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คำนำ 
 
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ปีงบประมาณ 2564 – 2565 ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานจัดการศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษาภายใต้กรอบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่ง
เชื่อมโยง สอดคล้องและสัมพันธ์กับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์และจุดเน้นของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รวมทั้ง  สนองความต้องการในการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน บริบทและความต้องการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพของสถานสึกษา
ทุกด้าน ให้มีคุรภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  โรงเรียนวัดเวฬุวัน มีความมุ่งมั่นท่ีจะขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ปีงบประมาณ 
2564 – 2565 ลงสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้แผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและแผนดำรงคุณภาพของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ตามแผนงาน/โครงการได้รับการพัฒนาเกิดการ
เปล่ียนแปลง ยกระดับคุณภาพในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
  ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ ่ายของโรงเร ียน คณะกรรมการสถานศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน 
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู ตัวแทนผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการระดมพลังสมอง 
ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ปีงบประมาณ 2564 – 2565 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เล่มนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้ดำเนินการไปได้อย่างมีทิศทาง ตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหลักสูตรสถานศึกษา และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
            โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
             สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
         17  พฤษภาคม  2564 
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คำอนุมัติแผนปฏบิัติการประจำปี 
 
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ปีงบประมาณ 2564 – 2565 ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษานิติบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2564 – 2565 โดยมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2563 – 2565 ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้มีมติ
เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ปีงบประมาณ 2564 – 2565 เล่มนี้ เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
 
  ให้ไว้  ณ  วันท่ี  17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 

      (ลงช่ือ)      
       (นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
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สารบญั 
 
                   หน้า 
 
คำนำ             ก 
คำอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2564         ข 
สารบัญ             ง 
 
บทที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน      
 ข้อมูลท่ัวไป 
 แผนท่ีท่ีต้ังของโรงเรียน 
 ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
 สีประจำโรงเรียน 
 คำขวัญประจำโรงเรียน 
 ปรัชญาของโรงเรียน 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 พันธกิจของโรงเรียน 
 เป้าหมายของโรงเรียน 
 โครงสร้างการบริหารการศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ข้อมูลครูและบุคลากร (พนักงานราชการและอัตราจ้าง) 
 ภารกิจสถานศึกษา 
 
บทที่  2  ทิศทางของสถานศึกษา 
 ความเป็นมา 
 วัตถุประสงค์ของแผน 
 กรอบแนวคิดการจัดทำแผน 
 ทิศทางสถานศึกษา 
 
บทที่  3  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของสถานศึกษา 
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บทที่ 4 แผนงานและโครงการ 
  ประมาณการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
 ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 
  ฝ่ายงานวิชาการ 
  ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
  ฝ่ายงานกิจการนักเรียน 
  ฝ่ายงานบุคลากร 
  ฝ่ายงานอำนวยการ 
  ฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน 
  ฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ 
  อนุบาล 
  โครงการ 
ภาคผนวก 
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บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1.ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล)  ปัจจุบันตั้งอยู่ในหมู่บ้านเวฬุวัน  เลขท่ี 114/2 หมู่ท่ี 2 ตำบล ยาง
เนิ้ง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 เดิมสังกัดกองการประถมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาวันที่  1 ตุลาคม 2509 ได้โอนมาสังกัด
องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ และต่อมาในปี พ.ศ.2513 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ                     
การประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  ปี พ.ศ. 2533  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสารภี  ได้ย้ายสำนักงาน
จากท่ีว่าการอำเภอสารภี มาก่อสร้างในบริเวณโรงเรียนวัดเวฬุวัน   
 สถานที ่ เป็นที ่ต ั ้งโรงเร ียนวัดเวฬุวันแห่งแรกคือ ศาลาว ัดแสนหลวง หมู ่ท ี ่  3 ตำบลยางเนิ้ง                  
อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ใช้ชื ่อครั ้งแรกว่า “โรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอจัดตั้งวัดแสนหลวง”                  
น ับว ่ า  เป ็นโรง เร ียนประถมศ ึกษาแห ่ งแรกของอำเภอสารภ ี  ประชาชนโดยท ั ่ ว ไปม ัก เร ียกว่ า                         
“โรงเรียนประจำอำเภอ ” 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน  เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน  2457  เปิดสอนต้ังแต่ ช้ันป.1–3  มี 3 
ห้องเรียน  มีนักเรียนท้ังหมด  57  คน  มีครู  5  คน  ครูใหญ่คนแรกคือ นายอินตา  วรรณพิศิษฐ์ 
 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้ย้ายจากวัดแสนหลวง มาตั้งอยู่ในหมู่บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง  อำเภอ
สารภี บริเวณดังกล่าวอยู่ทางทิศเหนือวัดเวฬุวันเพียงเล็กน้อย  ขณะนี้บริเวณดังกล่าวใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน
เกษตร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี  มีเนื้อที่ท้ังหมด 6  ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา 
 พระองค์เจ้าธานีนิวัติ  เสนาบดี  กระทรวงธรรมมาการ ได้เสด็จมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคาร
เรียน  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2472  เป็นอาคารเรียนไม้ 2  ชั้น (ได้รื้อถอนไปนานแล้ว) พระองค์เจ้าธานีนิวัติได้
พระราชทานนามโรงเรียนว่า “สารภีชนานุกูล ” ใช้อักษรย่อว่า “ ส.ช.” ต่อมาสำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดหมายเลขของโรงเรียนวัดเวฬุวันคือ 15  จึงใช้เป็นอักษร ย่อว่า “ ส.ช.15 ” 
 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้ย้ายอาคารเรียนจากหมู่ที่ 1  มาตั้งในหมู่ที่  2  ตำบลยางเนิ้ง  อำเภอสารภี  
จังหวัดเชียงใหม่  คือสถานท่ีปัจจุบัน  ซึ่งมีเนื้อที่  30  ไร่ 2 งาน 44  ตารางวา  เอกสารเป็นท่ีดิน 2 โฉนด หรือ 
2 แปลง  
แปลงท่ี  1  มีเนื้อที่  14  ไร่  2  งาน  99  ตารางวา และแปลงท่ี  2  มีเนื้อที่  15  ไร่  3  งาน  45  ตารางวา
โดยมีลำเหมืองค่ันระหว่างท้ังสองแปลง 
ผู้บริหารต้ังแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน   มีดังนี้ 
 1.  นายอินตา วรรณพิศิษฐ์ ครูใหญ่  พ.ศ. 2457 – 2463 
 2.  นายยืน ไชยวงศ์ญาติ ครูใหญ่  พ.ศ. 2463 – 2465 
 3.  สามเณรเรือน เจริญวงค์ ครูใหญ่  พ.ศ. 2465 – 2469 
 4.  นายยืน ไชยวงค์ญาติ ครูใหญ่  พ.ศ. 2469 – 2471 
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 5.  นายถา อักษรพรหม ครูใหญ่  พ.ศ. 2471 – 2471 
 6.  นายทองย้อย เกษกาญจน์ ครูใหญ่  พ.ศ. 2472 – 2486 
 7.  นายสิงห์คำ เกสรศรี  ครูใหญ่  พ.ศ. 2486 – 2488 
 8.  นายเกื้อ มณีกูล  ครูใหญ่  พ.ศ. 2488 – 2489 
 9.  นายบุญฤทธิ์  ช่ำชอง  ครูใหญ่  พ.ศ. 2489 – 2491 
 10.นายถวิล ณ เชียงใหม่ ครูใหญ่  พ.ศ. 2491 – 2502 
 11.นายสวัสด์ิ สายเกิด  ครูใหญ่  พ.ศ. 2502 – 2515 
 12.นายพรชัย พิมลศรี  ครูใหญ่  พ.ศ. 2515 – 2519 
 13.นายวิชัย ตัณฑเมืองยศ รักษาการ พ.ศ. 2519 – 2523 
 14.นายบวร สมุทรทัย รักษาการ พ.ศ. 2523 – 2525 
 15.นายรังสรรค์ ยาวุฒฑิ  รักษาการ พ.ศ. 2525 – 2525 
 16.นายประสิทธิ์ ศิริเจริญ  ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2525 – 2541 
     (นายประสิทธิ์   ศิริเจริญ   ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ต้ังแต่ พ.ศ.  2525 – 2531   
               และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ต้ังแต่ พ.ศ.2531 – 2541) 
 17.นายดุสิต เจริญศิลป ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 – 2544 
 18.นายมานพ จินะนา  ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544 –2554 
 19.นายธนู         มีสัตย์  ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 –2559 
 20.นายประเสริฐ  สุริยโต้  ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559 – 2562 
 21.นายจรัล ถาวร  ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 

1.2 ข้อมูลผู้บริหาร 
      1.2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

    ช่ือ-สกุล นายจรัล      ถาวร 
    โทรศัพท์ 081-0278450  e-mail:  narunthai@gmail.com 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบันฑิต สาขา หลักสูตรและการสอน 
    ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี 8  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน  

      1.2.2  รองผู้อำนวยการ  4 คน 
      1.2.2.1 ช่ือ-สกุล   นางสาวอุษณีย ์ สกุณา 

              โทรศัพท์ 089-6334469  e-mail: usanee_sakuna@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา จิตวิทยาการศึกษา 
ดำรง ตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน  

 
1.2.2.2  ช่ือ-สกุล นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ 

โทรศัพท์ 081-9980127  email..sura_pol_music@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม  2563 จนถึงปัจจุบัน 
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1.2.2.3  ช่ือ-สกุล นายณรงค์  ทัญญาสัก 
โทรศัพท์ 086-9151255 e-mail: narong@maesai.ac.th 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน 
 

1.2.2.4  ช่ือ-สกุล นายมาโนช นันทา เลขท่ีตำแหน่ง 6385 
โทรศัพท์ 095-6762023 e-mail: manoch@abcm.ac.th 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(ศน.ม)    สาขา การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน 
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  2. แผนที่ที่ต้ังของโรงเรียน 
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3. ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

รูปแสงเทียนส่องสว่างเหนือตำรา ล้อมรอบด้วยกิ่งไผ่  ภายในกรอบวงกลมสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำ
โรงเรียน 

 

4. สีประจำโรงเรียน 
“ม่วง – ขาว” 

 มว่ง  หมายถึง มุ่งพัฒนาความรู้สู่ชีวิต 
ขาว  หมายถึง คุณธรรมนำความคิด จิตผ่องใส 

 

 
 
 
 

 
5. คำขวัญประจำโรงเรียน 
 

“ความรู้ดี กีฬาเด่น ทำงานเป็น เน้นคุณธรรม” 
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6. ปรัชญาของโรงเรียน 

 การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้นักเรียนมีความสุข  ความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน และ
พลเมืองดีของสังคม 

 

  

 

7. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  

โรงเรียนวัดเวฬุวันเป็นสถานศึกษาชั้นนำทางด้านวิชาการ บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล        
บนรากฐานความเป็นไทย โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนแกร่ง คนเก่ง 
  

8. อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ความเป็นคนดี  คนแกร่ง  และคนเก่ง 

 

 

9. เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

รักษ์ท้องถ่ิน  รักความเป็นไทย  ศรัทธาในวิถีพุทธ 

 

 

10. พันธกิจของโรงเรียน 

10.1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
10.2. พัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาม ให้นักเรียนเป็นคนดี คนแกร่ง และ คนเก่ง 
10.3. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
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10.4. พัฒนาระบบการบริหารให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีโอกาสและความเสมอภาค เท่าเทียม
กัน 

10.5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางแห่งการจัดการศึกษา แหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ก้าวทันการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

10.6. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและคุณธรรมนำความรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10.7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคม ในการบริหารจัดการศึกษา  การอนุรักษ์

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

 
11. เป้าหมายของโรงเรียน 

11.1.  ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา 
11.2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล 
11.3.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
11.4.  ผู้เรียนดำรงชีวิตบนรากฐานของความเป็นไทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬวุัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                    

12. โครงสร้างการบริหารการศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) 
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13. ข้อมูลครูและบุคลากร 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
เลข

