ในการพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึน  



๓๐๘ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ในระดับดีเยี่ยม        
2) นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีสื่อ เทคโนโลยี เพื่อใช้ 

ในการพัฒนาตนเอง ในระดับดีเยี่ยม  
 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
 

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

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
-  พัฒนากลุ่มสาระสังคม ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑  
- 

กันยายน  ๒๕๖๒ 

นางภาวิณี บัวพันธ์ 

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

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑  
- 

กันยายน  ๒๕๖๒ 

นางภาวิณี บัวพันธ์ 

การประเมิน/รายงานผล(A) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

เดือน กันยายน  ๒๕๖๒ นางภาวิณี บัวพันธ์ 

 

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
๑. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ้น 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง
จากสื่อ  เทคโนโลยีต่างๆ 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ในระดับดีเยี่ยม        
๒. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ มีสื่อ เทคโนโลยี เพื่อใช้ 
ในการพัฒนาตนเอง ในระดับดีเยี่ยม  

 
 
 
 
 



๓๐๙ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้สูงขึ้น 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ
เรียนรู้  และพัฒนาตนเองจากสื่อ  
เทคโนโลยีต่างๆ 

1. ร้อยละของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สูงขึ้น  
2. ร้อยละของนักเรียน มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีสื่อ เทคโนโลยี 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึน  
 

๑. ๙๐ % 
 
 
๒. ๙๐ % 
 
 

๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๗.๑ ค่าตอบแทน -   - 
๗.๒ ค่าใช้สอย -   - 
๗.๓ ค่าวัสด ุ ๒,๐๐๐ - ค่าวัสดุ เป็นเงิน  ๒.,๐๐๐  บาท 
๗.๔ อ่ืนๆ - - 

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ - 
 
๘.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
 1. ร้อยละของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้น  
2. ร้อยละของนักเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
รักการเรียนรู้ มีสื่อ เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึน  

-  แบบทดสอบวัดผลประเมินผลของ
แต่ละระดับชั้น 
-  แบบสอบถาม 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

๙.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้น 
๙.๒ นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองจากสื่อ  

เทคโนโลยีต่างๆ 
 
 
 
 
 



๓๑๐ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ 
        (นางภาวิณี   บัวพันธ์)                       (นางสาวณัฐสริี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)  
             ต าแหน่ง ครู                             ต าแหน่ง ครู 

 
     ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

       ( นางภัสวรรณ   กันนา )  
                      ต าแหน่ง ครู (ฝุายแผนงาน) 

 
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

     ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( นายภิญโญ  ขาวพราย )  

           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๑ 
 

                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
 

กิจกรรม                     พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่     3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่     1 
หน่วยงานที่รับ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์  
ลักษณะกิจกรรม             โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง     อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤศจิกายน 256๑ – กันยายน 256๒ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

การพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนให้เต็มศักยภาพ จ าเป็นต้องให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา การเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาจะช่วยปลูกฝังให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญและประโยชน์ของการออกก าลังกาย และการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนให้
ประสบผลส าเร็จจ าเป็นจะต้องมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และห้องเรียนที่ทันสมัยสามารถจูงใจให้นักเรียนสืบค้นและ
พัฒนาผลการเรียนให้อยู่ในระดับดียิ่งขึ้น รวมทั้งค้นพบตนเองและสามารถพัฒนาตนเองให้ได้เต็มศักยภาพที่มี
อยู่ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 4. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 5. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 6. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา และนันทนาการ 

3.  เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 

 1. นักเรียนจ านวนร้อยละ  9๑  %  ได้รับการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

3.2 ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  
 3. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 4. มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 5. นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 6. นักเรียนรู้จักชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา และนันทนาการ 

P 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน(P) 
-วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
-ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ 
-ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
-จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
-จัดหาสื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้ 
-จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
การติดตาม/ตรวจสอบ(C) 
-ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
-ประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน 
การประเมิน/รายงานผล(A) 
-วิเคราะห์ผลการเรียนรู้นักเรียน 
-พัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน 
-จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 
 
 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
– 

กันยายน ๒๕๖๒ 
 

กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 
 

กันยายน ๒๕๖๒ 

ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 
 
 
ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 
 
 
ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 
 
 
   
  ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 

5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต ของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 
1.นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา
ได้อย่างเหมาะสม  

1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่สูงขึ้น 

-แบบประเมินผล 
 

ร้อยละ   ๙๑ 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมวด/รายการ จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
6.1ค่าตอบแทน - - 
6.2ค่าใช้สอย - - 
6.3ค่าวัสดุ 2,000.- วัสดุ –อุปกรณ์ 

รวมทั้งสิ้น 2,000.- 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
-นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่สูงขึ้น 

-แบบประเมินผล 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  
 3. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 4. มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 5. นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 6. นักเรียนรู้จักชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา และนันทนาการ 
  

10.ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
     (ว่าที่ร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์)           (นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา) 

     ต าแหน่ง ครู                     ต าแหน่ง ครู    
     
                ลงชื่อ...............................................ผู้ เห็นชอบโครงการ  
                                                  (  นางภัสวรรณ  กันนา  ) 
                                                ต าแหน่ง  ครู (ฝุายแผนงาน) 
 

11. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            ( นายภิญโญ  ขาวพราย ) 
          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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ส่วนที่ ๔  การบริหารแผน/โครงการและงบประมาณ 
 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
สนับสนุนการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
๒. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
๓. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๑๒๒,๐๐๐ 
๓๔๗,๗๐๐ 

 
๑๑๓,๕๐๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