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขา/วิชาเอก 

1 นายจรัล   ถาวร 6383 ผอ.ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 
2 นางสาวอุษณีย์   สกุณา 6384 รองผอ.ชำนาญการ

พิเศษ 
ปริญญาโท จิตวิทยาการปรึกษา 

3 นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ 5961 รองผอ.ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท บริหารการศึกษา 

4 นายณรงค์  ทัญญาสัก 7103 รองผอ.ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท บริหารการศึกษา 

5 นายมาโนช  นันทา 6385 รองผอ.ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท บริหารการศึกษา 

6 นางสาววาสนา   ต๊ะกาบโค 1721 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา  
7 นางสาวธิดารัตน์   อิมัง 8971 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การศึกษาพิเศษ  
8 นางจรรยา   มหานันท์ 1136 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (ศษ.บ.)ประถมศึกษา 
9 นางรุ่งนภา  แก้ววิฑูรย ์ 2190 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (ศษ.บ.)คหกรรม 
10 นางธนพร   อนุสรพรพงศ์ 7098 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 
11 นางสหัทยา  พัฒนพิบูลย์ 8938 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (ศศ.บ.)ภาษาอังกฤษ 
12 นางสาวพิมุกข์พัฒน์  จิรัชธรรมโชติ 6716 ครูชำนาญการ ปริญญาตร ี คบ.ภาษาไทย  
13 นางสายสมร  มหาเทพ 6403 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)แนะแนว 
14 นางสาวเจียมศรี  กันทา 2114 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)ภาษาไทย 
15 นางอัญชัญ   เลพิมาย 1582 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
16 นางสาววรัญญา  เรืองฤทธิ ์ 6780 ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม บริหารการศึกษา 

(ภาษาไทย) 
17 นางสุมาลี  วรรณวิจิตร 6405 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.ม. การวัดการประเมินผล 
18 นางสาวศิธัญย์ธิป วงศ์ทิตลานนา 6407 ครูชำนาญการ ปริญญาโท คบ.ฟิสิกส์ 
19 นางเอมอร  วงค์ษา 9101 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)ภาษาอังกฤษ 
20 นางณัฐรดา ศรีภูมิรัต 9127 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.ม การบริหารการศึกษา 
21 นางสาวรัญจวน  มโหธร 8847 ครูชำนาญการ ปริญญาโท แนะแนว  

(ป.ตรี ประถมศึกษา) 
22 นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่น 8586 ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

(อังกฤษ) 
23 นายศุภชัย  ปัญญาวิภาส 6393 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท (ศน.ม.)บริหารการศึกษา 
24 นางอภิสรา  บุญทวี 7708 ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา  
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
เลข

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขา/วิชาเอก 

25 นางมนัญญา  เตมียะ 6358 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท (กศ.ม.)บริหารการศึกษา 
26 นางมณีรัตน์  แก้วสว่างนภา 9381 ครูชำนาญการ ปริญญาโท (ศษ.ม.)หลักสูตรและการสอน 
27 นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 7891 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
28 นางเมย์ณิศา  พูลจันทร์ 7132 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)ประถมศึกษา 
29 นางพรรณี  แสงเกิด 6138 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)สังคมศึกษา 
30 นางนงคราญ  ยวงฟ้า 8482 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)ปฐมวัย 
31 นางรุ่งเรือง  ถิ่นคำ 6410 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)ปฐมวัย 
32 นางสาวสุจิตรา จินะวงค์ 8680 ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม การบริหารการศึกษา  
33 นางพวงสร้อย  เจริญผล 2915 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)ปฐมวัย 
34 นางสาวไขแข  ชัยเงินตรา 2840 ครูชำนาญการ ปริญญาโท (ศษ.ม.)วิจัยสถิติ 
35 นายณัฐวุฒิ   ชนะเลิศ 232 ครูชำนาญการ ปริญญาโท (ศษ.ม.)การบริหารการศึกษา 
36 นายไชยนันต์  อ่อนนุ่ม 8202 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.) เกษตร 
37 นางพัชรี  เกษมณี 6664 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (ศษ.บ.)คหกรรม 
38 นายนาวี  ศรีอ้าย 9087 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า  
39 นางสาวอัจฉรา  ธนัญชัย 6399 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์  
40 นางสาวปิยะรัตน์  เงาผ่อง 6496 ครูชำนาญการ ปริญญาโท (ศษ.ม.) คณิตศาสตร์  
41 นางธนัชชา  แก้วเกตุ 5944 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษา  
42 นางสาวดวงดาว  นกแก้ว 3190 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี (ค.บ.) คณิตศาสตร์ 
43 นางสาวพัชรินทร์  เรือนชุ่มเชย 6472 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี (ค.บ.) การประถมศึกษา 
44 นางสุกัญญา  ศรศักดา 6434 ครูชำนาญการ ปริญญาตร ี (คบ.) ภาษาจีน  
45 นางแสงมณี  พิทยาพล 8052 ครูชำนาญการ ปริญญาตร ี (คบ.) ภาษาจีน 
46 นางกาญจนา  จันทร์จร 6386 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ  

(ป.ตรี ภาษาอังกฤษ) 
47 นางธีรวัลย์  คำฮอม 8055 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร์ 
48 นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา 1021 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี สังคมวิทยา 
49 นางสิริรัตน์  คำจินะ 6400 ครูชำนาญการ ปริญญาตร ี การศึกษาพิเศษ 
50 นางนลินี  สินวัฒนานนัท์ 5750 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท (ศษ.ม.)หลักสูตรและการสอน 
51 นางสาวรัชนี  ยอดศิริ 5751 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท (กศ.ม.)บริหารการศึกษา  
52 นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ 5864 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร์ 
53 นางสาวพิกุลทอง  ธาราวโรดม 6756 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี (คบ.) วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
54 นางสาวยุพาพร  พรมทา 6394 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
55 นางอัญชลี  นันตาวงศ์ 8653 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ประถมศึกษา 
56 นางไปรยา  มโนรมย ์ 6476 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี ปฐมวัย 
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
เลข

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขา/วิชาเอก 

57 นางกาญจนา  เหมืองหม้อ 6834 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาไทย 
58 นางวลีพร  ปันนา 6636 ครูชำนาญการ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ 
59 นายอภิเษก  ณ วรรณต๊ิบ 8628 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี (คบ.)คณิตศาสตร์ 
60 นางสาวพรทิวา  ถากว้าง 6495 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์(อาหาร) 
61 นายประวุฒิ  ฟองคำ 6388 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี พละศึกษา 
62 นางลัคนา  สุยะ 5945 ครูชำนาญการ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
63 นายทวีป  ศรีสุวรรณ 2736 ครูชำนาญการ ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศิลป์ 
64 นางกรรณิการ์  ศรีธิ 2278 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
65 นางสาววราภรณ์  ไฝเอ้ย 3612 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
66 นายอธิศักดิ์  บุญมี 6398 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี ศิลปศึกษา 
67 นางกาญจนา  ก๋องแก้ว 3001 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ 
68 นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท 6397 ครู คศ.1 ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จัดการ 
69 นางสาวสนธยา  พินทรศรี 2793 ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
70 นางสาวพิณณภัทร ตันนิล 8149 ครูชำนาญการ ปริญญาโท (ศษ.ม.)การบริหารการศึกษา 
71 นายนที แน่นอุดร 5863 ครูชำนาญการ ปริญญาโท (ศษ.ม.)การบริหารการศึกษา 
72 นายวสุพงษ์ อิวาง 6538 ครู ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา 
73 นางสาวจันทนา   กองอรินทร์ 3207 ครู ปริญญาตร ี (ศษ.บ.) ภาษาไทย 
74 นางสาวนารีรัตน์. เดชอุดม 6438 ครู ปริญญาโท (ศษ.ม.)การบริหารการศึกษา 
75 นางสาวจิรพรรณ  เตจ๊ะต๋า 8665 ครู ปริญญาโท (ศษ.ม.)การบริหารการศึกษา 
76 ว่าท่ีร้อยตรีเรืองเดช กันทะหวาย 7081 ครูชำนาญการ ปริญญาโท (ศษ.ม.)การบริหารการศึกษา 
77 นางมัญชุสา ขุนนันท์ 9323 ครู ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา 
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14. ข้อมูลครูและบุคลากร (พนักงานราชการและอัตราจ้าง) 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
สาขา/วิชาเอก 

1 นายภาสกร  กันทาแก่น  พนักงานราชการ ปริญญาตร ี พลศึกษา 
2 นายวีระวฒุิ  ชัยวงศ์ญาติ  พนักงานราชการ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ 
3 นายณรงค์  วงค์ธานี ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ดนตรีไทย/พื้นเมือง 
4 นางอุบล  ไชยวัง ครูอัตราจ้าง ม.6 - 
5 นางสาวปริยาภัทร  ไชยหาญ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ศิลปศึกษา 
6 นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ  ครูอัตราจ้าง ปริญญาโท ทัศนศิลป์ 
7 นางสาวจรีรัตน์  สมสุข อัตราจ้าง(บรรณารักษ์) ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจ(ตลาด) 
8 ว่าท่ีรต.สุนิมิต  มาตะพาน ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี พลศึกษา 
9 นางผกาภรณ์  จันทร์เรือง อัตราจ้าง(การเงิน) ปริญญาตร ี เทคโนโลยี 
10 ว่าท่ีร้อยตรีวิริทธิ์พล  ธนากรกิตติพงศ์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี พลศึกษา 
11 นายวรวุฒิ  พวงโพพันธ ์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี พลศึกษา 
12 นางสาวสรินทร์ภัสร์  แก้วกัลยา ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี พลศึกษา 
13 นางสาวอรกัญญา  หาญฤทธิ์ ธุรการ ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจ คอมฯ 
14 นางพรวณัฐ  ทาทอง ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 
15 Mr. Eisen  Nungchim อินเดีย ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ 
16 Mr. Phurba  Dorij ภูฏาน ปริญญาตร ี เศรษฐศาสตร์ 
17 Mrs. Louella Sales Quintana ฟิลิปปินส์ ปริญญาตร ี พละศึกษา 
18 Mrs. Maria  Edwina Sevenez Elmido ฟิลิปปินส์ ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจ 
19 Ms.Jonna May Manayon ฟิลิปปินส์ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษศึกษา 
20 Mrs. Mary  Cris Evangelista Martinez ฟิลิปปินส์ ปริญญาตร ี ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
21. Mr. William  Braithwaite Lowrey อังกฤษ ปริญญาตร ี วิจิตรศิลป์ 
22. Mr.Mark Oliver Silva Leonida ฟิลิปปินส์ ปริญญาตร ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
23 นางสาวอัณณ์ชญา  กบกันทา ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ภาษาจีน 
24. นางสาวชนันภรณ์  โสมวรรณกุล ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ภาษาจีน 
25. นางสาวพิชญา  วรพจน์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ภาษาจีน 
26. นางสาวนารีรัตน์ จันทร์ธิราช ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ภาษาจีนธุรกิจ 
27. นางสาวณัฐพร  ฉายมุกดา ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ภาษาจีน 
28. นางสาวสุวรรณี  ต๋ันยัง ครูอัตราจ้าง ปวส.  
29 นางสาวชนาธิมาภ  อินทรส  ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ภาษาจีน 
30 นายชยันต์  ผู้ดอก ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
31 นางสาวจุลลดา  และวัน  พี่เล้ียงเด็กอนุบาล ม.6  

 



 

             แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬวุัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                    

15. ภารกิจสถานศึกษา 
15.1  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางอย่างท่ัวถึง โดยเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้และทักษะเพียงพอและมีความพร้อม
ท่ีจะเข้าเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15.2  จัดการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางอย่างทั่วถึง เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ฝึกปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรู้และทักษะ ที่จำเป็น
ตามหลักสูตร สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

15.3  จัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง
การจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ ความ
ต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละประเภทและบุคคล 

15.4  ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ให้ครูสามารถนำกระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนจัดการเรียนรู้ 

15.5  จัดระบบประกันคุณภาพภายใน โดยจัดให้มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ ทบทวนและ
ปรับปรุงคุณภาพ การประเมินและรับรองคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

15.6  บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ หลักการมีส่วนร่วม
หลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบ
และถ่วงดุล 
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บทที ่2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
1. ความเป็นมา 
 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                 
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
2. การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม 1 ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา 

และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ 

3. ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ   ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กำหนด 

4. ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน  ให้
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น  หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น 
 “ในแต ่ละป ีงบประมาณ  ให ้ส ่วนราชการจ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิราชการประจำปี  โดยให ้ระบุ                  
สาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  รวมท้ัง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นท่ีจะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ…” 
 
2. วัตถุประสงค์ของแผน 

2.1 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานภาพรวมของโรงเรียนวัดเวฬุวัน  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. กรอบแนวคิดการจัดทำแผน 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที ่เกี ่ยวข้อง  เพื ่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดกรอบ            
แนวคิดสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ฉบับนี้ มี
ข้อมูลสำคัญท่ีศึกษา ประกอบด้วย 
 3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 3.2 นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 3.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 
 3.4 แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
 3.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 
 3.6 จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 3.7 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
 3.8 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 

 3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศ มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้า
รับบริการการศึกษาของประชาชน ได้แก่ 
 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 4 บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาค
บังคับ 
 หมวดหน้าท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัยอารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินการด้วยรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างนอ้ย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ  
สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับ การดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรค
สาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัด
ของตนให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและ
กำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 จ ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้ 

1. ให้สามารถเริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 54 
วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สม
กับวัย โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

2. ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 
นับต้ังแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

3. ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  ให้ได้ผู ้มี             
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ



 

             แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬวุัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                    

ความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

4. ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด  และ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกั นทั้งใน
ระดับชาติและระดับพื้นท่ีดังกล่าว 

 หมวดการปฏิร ูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิร ูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มี
คณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง ท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและ
ร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ 
 
 3.2 นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 นโยบายหลัก 12 ด้าน 
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 6. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
 10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 
 นโยบายเร่งด่วน 12 เร่ือง 
 1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 
 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
 8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 
 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
 10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
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12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

 
 3.3 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ท่ีคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการยก
ร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี    ต่อจากนี้ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติ 
และมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไป
พร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งส่ิงท่ีคนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ความม่ันคง 
 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ             
ในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติทาง
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย        
มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ี
นำไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี 
สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความมั่นคงใน
ชีวิต มีงาน และรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีท่ีอยู่อาศัย
และความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีท่ี
อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง 
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง              
เท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วน Inclusive Growth มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน 
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู ่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสำคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่งการผลิต การค้า การลงทุนและการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนั้นยังมี      ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
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ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 ความยั่งยืน 
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ 
และเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมาย              
การพัฒนาที่ยั ่งยืนของสหประชาชาติ  Sustainable Development Goals : SDGs ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร 
เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืนยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั ่นคง 
ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของ
มนุษย์ และทุกมิติ ทั ้งมิติทางด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อาหาร น้ำ  
 ไปจนถึงมิติทางพลังงาน โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาคน เครื ่องมือทรัพยากร เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลกลาง Big Data ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรท่ี
ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ ่งที่จะ
เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ตลอดถึงการบริหารประเทศของรัฐบาล 
ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกำหนด โดยเหตุการณ์สำคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศ ท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครั ฐและ   
ท่ีมิใช่ภาครัฐ 

 1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่งคงแบบบูรณาการ 
 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ ในหลากหลาย
มิติ ตั ้งแต่การสร้างพื้นฐานที่มั ่นคงของประเทศ การพัฒนาที่สมดุลในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัว
เศรษฐกิจ การกินดีอยู่ดีและรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวที
โลก ตลอดจนการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เพิ ่มขึ ้นในเวทีสากล  โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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2.1 มหาอำนาจทางการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ ่นเกษตร
อัจฉริยะ เกษตรแปรรูป 

2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการแพทย์                
ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและ
บริการขนส่ง และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

2.3 แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ท่องเท่ียวสำราญทาง
น้ำท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค 

2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมโยง เช่ือมโลก เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เพิ่มพื้นท่ีและเมือง
เศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมหภาค สร้างพลวัตทางกฎหมาย 

2.5 สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล ปรับบทบาทและกลไกภาครัฐ 

  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อคนไทยในอนาคต มีความพร้อม

ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็น นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และ   อื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองคนไทย ในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  สู่การเป็น
คนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด และผู้ประกอบการบนฐานของการรู้คุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ต่อสังคม และมีสุขภาวะท่ีดี โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 3.1 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม Transformation of Culture 
 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
 3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญา multiple intelligence 
 3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
 3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 
 4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคมต้ังอยู่บนหลักการและพื้นฐานสำคัญคือการสร้างสังคมคุณภาพสังคมในทุก ๆ ด้าน ไปพร้อม
กัน โดยไม่ทอดทิ ้งใครไว้เบื ้องหลัง ประกอบด้วย การสร้างความมั ่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  Socio-
economic Security โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 4.1 การลดความเหล่ือมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
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 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย ท่ี
สำคัญ คือ การบริโภคที่ยั่งยืนและการผลิตที่ยั่งยืน การดำเนินการที่สำคัญคือต้องเร่งวางระบบการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพโดยการวางระบบ
บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้ำ ท้ังด้านอุปสงค์และอุปทาน เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัว
ต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการ
บริโภคท่ีปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยการจัดการขยะสารพิษ และของเสียอันตราย
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 5.4 พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 5.5 พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี ่ยน
ภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ี
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับ หรือให้บริการในระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 

6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา            
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 

6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน                
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปล่ียนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 
6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและ              

เป็นมืออาชีพในการพัฒนาประเทศ 
6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
6.7 ภาครัฐดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
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6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชนโดยเสมอภาคมีความเป็น
กลาง น่าเช่ือถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 2560-2564 
 กรอบวิสัยทัศน์ 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5  ป ี ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน ใน
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
พ.ศ. 2560 – 2564 ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ Country Strategic Positioning เป็นการกำหนด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี  สศช. ได้จัดทำขึ้น ประเทศไทย              
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาค สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ Trading and Service Nation เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  เป้าหมายการ
พัฒนาในมิติหลัก ๆ ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย ดังนี้ 
 1. คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
 2. การลดความเหล่ือมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมมี
ความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ำ 

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะ   ทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ 
และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคม ท่ี
เข้มแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื ่อมล้ำในสังคม  ให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ท่ัวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมท้ัง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้  ขับเคลื่อน และ
ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้และให้ความช่วยเหลือท่ีเช่ือมโยงการ
เพิ่มผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน 
ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเป็น
ธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นท่ี  และบูรณาการเพื่อการ
ลดความเหล่ือมล้ำ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  เน้นการพัฒนา 
และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การ
พัฒนา และยกระดับคุณภาพของกำลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้
ใหม่ควบคู่ กับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมท้ังการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดย
ใช้ดิจิทัล และเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความสำคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การ
ส่งเสริม การเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนา 
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ 
ให้สามารถรองรับการแข่งขันท่ีเสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็นโดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการท่ีสูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
พัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและ ท้องถิ่น
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเด็นท้าทาย            
ที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีโปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น 
ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั ่นคงแห่งชาติเพื ่อการพัฒนาประเทศสู ่ความมั ่นคั่ง                
และยั่งยืน ให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิด  และ
อุดมการณ์ บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และการ
เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  และ
สังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาล  ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสำคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ท้ังการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชน มีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2580 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยง ในอนุภูมิภาคและในอาเซียน อย่างเป็น
ระบบ โดยมีโครงข่ายเช่ือมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนา พื้นท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพ การ
ดำเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์  และ
หน่วยงานท่ีมีศักยภาพเพื่อไปทำธุรกิจในต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐาน ที่เอื้ออำนวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งดำเนินการใน
ประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและ
บริการใหม่ที่สร้างรายได้สำหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนา และ
ฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล 
และการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกลไก
ภายในประเทศให้มีบูรณาการให้ความสำคัญกับกลไกที่สร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับ      
อนุภูมิภาคและภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการดำเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
 
 3.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579 
เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็น
กรอบ และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดย
จุดมุ่งหมาย ท่ีสำคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษา
เพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย
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นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตรเพื่อให้ประเทศไทย   สามารถก้าวข้ามกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน  5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา Access ความเท่าเทียมทางการศึกษา Equity คุณภาพการศึกษา Quality ประสิทธิภาพ 
Efficiency และตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง Relevancy ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบญัญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ำภายในประเทศ
ลดลง 
 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ             
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 3.6 จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื ่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินการจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 
อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา  8 และมาตรา 12 แห ่งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 หลักการ 
 1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการ    
พลเรือน ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
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 2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกำกับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ภูมิภาค                
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ตามนโยบายประชารัฐ 
 
 ระดับก่อนอนุบาล 
 เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน  ทั้งด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 
 ระดับอนุบาล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สำคัญ             
ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง 
 
 ระดับประถมศึกษา 
 มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลท่ีแตกต่างกันตามศักยภาพ ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น ภาษาแม ่เน้นเพื่อการส่ือสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง
หรือสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครู ด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน Coding 
 7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ Coding 
 8. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรู ้ด้วยวิธ ีการทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ STEM และ
ภาษาต่างประเทศ ภาษาท่ีสาม 
 2. จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ 
 
 ระดับอาชีวศึกษา 
 มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชนภูมิภาค หรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเองด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
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 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ 
 4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 
 3.7 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
 วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 
 “ผู ้ เร ียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเร ียน น ักศึกษา และประชาชน ที ่ได ้ร ับบร ิการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
 “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 
แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 “มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการดำรงชีวิต 
 “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง 
 “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
 
 พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ การพัฒนา
ประเทศ 
 4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 3.8 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 
- 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้
กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 
 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล Digital Technology เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
 เป้าหมาย 
 1. ผู ้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ   ใน
การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี Global Citizen 
พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ และจรรยาบรรณ             
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจ ัดการศ ึกษาเพื ่อการบรรล ุ เป ้าหมายการพัฒนาอย ่างย ั ่งย ืน  Sustainable 
Development Goals: SDGs และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
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 นโยบาย 
 นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
4. ทิศทางสถานศึกษา 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้วิเคราะห์สถานภาพสถานศึกษา โดยใช้วิธีการ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัย
ภายในด้วย 7Ss และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย CPEST ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 ปัจจัยภายใน 
 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนัก*คะแนนเฉลี่ย 

สรุป 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้าง Structure : S1 0.15 4.66 4.41 0.70 0.66 0.04 
ด้านกลยุทธ์ขององค์กร Strategy : S2 0.12 4.82 4.42 0.58 0.53 0.05 
ด้านระบบในการดำเนินงานขององค์กร Systems : S3 0.17 4.76 4.16 0.81 0.71 0.10 
ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ Style : S4 0.15 4.49 4.04 0.67 0.61 0.06 
ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร Staff : S5 0.15 4.78 4.00 0.72 0.60 0.12 
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร Skills : S6 0.15 4.80 3.84 0.72 0.58 0.14 
ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร Shared Values : S7 0.11 4.89 3.99 0.54 0.44 0.10 

สรุปปัจจัยภายใน 4.74 4.13  
เฉลี่ยปัจจัยภายใน 0.61 

  

ปัจจัยภายนอก 
 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนัก*คะแนนเฉลี่ย 

สรุป 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

ด้านพฤติกรรมลูกค้า Customer Behaviors : C 0.30 4.65 3.99 1.40 1.20 0.20 
ด้านการเมืองและกฎหมาย Political and legal : P 0.15 4.80 4.42 0.72 0.66 0.06 
ด้านเศรษฐกิจ Economic : E 0.20 4.67 3.83 0.93 0.77 0.16 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม Social - Cultural : S 0.20 4.73 3.86 0.95 0.77 0.18 
ด้านเทคโนโลยี Technological : T 0.15 4.95 3.69 0.74 0.55 0.19 

สรุปปัจจัยภายนอก 4.74 3.95  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 0.79 
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ผลการประเมินสถานภาพสถานศึกษา 
SWOT  Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สรุปผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) มีปัจจัยภายในท่ีเข้มแข็งและปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส ท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนา เป็นภาวะที่เหมาะสมในการกำหนดกลยุทธ์เชิงรุก สร้างความเจริญเติบโต โดยดึงจุดแข็งที่มีอยู่มา
ปรับใช้อย่างเต็มที่ มีโครงสร้างงานการบริหารที่ชัดเจน มีการทำงานเป็นยอมรับองคนทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม
โรงเรียน    วัดเวฬุวัน สารภีชนานุกูล จะต้องลดอุปสรรคและจุดอ่อนที่มีอยู่ และรักษาโอกาสและจุดแข็งไว้ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป  และจากผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุ
กุล) สามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนาในปี 2563 - 2565  ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
  “ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นสถานศึกษาช้ันนำทางด้านวิชาการ บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
บนรากฐานความเป็นไทย โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนแกร่ง คนเก่ง ” 
  

 พันธกิจ MISSION 
1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผู้เรยีน

เป็นสำคัญ ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาม ให้นักเรียนเป็นคนดี คนแกร่ง และ คนเก่ง 
3. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีโอกาสและความเสมอภาค เท่าเทียม

กัน 
5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางแห่งการจัดการศึกษา แหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้

ก้าวทันการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
6. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและคุณธรรมนำความรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคม ในการบริหารจัดการศึกษา  การอนุรักษ์

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

 เป้าประสงค ์Goal 
 1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ี 21 
 2. ครูและบุคลากรของโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทย และปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 6. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคเท่าเทียมกัน ผู้ เรียน
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจนจบการศึกษาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 7. ผู ้เรียนมีทักษะอาชีพ และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 อัตลักษณ์สถานศึกษา 
  “ ความเป็นคนดี  คนแกร่ง  และคนเก่ง ” 
  
 เอกลักษณ์สถานศึกษา 
  “ รักษ์ท้องถิ่น   รักความเป็นไทย  ศรัทธาในวิถีพุทธ ” 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย  
 3. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 4. เสริมสร้างศักยภาพและขวัญกำลังใจสู่ความเป็นบุคลากรมืออาชีพ 
 5. เสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ             
การเรียนรู ้
  
 เป้าหมาย 

1.  ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล 
3.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4.  ผู้เรียนดำรงชีวิตบนรากฐานของความเป็นไทย 

 

 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 การบริหารจัดการเป็นกลไกพื้นฐานสำคัญท่ีจะทำให้ภารกิจของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ หรือมี
ประสิทธิภาพ การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้างกลไกการบริหารนำไปสู่
ความสำเร็จ ปัจจุบันรัฐบาลได้เร ่งรัด ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ มุ ่งให้หน่วยงาน ทุกหน่วยงานของรัฐ
ปรับเปลี่ยนการบริหาร เป็นการบริหารภาครัฐแนวใหม่ New Public Management : NPM มุ่งผลสัมฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีดัชนีช้ีวัดความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจประยุกต์แนวคิดการ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 1. การกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของสถานศึกษา 
 2. กำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ 
 3. กำหนดปัจจัยความสำเร็จ CSFs และดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน KPLs เป้าหมายและ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 4. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานประเมินตนเอง 
 6. การประกันคุณภาพการศึกษาและให้โรงเรียนรายงานผลภายในส้ินปีงบประมาณ 
 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) จึงกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ครบทุกฝ่ายอาศัยการ
กระจายอำนาจการดำเนินการให้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางดังนี้ 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ            
มีจิตสำนึกในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม และมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก               
12  ประการ 
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 3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
 5. ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
 7. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมของผู้เรียน ยอมรับการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการสร้าง
นวัตกรรม 
 9. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
 ด้านเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี                
ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และนำกระบวนการ PLC มาพัฒนาคุณภาพ              
การจัดการเรียนการสอน 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล 
 2. เร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และพัฒนาแหล่งเรียนรู ้เพื ่อสร้าง                  
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3. เร่งรัดพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย 
 4. พัฒนาระบบนิเทศภายในและการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 6. ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานท่ีให้มีความพร้อมและน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และป้ายความรู้ต่างๆ 
 
 ด้านสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษา 
 2. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสถานศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน 
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 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 กลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้าน   เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 กลยุทธ์ที ่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ทั ่วถึง ครอบคลุม ผู ้เรียนได้ร ับโอกาสในการพัฒนา              
เต็มตามศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อยา่ง       
มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน 
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บทที ่3 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจำปี 2563 ของสถานศึกษา 

 
รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

1 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
สถานศึกษาเข้าสู่
มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

นางสุมาลี  
วรรณวิจิตร 

เชิงปริมาณ 
1. ครูร้อยละ 90 มี
ความรู้ความเข้าใจใน
มาตรฐานการศึกษา
และดำเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพ
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

2. ตรวจสอบและ
ประเมนิคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563  ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

3. โรงเรียนมีรายงาน
การประเมินตนเองปี
การศึกษา 2563 
จำนวน 10 เล่ม 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. ครูร้อยละ 100
เข้าใจมาตรฐาน
การศึกษา มีการ
จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง 
(SSR) 

2. สถานศึกษามีการ
ประเมินตนเอง 

3. มีรายงานการ
พัฒนาคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

  (SAR) 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

2. โรงเรียนมีการ
ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาอยู่ในระดับ
ดีเย่ียม 

3. มีการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาต่อ
สาธารณชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
ท่ัวถึง 

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปี
การศึกษา 2563  

นางณัฐรดา  
ศรีภูมิรัต 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี 3 ได้
เข้าร่วมโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
อำเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 
2563      

เชิงคุณภาพ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
และช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 มีพัฒนาการท่ีดี
ขึ้นจากปีการศึกษา 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. นักเรียนทุก
ระดับช้ันได้เข้าร่วม
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ปีการศึกษา 
2563  

2. ผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติ (ONET) 
ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
มีผลพัฒนาการ
ทดสอบเพิ่มขึ้น 
จากปีการศึกษา 
2562 ร้อยละ 6.54  

3. ผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติ (ONET) 

มาตรฐานท่ี 1               
คุณภาพผู้เรียน 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

2562 ร้อยละ 3 ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ผลการทดสอบ
ระดับชาติของ
นักเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
และช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 มีผลการพัฒนา
เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2562 ร้อย
ละ 3 ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

3. ผลการประเมิน
ความสามารถด้านการ
อ่านของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มี
ผลการพัฒนาท่ี
เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2562 ร้อย
ละ 3 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  

ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
มีผลพัฒนาการ
ทดสอบเพิ่มขึ้น 
จากปีการศึกษา 
2562 ร้อยละ 0.32 

4. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ NTของ
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
มีผลพัฒนาการ
ทดสอบลดลง จาก
ปีการศึกษา 2562  

  ร้อยละ -2.01 
5. ผลการประเมิน
ความสามารถด้าน
การอ่าน RT (ป.1) 
มีผลพัฒนาการ
ทดสอบเพิ่มขึ้น 
จากปีการศึกษา 
2562 ร้อยละ 8.47 

3 โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

นายอภิเษก  
ณ วรรณต๊ิบ 
และคณะ 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษามีหลัก 
สูตรสถานศึกษาท่ี
เหมาะสม สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
การศึกษา และความ
ต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกระดับช้ันของ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ร้อยละ 100 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. มีหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับ
เป้าหมายของ
โรงเรียน 

2. นักเรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
โรงเรียน 

 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

2. สถานศึกษามี
ระเบียบการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพ
จริงท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษา
และความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น
ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกระดับช้ัน
ของการศึกษาข้ัน
พื้นฐานร้อยละ 100     

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสม สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
การศึกษา และความ
ต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น 

2. ครูได้วิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคลมา
พัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของ
ท้องถิ่น มีความ
สมบูรณ์แบบ และเป็น
ปัจจุบัน 

3. สถานศึกษาได้
ปรับปรุงหลักสูตรทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิชาการต่าง ๆ 
ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลย ี

3. มีหลักสูตรสถาน 
ศึกษาท่ีสนองตอบ
ต่อการ
เปล่ียนแปลงของ
สังคมและเศรษฐกิจ    
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

4. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 

5. สถานศึกษามีการ
วัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริงกับเป้าหมาย
การศึกษา และความ
ต้องการของผู้เรียน 
และท้องถ่ิน ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกระดับชั้นของ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4 โครงการห้องสมุดมี
ชีวิตคิดสร้างสรรค์ 

นางสาว 
พิมุกข์พัฒน ์
จิรัชธรรม
โชติ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาถึงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน 1,540 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมยอด
นักอ่านและกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุดร้อย
ละ  100 

2. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาถึงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน 1,540 คน 
เข้าใช้บริการห้องสมุด
ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา  2563               
รอ้ยละ  100 

3. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาถึงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน 1,540 คน  

 จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า        

1. นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวง 
หาความรู้ด้วยตน 
เองอย่างสร้างสรรค์  
มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
เช่ือมโยงความรู้สู่
ชีวิตประจำวันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
อยู่ในระดับดี 

2. นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด
โดยปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1  
คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 3    
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ตระหนักรู้ใน ความ 
สามารถของตนเองมี
ทักษะและภูมิคุ้มกัน
ในการเผชิญปัญหาใน
ด้านการเรียนหรือการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ตามวุฒิ
ภาวะของตนเอง      

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างสร้างสรรค์  มี
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เช่ือมโยงความรู้สู่
ชีวิตประจำวันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 อยู่ใน
ระดับดี 

2. นักเรียนมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุดโดยปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
อยู่ในระดับดีมาก 

3. นักเรียนตระหนักรู้
ในความความสามารถ
ของตนเอง  มีทักษะ
และภูมิคุ้มกันในการ
เผชิญปัญหาในด้าน

80 อยู่ในระดับดี
มาก 

3. นักเรียนตระหนัก
รู้ในความสามารถ
ของตนเอง  มี
ทักษะและภูมิคุ้ม 
กันในการเผชิญ
ปัญหาในด้านการ
เรียนหรือการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
70 อยู่ในระดับดี 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

การเรียนหรือการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 อยู่ใน
ระดับดี 

5 พัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ (ห้องเรียน
คุณภาพ 4 มิติ) 

นายอภิเษก  
ณ วรรณต๊ิบ 
และคณะ 

เชิงปริมาณ 
1. ห้องเรียนมีมุมท่ีเป็น

แหล่งเรียนรู้อย่างน้อย          
1 กลุ่มสาระ ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 

2. มีบอร์ดให้ความรู้
และป้ายนิเทศใน
ห้องเรียน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

3. ครูใช้กระบวนการ 
วิจัยเพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 80 ข้ึนไป     

เชิงคุณภาพ 
1. ห้องเรียนมีความ

สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย จัดสภาพ
ส่ิงแวดล้อมเอื้อต่อ
คุณภาพนักเรียน 

2. มีส่ือการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย และส่ือ
เทคโนโลยีท่ีพร้อมใช้ 

3. สร้างและเกิด
นวัตกรรมในการ
พัฒนาและแก้ไข

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. ห้องเรียนท้ัง 43 
ห้องเป็น  ห้องเรียน
คุณภาพหรือ
ห้องเรียนคุณภาพ 
4 มิติ 

2. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้    

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน 

4. ห้องเรียนเป็นห้อง 
เรียนคุณภาพ 4 มิติ 

6 โครงการการนิเทศ
และติดตามผลใน
โรงเรียน 
 

นางสาว
วรัญญา   
เรืองฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
1. มีการประชุมก่อน
เปิดและปิดเรียนภาค
เรียนทุกภาคเรียน      

2. สังเกตการสอนและ
เย่ียมช้ันเรียนภาค
เรียนละ 3 ครั้ง         

- ภาคเรียนท่ี 1 เดือน
สิงหาคม , เดือน
กันยายน , เดือน
พฤศจิกายน                                                              
- ภาคเรียนท่ี 2 เดือน
ธันวาคม , เดือน
กุมภาพันธ์ , เดือน
มีนาคม 

เชิงคุณภาพ 
1.ครูมีความรู ความ
เข้าใจ และทักษะ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรท่ีูเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และ
นำไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนาการ จัด
กระบวนการเรียนการ
สอนคิดเป็นร้อยละ 
75 ขึ้นไป                                                                                               

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกช้ันเรียน
ระดับสถานศึกษามี
ระดับผลการเรียน

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. ครูมีความรู ความ
เข้าใจ และทักษะ
เกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรูท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และนำไปใช้
ปรับปรุง พัฒนา 
การ จัดกระบวน 
การเรียนการสอน
คิดเป็นร้อยละ 75 
ขึ้นไป 

2. มีการประชุมก่อน
เปิดและปิดเร ียน
ภาคเร ียนทุกภาค
เรียน 

3. ผู้ท่ีได้รับมอบ 
หมายได้สังเกตการ
สอนและเย่ียมช้ัน
เรียนภาคเรียนละ 
3 ครั้ง 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ระดับ 3 ขึ้นไป มี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 50 
ขึ้นไป                                                                                                                      

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินโครงการมี
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

7 โครงการงาน
ทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 

นางสาวศิว
พร  ทิพย์
พละ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงาน
อื่น ได้รับบริการงาน
ทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผลอย่าง
ถูกต้องเป็นระบบ  

2. สามารถบริการให้
ข้อมูลแสดงผลการ
เรียนแก่นักเรียนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงาน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เชิงคุณภาพ 
1. มีเครื่องมือวัดผล
ต่างๆท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบการวัดและ
ประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3. พัฒนางานทะเบียน
วัดผลและประเมินผล
ตามระเบียบหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 
และพุทธศักราช 
2551  

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน
ได้รับบริการงาน
ทะเบียนอย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว 
และเป็นระบบ 

2. มีเครื่องมือวัดผล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. มีการวัดผล
ประเมินผลท่ีเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

4. มีการบริหาร
จัดการงานทะเบียน 
ท่ีเป็นระบบ 

 
 

มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

8 แนะแนว นางสาว
รัญจวน  
มโหธร 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนจัดบริการ
แนะแนว 5 บริการ 
และครอบคลุม 3 
ขอบข่าย 

2. ครูทุกคนมีความรู้
แนะแนวขั้นพื้นฐาน 
และมีครูท่ีจบด้าน
แนะแนวโดยตรงทำ
หน้าท่ีแนะแนวหลัก
ในโรงเรียน อย่างน้อย 
1 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนรู้ความสนใจ 
ความถนัด 
ความสามารถของ
ตนเอง 

2. ผู้เรียนรักและเห็น
คุณค่า ภูมิใจในตนเอง
และผู้อื่น 

 3. ผู้เรียนรู้จักแสวงหา
และใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการ
พัฒนาตนเองด้าน
การศึกษา การงาน
และอาชีพชีวิตและ
สังคม 

4. ผู้เรียนมีเป้าหมาย
ชีวิต รู้จักวางแผนชีวิต 
การเรียน การงานท่ี
เหมาะสมกับความ
ถนัดความสนใจ และ

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองและ
นักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 6ไม่ได้
ดำเนินการ ตามท่ี
ปฏิทินกำหนดไว้ 
เนื่องจากปัญหา
การระบาดของ
สถานการณ์โควิด- 
19 ทำให้งดการ
ประชุม  

2. กิจกรรมโลกกว้าง
ทางการศึกษา 
สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

- นักเรียนใน
ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จำนวน 115 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
ได้รับทราบข้อมูล
ในการศึกษาต่อ  
เพื่อเป็นแนวทางใน
การตัดสินใจใน
การศึกษาต่อใน
ระดับอาชีวศึกษา 
จาก
สถาบันการศึกษา
ต่างๆจำนวน 10 
สถาบัน   

มาตรฐานที่ 1               
คุณภาพผู้เรียน 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

สภาพการ
เปล่ียนแปลงทาง
สังคม และเทคโนโลยี 
 

 
 

-นักเรียนรู้จัก
แสวงหาและใช้
ข้อมูลสารสนเทศ
ในการพัฒนา
ตนเองด้าน
การศึกษา การงาน
และอาชีพชีวิตและ
สังคม 
-นักเรียนรู้ความ
สนใจ ความถนัด 
ความสามารถของ
ตนเอง 

-นักเรียนมีเป้าหมาย
ชีวิต รู้จักวางแผน
ชีวิต การเรียน การ
งานท่ีเหมาะสมกับ
ความถนัดความ
สนใจ 

3. กิจกรรมปจัฉิม
นิเทศ สำหรับนัก 
เรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

- นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 
3  จำนวน 303 คน 
เข้าร่วมพิธีปัจฉิม
นิเทศ คิดเป็นร้อย
ละ 100 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

-  นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความ
รักเช่ือมั่นใน
สถานศึกษา 
ภาคภูมิใจใน
สถาบัน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

9 
 
 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 

นางสิริรัตน์   
คำจินะ 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษเรียน
รวมทุกคนได้รับการ
จัดการเรียนรู้และและ
มีผลสำฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

2.ผู้ปกครองทุกคน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจมี
ทักษะท่ีจำเป็น
สามารถจัดการศึกษา
สำหรับนักเรียนพิการ
ตามมาตรฐานท่ี
กำหนด   

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษเรียน
รวมได้รับการจัดการ
เรียนรู้และและมีผล
สำฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

2.ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจมีทักษะท่ี
จำเป็นสามารถจัด

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษเรียน
รวมทุกคนได้รับ
การจัดการเรียนรู้
และและมีผลสำ
ฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

2.นักเรียนได้รับการ
วินิจฉัยอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง 
และแม่นยำ จาก
แพทย์ผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะทาง 

3.นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
ง่ายๆตามศักยภาพ
4นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ
สามารถปรับตัว มี
ปฏิสัมพันธ์เข้ากับ
สังคมในโรงเรียน 
และสามารถ

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

การศึกษาสำหรับ
นักเรียนพิการตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด 

3. มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
และจัดสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4. นักเรียนได้รับการ
วินิจฉัยอย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และแม่นยำ 
จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะทาง 

5.นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการ 

ดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 
 
 
 
 
 

10 พัฒนางานวิชาการ นางสาวนภา
พร 
ยารังฝ้ัน 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุก
คน (ร้อยละ 100) ได้
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
วิชาการ 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนทุกคน (ร้อย
ละ 100) ได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ
ของตนเองท้ังทางด้าน
วิชาการ ด้านกีฬา  
ทักษะตามมาตรฐาน
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  

 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. กิจกรรมการ
จัดทำ  
Classroom Data 
(จัดทำครบทุก
ห้องเรียน) 

2. กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ(งดจัด 
กิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า) 

มาตรฐานที่ 1               
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

11 โครงการพัฒนา
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 

นางอัญชลี 
นันตาวงค์ 

เชิงปริมาณ 
1.นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูร้อยละ 90 มี
ความรู้ความเข้าใจ 
และทัศนคติท่ีดีต่อ
โรงเรียน     

2.นักเรียนร้อยละ80ท่ี
ได้เรียนกับครู
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูมีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการ
สอนและมีผลการ
เรียนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 

3. นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ร้อยละ 90 ปฏิบัติ
ตนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

เชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูมีความรู้ความ
เข้าใจ และทัศนคติท่ีดี
ต่อโรงเรียน    

2. นักเรียนท่ีได้เรียนกับ
ครูนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู มีความพึงพอใจใน

จากการดำเนินโครง
กาพบว่า 

1.นักศึกษาฝึกระสบ
การณ์วิชาชีพครูมี
ความรู้ความเข้าใจ 
และทัศนคติท่ีดีต่อ
โรงเรียน    

2. นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 

3. นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครูปฏิบัติ
ตนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

การจัดการเรียนการ
สอน  และมีผลการ
เรียนท่ีดี 

3. นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู  ปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เป็น
แบบอย่างดีท่ีให้กับ
นักเรียน 

12 โครงการรับนักเรียน นางลัคนา  
สุยะ 

เชิงปริมาณ 
1. รับนักเรียนช้ัน
อนุบาล  ปีการศึกษา 
2564  จำนวน 2 ห้อง                               

2. รับนักเรียนเข้าเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ห้องเรียนพิเศษ 
(MEP)  ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 1 ห้อง   

3. รับนักเรียนเข้าเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ห้องเรียนปกติ ปี
การศึกษา 2564 
จำนวน 5 ห้อง  

4. รับนักเรียนเข้าเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ห้องเรียนพิเศษ ตาม
แผนการเรียนวิทย์-
คณิต แผนการเรียน
ด้านภาษา  แผนการ
เรียนความสามารถ
พิเศษ และแผนการ

จากการดำเนินโครง
กาพบว่า 

1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ได้รับนักเรียนเข้า
เรียนต่อตาม
แผนการเรียนโดย
ผ่านกระบวนการ
สอบคัดเลือก 

   -รับนักเรียนช้ัน
อนุบาล 1  ปีการ 
ศึกษา 2564  
จำนวน 2 ห้อง                               

   - รับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ห้องเรียนพิเศษ 
(MEP) ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 1 
ห้อง                                

  - รับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ห้องเรียนปกติ ปี
การศึกษา 2564 
จำนวน 5 ห้อง                                

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

เรียนอาชีวะ ปี
การศึกษา 2564 
จำนวน 5 ห้อง 

5. รับนักเรียนขอย้าย
เข้าระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2-6  
ปีการศึกษา 2564 

6. จัดทำเอกสารการ
ย้ายเข้าย้ายออก
ระหว่างปีการศึกษา 
ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 
2563 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2564 
ตามความต้องการของ
ผู้ปกครองได้ร้อยละ  
95 

2. โรงเรียนรับนักเรียน 
และจัดทำเรื่องย้าย
เข้าและย้ายออก
ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6  ในปี
การศึกษา 2563  
อย่างเป็นระบบและ
รวดเร็ว3. รับนักเรียน
ขอย้ายเข้า  ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2-6  
ตามท่ีขอย้ายเข้า  

   1.3 รับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 5 ห้อง 

2. รับนักเรียนขอ
ย้ายเข้าระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
2-6  ปีการศึกษา 
2564                                      
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ร้อยละ 90 4. บริการ
จัดทำเอกสารนักเรียน
ย้ายเข้า  และย้าย
ออกชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6  ระหว่างปี
การศึกษาร้อยละ 100 

5. โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ได้รับนักเรียนเข้า
เรียนต่อตามแผนการ
เรียนโดยผ่าน
กระบวนการสอบ  

13 อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น(สืบ
ฮีตสานฮอยวิถีชีวิต
คนเมืองล้านนา) 
 

นางสายสมร   
มหาเทพ 

เชิงปริมาณ 
1.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้โรงเรียน
กับชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน  และสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนวัดเวฬุวันมีท่ี 
Check in เพื่อสร้าง
จุดเด่นและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน 

  
 

จากการดำเนินโครง
กาพบว่า 

1.โรงเรียนมีจุด 
check in และ
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

2.นักเรียนและ
บุคลากรในโรง 
เรียนทุกคนได้
ความรู้จาก ป้าย
ต้นไม้พูดได้ 4 
ภาษา และสมุนไพร
ไทย 

3.โรงเรียนกับชุมชน
มีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน(ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้
เนื่องจากสถาน 
การณ์ COVID19) 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

14 เปิดโลกกว้าง สร้าง
รอยยิ้ม สู่การเรียนรู้
ตามวิถีเวฬุวัน 
 

นางสายสมร  
มหาเทพ 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันทุกคน ได้มี
โอกาสศึกษาหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

2.นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันได้รับการ
ปลูกฝังจิตสำนึกการมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
ภูมิปัญญา คุณค่าทาง
วัฒนธรรมในวิถีชุมชน 

  เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเกิดความ
สนใจท่ีจะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้และ
เพื่อให้นักเรียนรู้จัก 
2. การนำความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
3.นักเรียนได้เรียนรู้วิถี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ล้านนา 

 

จากการดำเนินโครง
กาพบว่า 

1. นักเรียนได้รับ
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

2. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์และ
สนุกสนานในการ
ร่วมกิจกรรมจาก
แหล่งเรียนรู้ 

3. นักเรียนเกิด
ทักษะ แนวคิดท่ี
เป็นประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเอง4. นักเรียนมี
ความพึงพอใจใน
การไปร่วมกิจกรรม 
5. นักเรียนจิตสำนึก
การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสาน ภูมิปัญญา 
คุณค่าทาง
วัฒนธรรม ในวิถี
ชุมชนล้านนา 

มาตรฐานที่ 1            
คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

15 โครงการแต่งกาย
ตามวิถี 
ล้านนา 
 
 

นางสายสมร 
มหาเทพ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนวัดเวฬุวันทุก
คน  
เชิงคุณภาพ 

2. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนวัดเวฬุวันทุก
คนแต่งกายชุด
พื้นเมืองทุกวันศุกร์   

 
 

จากการดำเนิน
โครงการพบว่า 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันทุกคนแต่ง
กายชุดพื้นเมืองทุก
วันศุกร ์

2. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันมีค่านิยมและ
จิตสำนึกความเป็น
ไทย  

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

16 โครงการสอบธรรม
ศึกษา 

1.นางสาว 
สุจิตรา   
จินะวงศ์ 
และคณะ 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากร นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ได้รับการส่งเสริมใน
การเรียนธรรมศึกษา
และสอบธรรมศึกษา 
ช้ัน ตรี โท เอก 

เชิงคุณภาพ 
1.ผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากร นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สามารถเรียนรู้ธรรม
ศึกษา และสอบธรรม
ศึกษา ตามหลักสูตร

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.  นักเรียนครูและ
บุคลากรสมัครเรียน
ธรรมศึกษา ตรี โท 
เอก ต้ังแต่ช้ัน  ป.4  
ถึง  ม.3 

2.  ผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากร ท่ีสนใจ
สมัครเรียนธรรม
ศึกษาตรีโทเอก 

3.  ผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวัน  มีความรู้
ความเข้าใจ
หลักธรรม  

    คำสอนของพระ
พุทธองค์ สามารถ

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น       
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ธรรมศึกษา ช้ัน ตรี 
โท เอก ได้ 

นำไปสอบนักธรรม 
และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

17 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ดนตรีและ
กีฬา 

นางสาวนภา
พร 
ยารังฝ้ัน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับ

การพัฒนาอย่างท่ัวถึง
และต่อเนื่อง (ร้อยละ 
100 ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม) 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนทุกคน (ร้อย

ละ 100) ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการ
พัฒนาอย่างท่ัวถึงและ
ต่อเนื่อง ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีโอกาส
แสดงความสามารถ
และสร้างช่ือเสียง
ให้แก่โรงเรียนและ
วงศ์ตระกูล 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

เปล่ียนแปลง
งบประมาณ 

1.จัดทำการผลิตส่ือ
การเรียนการสอน 
ใบงาน แบบฝึกหัด 
เพื่อเพิ่มช่องทางใน
การเรียนรู้ของ
นักเรียนในช่วง
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 
(Covid-19)ใน
ระยะท่ี 1 ต้ังแต่
วันท่ี 12-21 
มกราคม 2564  
ตามนโยบายฯ ของ
สพฐ. 

มาตรฐานที่ 1               
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

18 พัฒนาวินัย 
คุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียน
โดยใช้รูปแบบยุวชน
ทหาร 

นายประวุฒิ  
ฟองคำ 

 เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนท่ีได้เข้าร่วม
ในโครงการ แสดง 
ออกถึงการมีระเบียบ
วินัย คุณธรรมและ
จริยธรรม และเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่
นักเรียนคนอื่น ๆ 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. นักเรียนช่วงช้ันท่ี 
3 (ม.1-3 ) เข้าร่วม
ในโครงการ 

2. ผู้ปกครอง
นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 
(ม.1-3 ) เห็น
ความสำคัญและให้

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ตลอดจนบุคลากรใน
โรงเรียนและนอก
โรงเรียน2.นักเรียนท่ี
ได้เข้าร่วมในโครงการ 
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 
(ม.1-3 ) เข้าร่วมใน
โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 95 

2.ผู้ปกครองนักเรียน
ช่วงช้ันท่ี 3 (ม.1-3 ) 
เห็นความสำคัญและ
ให้การสนับสนุน
โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 95 

การสนับสนุน
โครงการ 

3. นักเรียนท่ีได้เข้า
ร่วมในโครงการ 
แสดงออกถึงการมี
ระเบียบวินัย 
คุณธรรมและ
จริยธรรม  

 และเป็นแบบอย่างท่ี
ดีแก่นักเรียนคนอื่น 
ๆ ตลอดจน
บุคลากรใน
โรงเรียนและนอก
โรงเรียน 

4. นักเรียนท่ีได้เข้า
ร่วมในโครงการ มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน 

19 สัจธรรมนำความดี
ศรีเวฬุวัน 

นางพรรณี  
แสงเกิด 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนต้ังแต่ช้ัน
อนุบาลถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ได้รับการส่งเสริมและ
ปลูกฝังด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนต้ังแต่ช้ัน
อนุบาลถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ได้รับการส่งเสริม

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. นักเรียนต้ังแต่ช้ัน
อนุบาลถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ได้รับการส่งเสริม
และปลูกฝังด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

 2. นักเรียนต้ังแต่ช้ัน
อนุบาลถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนสร้าง

มาตรฐานที่ 1               
คุณภาพผู้เรียน 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

สนับสนุน สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
ศาสนพิธีของวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสน 

3.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนต้ังแต่ช้ัน
อนุบาลถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสำคัญ
ของประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชุมชน
ประเทศชาติ 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนต้ังแต่ช้ัน
อนุบาลถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3
ได้รับการส่งเสริมและ
ปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรม  

2.นักเรียนต้ังแต่ช้ัน
อนุบาลถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจศา
สนพิธีของวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

ความเข้าใจศา
สนพิธืของวันสำคัญ
ทาง
พระพุทธศาสนา  

3.นักเรียนต้ังแต่ช้ัน
อนุบาลถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี3 
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ความสำคัญของ
ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชุมชน 
ประเทศชาติ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

3. นักเรียนต้ังแต่ช้ัน
อนุบาลจนถึง
มัธยมศึกษา ปีท่ี 3 
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
ความสำคัญของ
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของชุมชน 
ประเทศชาติ 

20 อาเซียนศึกษา นางอภิสรา  
บุญทวี 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียน คณะครู
โรงเรียนเวฬุวัน ร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอาเซียน 
 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจในข้อมูล
ข่าวสารอาเซียนและ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

2. นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
เป็นสมาชิกท่ีดีของ
ประชาคมอาเซียน 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. เนื่องจากขาด
ห้องเรียนจึงไมไ่ด้
ปรับปรุงและ
พัฒนาเป็นห้อง
อาเซียน 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

21 พัฒนาศีล สมาธิ 
ปัญญา 

นางอภิสรา  
บุญทวี 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวัน ร้อยละ 80 
ได้รับการปลูกฝัง

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. นักเรียนเกิดการ
พัฒนา ศีล สมาธิ 
ปัญญา  

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ค่านิยมด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

2. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันร้อยละ 80 
ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นผู้มีคุณธรรม  
คารวะธรรมและ
สามัคคีธรรม 

3. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันร้อยละ 80 
รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
เป็นนักเรียนท่ีดี เป็น
ลูกท่ีดี เป็นเด็กดีของ
สังคม 

4. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันร้อยละ 80 มี
สุขภาพกายและจิตท่ีดี 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวัน เป็นผู้ท่ี
สมบูรณ์ด้วยความรู้
ความเข้าใจใน
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง 

2. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวัน เป็นผู้ประพฤติ
ดีปฏิบัติชอบดำรงอยู่
ในสมณธรรมสมควร
แก่ภาวะ 

2. นักเรียน มีความ
รับผิดชอบและ
ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบ้ืองต้น
ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 

3. นักเรียนประพฤติ
ตนให้ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิใจในความเป็น
ไทย 

เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

3. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวัน มีคุณธรรม
จริยธรรมและวินัยใน
ตนเองสูง 

4 .นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวัน เป็นแบบอย่าง
ของเยาวชน 

5. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวัน เป็นผู้ริเริ่ม 
สร้างสรรค์ และร่วม
สร้างการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมสู่สังคมพุทธ
ธรรมท่ียั่งยืน 

22 โครงการรักษ์
ภาษาไทย 

นางสาว 
พิมุกข์พัฒน ์
จิรัชธรรม
โชติ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาถึงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน  1,540  คน 
ตระหนักถึง
ความสำคัญของวัน
สุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ
โดยเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ  100 

2. นักเรียนมี
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  
มีวินัย มุ่งมั่นในการ
ทำงานและรักความ
เป็นไทยท้ัง  4  ด้าน 

3. นักเรียน  46  คน 
ได้เป็นตัวแทนในการ

  จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า        

1. นักเรียนมีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชา
ภาษาไทยและเห็น
ความสำคัญของวัน
สุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ
อันเป็นมรดกของ
ชาติไทย  ร้อยละ  
80  อยู่ระดับดีมาก 

2. นักเรียนมี
คุณลักษณะใฝ่
เรียนรู้  มีวินัย  
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็น
ไทยเพิ่มข้ึน  ร้อย
ละ 80  อยู่ระดับดี
มาก 

มาตรฐานที่  1  
คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่  3    
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ประกวดกิจกรรมทาง
ภาษาไทยท้ังในและ
นอกสถานศึกษาการ
แข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับเขตโรงเรียน
และเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถม 
ศึกษา 

4. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาท่ี 2-4 
และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาท่ี 1-2 
จำนวน 999 คน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย
สูงขึ้น 

 

3. นกัเรียนมี
ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาไทยท้ัง
การฟัง การดู การ
พูด การสื่อสารและ
การเขียนเพิ่มข้ึน 
โดยนักเรียนนำ
ความรู้และ
ความสามารถไปใช้
ในการประกวด  การ
แข่งขันทักษะ
วิชาการท้ังภายใน
และ ภายนอก
สถานศึกษา  ร้อยละ 
3  

4. นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจเนื้อหา
ในวิชาจาก
แบบฝึกหัด
ภาษาไทยอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีถึง
ดีมาก ร้อยละ 80         

23 โครงการพัฒนา
ทักษะนักเรียนด้าน
ดนตรีและศิลปะ 

1.นาย อธิ
ศักดิ์ บุญมี 
2.นาย ทวีป  
ศรีสุวรรณ 
3.นางสาว 
วิณัฐนีย์ ไชย
ภูมิ 
4.นางสาว          
ปริยาภัทร   
ไชยหาญ 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลงานด้านดนตรีเป็น
ท่ีประจักษ์ 

2.นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลงานด้านศิลปะเป็น
ท่ีประจักษ์ 
เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนมีผลงานด้าน
ดนตรีเป็นท่ีประจักษ์ 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.นักเรียนมีผลงาน
ด้าน ดนตรีเป็นท่ี
ประจักษ์ 

2.นักเรียนมีผลงาน
ด้านศิลปะเป็นท่ี
ประจักษ์ 

 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

5.คณะครู
สาระศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) 

2.นักเรียนมีผลงานด้าน
ศิลปะเป็นท่ีประจักษ์ 

24 พัฒนาทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

นางสุมาลี 
วรรณวิจิตร 

 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 
มีเจตคติท่ีดีต่อ
รายวิชาคณิตศาสตร์ 

2. นักเรียนร้อยละ 85 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้อย่างมี
ความเข้าใจและเกิด
ความสุขในการเรียนรู ้

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผล
การประเมิน
ระดับชาติเพิ่มขึ้น 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.นักเรียนมีความพึง
พอใจในการทำ
กิจกรรมในระดับดี 
– ดีมาก ร้อยละ 
86.26 

2.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปตามค่า
เป้าของโรงเรียน
ร้อยละ 80.99 

3. ผลการทดสอบ 
RT ช้ัน ป.1 

ระดับโรงเรียนมีผล
การพัฒนาร้อยละ
11.29 

4.ผลการทดสอบ NT 
ช้ัน ป.3 ระดับ
โรงเรียนไม่เกิดการ
พัฒนาท่ีร้อยละ -
5.05 

5.ผลการทดสอบ O-
NET ช้ัน ป.6 
ระดับโรงเรียนมีผล
การพัฒนาร้อยละ 
11.28 

6.ผลการทดสอบ O-
NET ช้ัน ม.3 ระดับ
โรงเรียนมีผลการ
พัฒนาร้อยละ 0.88 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นท่ี 1 มี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิด
คำนวณ   
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

25 โครงการปรับปรุง
ห้องวิทยาศาสตร์ 

นางสาว 
ศิธัญย์ธิป                     
วงศ์ทิตลาน
นา 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้
ลงมือทดลองปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ใน
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
การพัฒนาศักยภาพ
และมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ 
เชิงคุณภาพ 

1. ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ มีวัสดุ 
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์พร้อม
สำหรับการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์มีส่ือการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
และส่ือเทคโนโลยีท่ี
พร้อมใช้ 

3. ผู้เรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพและมีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. ผู้เรียนร้อยละ 
78.24 ได้ลงมือ
ทดลองปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ใน
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีมี
วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์
ครบถ้วนและ
เพียงพอ 

2. ผู้เรียนร้อยละ 
81.41 มีการพัฒนา
ศักยภาพและมีเจต
คติท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
 
 

26 โครงการวัน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นางสาวพร
ทิวา ถา
กว้าง 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของครู 
นักเรียนเข้าร่วมชม
นิทรรศการ ผลงาน

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้
เนื่องจาก

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

และความสามารถ
ของนักเรียน  

2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะและเล่น
เกมส์ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี. 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานควบคู่กับ
การได้รับความรู้ใน
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2. นักเรียนได้ร่วมกนั
คิดอย่างมีระบบ คิด
อย่างมีเหตุผลตาม
หลักการวิทยาศาสตร์ 

สถานการณ์ 
COVID19) 

 

เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

27 พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา 

นางสาว
อัจฉรา  
ธนัญชัย 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนของโรงเรียน
วัดเวฬุวันทุกคน                    
ปีการศึกษา 2563  
ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน             
ร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา 
(Science 
Technology 
Engineering and 
Mathematics) 

 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.การจัดกิจกรรม
เฮฮาในป่าใหญ่
ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  
1-3    
(ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
COVID19) 

 

มาตรฐานที่ 1               
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนของโรงเรียน
วัดเวฬุวันทุกคน ปี
การศึกษา 2563 ของ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
ร้อยละ 80 สามารถ
นำความรู้ท่ีได้จากการ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษา 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน ปี
การศึกษา 2563 ไป
ปรับใช้ในการดำเนิน
ชีวิตและการทำงานได้ 

 

2.การจัดกิจกรรม
“นักวิศวกรน้อย 
Young Engineer”
ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
4-6 (เปล่ียนเป็น
การจัดในห้องเรียน
ช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 4/5) 

3.การจัดกิจกรรม 
Young Designer
ระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1-3 เป็น
การจัด camp ท้ัง
ระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1-3 (ไม่
สามารถจัดได้เนื่อง 
จากสถานการณ์ 
COVID19) 

28 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทางการ
เรียนรู้วิชาการงาน
อาชีพ 
 

1.ครูทวีป             
ศรีสุวรรณ 
2.ครู 
ไชยนันต์   
อ่อนนุ่ม 
3.ครู นาวี           
ศรีอ้าย 
4.ครู นที   
แน่นอุดร 
5.คณะครู
สาระการ
งานอาชีพ 
 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะ
ได้รับประสบการณ์
ตรง มีกระบวนการคิด
มีการทำงานเป็นทีม 
สามารถแก้ปัญหาได้ 
และสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.นักเรียนคิดเป็น 
ทำเป็น แก้ปัญหา
ได้และสามารถ
นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

2.นักเรียนมีเจตคติท่ี
ดีต่อวิชาการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

 
 
 
 
 

2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการ
งานอาชีพสูงขึ้น 

3.ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ี
หลากหลายเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอทุกรายวิชา 

5.ครูมีผลงานทาง
วิชาการได้แก่ 
นวัตกรรม วิจัยในช้ัน
เรียน แผนการจัดการ
เรียนรู้  

 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการ
งานอาชีพระดับ 3 ข้ึน
ไป ร้อยละ 70 

2.นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทางการเรียนท่ี
หลากหลาย จาก
การศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ 

3.ครูทุกคนได้รับความรู้
เพิ่มเติมจาการเข้ารับ
การอบรมและการ
ผลิตส่ือ  

3.ครูมีการพัฒนา
ตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

29 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางพล
ศึกษา 

นายประวุฒิ  
ฟองคำ 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้เรียนในโรงเรียนมี
ความเข้าใจใน
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสากล และมี
มาตรฐาน 

2.ผู้เรียนในโรงเรียนได้มี
โอกาสพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพในเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
สากลได้ทุกระดับช้ัน 

3.ผู้เรียน  ครู  
ผู้ปกครอง ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
สถานศึกษา 
เชิงคณุภาพ 

1.ผู้เรียนในโรงเรียนมี
ความเข้าใจใน
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาได้  ร้อยละ 95 

2.ผู้เรียนในโรงเรียนได้
เข้าร่วมในกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาได้ 
ร้อยละ 75      

3.ผู้เรียน  ครู  
ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในสถานศึกษาได้ ร้อย
ละ 80 

จากการดำเนิน
โครงการพบว่า 

 1.ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้กับการเข้า
ร่วมในการแข่งขัน
กีฬาสากลได้อย่าง
ถูกต้อง     

2.ผู้เรียนได้มีโอกาส
ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันการกีฬา
อย่างเป็นระบบ  
และมี
มาตรฐานสากล 

3.ผู้เรียน ครู  ชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผู้เรียนให้
เกิดประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด 

 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

30 ส่งเสริมวิชาชีพของ
นักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 -3 

นาง
กาญจนา  
เหมืองหม้อ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 – 
1/5 (แผนการเรียน
วิชาชีพ) และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 – 
2/2 ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3  ทุกคนได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์พัฒนา
ตนเองตามความสนใจ
และความถนัดอย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
และมีความสุขกับการ
เรียนรู ้

2. ผู้ปกครองนักเรียน 
และผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาร้อยละ 
80  มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ของโรงเรียนและมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีการพัฒนา
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  มีความ 
สามารถในการคิด

จากการดำเนินโครง
กาพบว่า 

-ครูประจำช้ันม. 1/4 
และช้ันม.1/5 ครู
ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ร่วมประชุม
วางแผนงานกับทาง
วิทยาลัยเทคนิค
สารภี เรื่อง
แผนการเรียน
วิชาชีพ  

- ครูประจำช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ทุกคนร่วมประชุม
ปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาชีพ 

1 กิจกรรมห้องเรียน
เตรียมอาชีพ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
(ม.1/4,1/5) 

2 กิจกรรมส่งเสริม
วิชาชีพ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  
(ม.2/1,2/2) 

3 กิจกรรมฝึกอาชีพ
ระยะส้ัน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

   โดยตลอดปี
การศึกษา 2563 
นักเรียนช้ัน

มาตรฐานที่ 1               
คุณภาพผู้เรียน 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

วิเคราะห์   พัฒนา
ตนเอง ตามความ
สนใจและความถนัด
อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และมี
ความสุขกับการเรียนรู้ 

2. ผู้ปกครองนักเรียน 
และผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษามีความ
พึงพอใจในการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนตามหลักสูตร
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้และมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
1/4 – 1/5 
(แผนการเรียน
วิชาชีพ) และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 
2/1 – 2/2 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ทุกคนได้รับการ
พัฒนาตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้ มี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ และ
มีความสุขกับการ
เรียนรู้บรรลุเป้า 
หมายตามโครงการ
ได้กำหนดไว ้

31 โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตและ
กิจกรรมชุมนุม
ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-
6 

นางสาว
ดวงดาว  
นกแก้ว 
และคณะ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100  ของ
นักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 1 – 6  เข้า
ร่วมกิจกรรมชุมนุม 

2. ร้อยละ 100  ของ
นักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 4–6 (ยก 
เว้น MEP)  เข้าร่วม

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. สถานศึกษา
สามารถบริหาร
จัดการเวลาเรียน
และจัดกิจกรรม
ทักษะชีวิตและ
ชุมนุมได้อย่าง
เหมาะสม  ท้ังด้าน
วิชาการ  ด้าน
ปฏิบัติ  นักเรียน

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรมทักษะชีวิต 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินท่ี
โรงเรียนกำหนด 

2. นักเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเองตามความสนใจ  
และมีความสุขกับการ
เรียนรู ้

 

ได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพ  ตาม
ความสนใจและ
ความถนัดของแต่
ละบุคคล 

2. นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้มี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
พัฒนาตนเองตาม 
ความสนใจ และมี
ความสุขกับการ
เรียนรู ้

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเลือก
กิจกรรมทักษะชีวิต
และชุมนุมท่ีถนัด
และสนใจอย่างมี
เสรีภาพตาม
ประชาธิปไตย    

4. นักเรียนเลือก
กิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์และ
สนับสนุนคุณธรรม
จริยธรรมและความ
เป็นไทยสู่การยึดถือ
ปฏิบัติในวิถีชีวิต 

5. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมต่างอย่าง
สร้างสรรค์ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

32 การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารโดย
เจ้าของภาษา  ปี
การศึกษา 2563  

นางณัฐรดา  
ศรีภูมิรัต 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ  100   ของ
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทางด้านภาษา
ในการส่ือสารกับ
เจ้าของภาษา 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารตามความ 
สามารถในระดับช้ัน
ของตนเองได้  

2. นักเรียนมีความ
มั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับดี  

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. นักเรียนทุกคนใน
ทุกระดับช้ันได้รับ
การพัฒนาด้าน
ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารกับครู
ชาวต่างชาติ  

2. นักเรียนมี
ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารได้
เหมาะสมกับช่วงวัย  

3. นักเรียนมีความ
มั่นจในการใช้
ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารมากขึ้น  

4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 60 
ของนักเรียน
ท้ังหมด 

มาตรฐานที่ 1               
คุณภาพผู้เรียน 

33 ส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาจีนใน
โรงเรียน 

นางอัจฉรา
ภรณ์ 
ประสพโชค
ชัย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน สามารถ
ส่ือสารและ มีความ
มั่นใจในการใช้
ภาษาจีนกลาง 

2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน ได้รับการ

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. นักเรียนสามารถ
ส่ือสารโดยใช้
ภาษา   จีนกลาง 
และมีความมั่นใจ
ในการใช้ภาษา 
จีนกลาง 

มาตรฐานที่ 1               
คุณภาพผู้เรียน 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

พัฒนาทางด้านภาษา
ในการส่ือสารกับ
ชาวต่างชาติ 

3. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน ได้รับความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาจีนจากมุมบอร์ด
ความรู้ 

4. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน ได้มีโอกาส
เรียนรู้ผ่านการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ท่ีครูผู้สอนได้สร้างขึ้น
เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาจีน 

5. ร้อยละ 10 ของ
นักเรียนระดับ
ระดับช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 1-3 ผ่าน
การทดสอบความ 
สามารถทางด้าน
ภาษาจีนสำหรับผู้ท่ี
ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็น
ภาษาแม่ (YCT) 

6. ร้อยละ 20 ของ
นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
ผ่านการทดสอบ
ความสามารถ
ทางด้านภาษาจีน

2. นักเรียนมีการ
พัฒนาทางด้าน
ภาษาในการส่ือสาร
กับชาวต่างชาติ (**
ชะลอการจัดสรรครู
จีน จากสถาน 
การณ์ COVID19) 

3. นักเรียนมีความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาจีนจาก
การศึกษามุมบอร์ด
ความรู้ 

4. นักเรียนมีโอกาส
เรียนรู้ผ่านการใช้
ส่ือ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมท่ี
ครูผู้สอนได้สร้างขึ้น
เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอนภาษาจีน 

5. นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
1-3 ได้เข้าร่วม
ทดสอบความ 
สามารถทางด้าน
ภาษาจีนสำหรับผู้ท่ี
ไม่ได้ใช้ภาษาจีน
เป็นภาษาแม่ 
(YCT) 

6. นักเรียนระดับ
ระดับช้ัน



 

             แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬวุัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                    

รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

สำหรับผู้ท่ีไม่ได้ใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ 
(YCT) 

7. ร้อยละ 20 ของ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ผ่านการทดสอบ
ความสามารถ
ทางด้านภาษาจีน
สำหรับผู้ท่ีไม่ได้ใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ 
(YCT และ HSK) 

8. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมจีน 
(เทศกาลวันไหว้
พระจันทร์  ประจำปี  
2563 และเทศกาล
ตรุษจีน ประจำปี 
2564)   

9. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี 1 
แผนการเรียน
ภาษาจีนได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายภาษา 
และวัฒนธรรมจีน10 
ร้อยละ 100  ของ
นักเรียน มีโอกาสได้
ค้นคว้าหาความรู้

ประถมศึกษา ปีท่ี 
4-6 ได้เข้าร่วมการ
ทดสอบความ 
สามารถทางด้าน
ภาษาจีนสำหรับผู้ท่ี
ไม่ได้ใช้ภาษาจีน
เป็นภาษาแม่ 
(YCT) 

7. นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-
3 ได้เข้าร่วมการ
ทดสอบความ 
สามารถทางด้าน
ภาษาจีนสำหรับผู้ท่ี
ไม่ได้ใช้ภาษาจีน
เป็นภาษาแม่ (YCT 
และ HSK) 

8. นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมจีน 
(เทศกาลวันไหว้
พระจันทร์ประจำปี 
2563 และเทศกาล
ตรุษจีน ประจำปี 
2564)   

9. นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
แผนการเรียน
ภาษาจีนได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายภาษา 
และวัฒนธรรมจีน 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาจีนจากแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
(ห้องสมุด)  
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนสามารถ
ส่ือสารและมีความ
มั่นใจในการใช้
ภาษาจีนกลาง 

2. นักเรียนมีการพัฒนา
ทางด้านภาษาในการ
ส่ือสารกับชาวต่าง 
ชาติ 

3. นักเรียนมีความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาจีนจากการ 
ศึกษามุมบอร์ดความรู้ 

4. นักเรียนได้เรียนรู้
ผ่านการใช้ส่ือ เทค 
โนโลยี นวัตกรรมท่ี
ครูผู้สอนได้สร้างขึ้น
เพื่อใช้ในการจัด        
การเรียนการสอน
ภาษาจีน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

5. นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
ผ่านการทดสอบ
ความสามารถ
ทางด้านภาษาจีน

(**ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้
เนื่องจากสถาน 
การณ์ COVID19) 

10. นักเรียนโรงเรียน
วัดเวฬุวัน ได้
ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาจีนจากแหล่ง
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
(ห้องสมุด)   



 

             แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬวุัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                    

รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

สำหรับผู้ท่ีไม่ได้ใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ 
(YCT) 

6. นักเรียนระดับ
ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6 ผ่านการ
ทดสอบความสามารถ
ทางด้านภาษาจีน
สำหรับผู้ท่ีไม่ได้ใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ 
(YCT) 

7. นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ผ่านการทดสอบ
ความสามารถ
ทางด้านภาษาจีน
สำหรับผู้ท่ี ไม่ได้ใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ 
(YCT และ HSK) 

8. นักเรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมจีน 
(เทศกาลวันไหว้
พระจันทร์ประจำปี 
2563 และเทศกาล
ตรุษจีน  ประจำปี 
2564)   

9. นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
แผนการเรียน
ภาษาจีน ได้รับความรู้
และประสบการณ์จาก



 

             แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬวุัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                    

รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ภาษาและวัฒนธรรม
จีน 

10. นักเรียนโรงเรียน
วัดเวฬุวัน ได้ความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษา
และวัฒนธรรมจีนจาก
แหล่งเรียนรู้นอก   
ห้องเรียน (ห้องสมุด)   

34 โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมลูกเสือ - 
เนตรนารี 

นายณัฐวุฒิ  
ชนะเลิศ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันทุกคน 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันมีระเบียบวินัย
ในตนเอง 

2. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันมีความสามัคคี
และสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า        

1. นักเรียนให้ความ
สนใจเข้าร่วมกิจ 
กรรมตามโครงการ
เป็นอย่างดี  

2. ทุกระดับช้ันมีการ
จัดการเรียนการ
สอนลูกเสือ - เนตร
นารี ครบทุกระดับ 
ช้ันและมีเอกสาร
บันทึกเวลาเรียน
ครบถ้วน 

3. การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามระเบียบทอง
ทางราชการและใช้
จ่ายอย่างคุ้มค่า 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
 
 

35 โครงการคุณธรรมท้ัง
ระบบ 

นางสาว 
อานันท์นิตย์   
สุรินทร์ตา 

เชิงปริมาณ 
1.พัฒนานักเรียน ครู 
ผู้บริหารและบุคลากร
ให้ได้จัดทำโครงงาน
คุณธรรมครบทุก

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า        

1.ได้เสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
การจัดทำโครงงาน

มาตรฐานที่ 1               
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ห้องเรียนจำนวน  52 
ห้องเรียน    
เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจการจัดทำ
โครงงานคุณธรรมได้
พัฒนาโครงงาน
คุณธรรมอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
ส่งผลให้ได้พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
ของตนเอง.  

 

คุณธรรมท่ีถูกต้อง
ให้กับนักเรียน 

2. ผู้บริหาร ครู 
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจการ
จัดทำโครงงาน
คุณธรรมได้พัฒนา
โครงงานคุณธรรม
อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ส่งผลให้ได้
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของ
ตนเอง 

3.ได้นำโครงงาน
คุณธรรมท่ี
ดำเนินการสำเร็จ
แล้วเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชนทาง
ส่ือต่างๆ  

36 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี
การศึกษา 

นาง
กาญจนา   
ก๋องแก้ว 

เชิงปริมาณ 
1. ครูร้อยละ 90 ได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะในการ
ผลิตส่ือและนวัตกรรม
การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

2. ครูร้อยละ 90 ใช้
และพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยี 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. ครูมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะ
ท่ีเพียงพอในการ
จัดหาและพัฒนา
ส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการ
เรียนรู้เพื่อนำมาใช้
ในการจัดการ
เรียนรู ้

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

3. ครูร้อยละ 90 ได้เข้า
ร่วมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ในการ
แสดงผลงานของผู้
ร่วมวิชาชีพ 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะท่ี
เพียงพอในการจัดหา
และพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการเรียนรู้
เพื่อนำมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

2. ครูมีส่ือ นวัตกรรม
การเรียนรู้และเทค 
โนโลยีท่ีทันสมัยและ
เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ 

3. ครูมีการร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
การแสดงผลงานของผู้
ร่วมวิชาชีพและ
สามารถนำไปปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนของตนเอง 

2. ครูมีส่ือ นวัตกรรม
การเรียนรู้และ
เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 

3.ครูมีการร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ในการแสดงผลงาน
ของผู้ร่วมวิชาชีพ
และสามารถนำไป
ปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอนของตนเอง 

37 โครงการ พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะ
สารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลยี ของ
ผู้เรียน 

นาง
กาญจนา   
ก๋องแก้ว 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90  มี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสน 
เทศ และการสื่อ สารได้

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. นักเรียนสืบค้น
ข้อมูล ความรู้ ผ่าน

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

 อย่างเหมาะสม ปลอด 
ภัยมีประสิทธภิาพ 

2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้
ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะ
สารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลยีตามช่วงวัย 

3. นักเรียนร้อยละ 90 
มีความรู้ ทักษะ และ
เจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้น สอดคล้องตาม
ความสนใจของแต่ละ
ช่วงวัย 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารได้
อย่างเหมาะสม ปลอด 
ภัย มีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เรียนมีทักษะ
สารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลยีตามช่วงวัย 

3. ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ และเจตคติท่ีดี 
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
สอดคล้องตามความ
สนใจของแต่ละช่วงวัย 

ระบบอินเตอร์เน็ต
ได้ 

2. นักเรียนสร้าง
ผลงาน ช้ินงาน ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนนำความรู้
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
การส่ือสาร ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

38 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และส่ิงแวดล้อม 

นายนาวี   
ศรีอ้าย 

เชิงปริมาณ 
1. ตัดแต่งกิ่งไม้รอบ
สนามฟุตบอลและ
ตามแนวสายไฟฟ้าใน
โรงเรียน 

2. ทำความสะอาดราง
ระบายน้ำรอบสนาม
ฟุตบอล รอบอาคาร
เวฬุโรจน์และอาคาร
พละศึกษาใหม่ 

3. ปรับปรุงห้อน้ำ
นักเรียนประถมศึกษา
ปีท่ี 1 – 6 จำนวน 3 
จุด ตามแบบท่ีกำหนด 

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าอาคารเวฬุ
กาญจน์ ตามแบบท่ี
กำหนด 

เชิงคุณภาพ 
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน สะอาด 
สวยงาม ปลอดภัย มี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. นักเรียนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการใช้
บริการด้าน
สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน   

2. สภาพแวดล้อม
บริเวณโรงเรียนมี
ความสะอาด 
ปลอดภัย เหมาะ
แก่การเรียนรู้และ
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ ร้อยละ 
83.34 มีความพึง
พอใจต่อ
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
ระดับมาก      

 

มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
 
 

39 พัฒนาอาคาร
สถานท่ี 

นาย
ไชยนันต์ 
อ่อนนุ่ม 

เชิงปริมาณ 
1.อาคารเรียน จำนวน 
6 หลัง 

2.อาคารประกอบอื่น 
จำนวน 7 หลัง   

 
 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. ทาสีอาคาร
ประกอบโรงเรียน
วัดเวฬุวัน 

2.ทาสีรั้วโรงเรียนวัด
เวฬุวัน 

มาตรฐานที่ 2               
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 



 

             แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬวุัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                    

รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. อาคารเรียนและ
อาคารประกอบอื่น 
ได้รับการซ่อมแซม
และบำรุงรักษา ให้
แข็งแรงปลอดภัย อยู่
ในสภาพใช้การได้ปกติ 

3.ปูพื้นกระเบ้ือง
ภายในโรงเรียนวัด
เวฬุวัน 

4.ซ่อมแซมพื้น
กระเบ้ืองอาคารธนู
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

5.เทพื้นรอบอาคาร
และทำอ้างล้างมือ
ในโรงเรียนวัดเวฬุ
วันความสำเร็จ
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบอื่น
ได้รับการซ่อมแซม
และบำรุงรักษาให้
อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ตามปกติ 

40 โครงการซ่อมบำรุง
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ทางการศึกษา 

นายนาวี   
ศรีอ้าย 

เชิงปริมาณ 
1. ห้องเรียน ห้อง
ประกอบและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในห้อง ร้อยละ 
80 มีสภาพสมบูรณ์ 
ปลอดภัย เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

2. ระบบไฟฟ้าร้อยละ 
80 สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย 

3.ระบบประปาร้อยละ 
80 มีสภาพสมบูรณ์ 
ใช้งานได้ 

4. ดูแล บำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. ห้องเรียน ห้อง
ประกอบ มีวัสดุ – 
อุปกรณ์ทางการ
ศึกษาท่ีปลอดภัย 
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน  

2. ระบบไฟฟ้า 
ประปา เครื่องปรับ 
อากาศ มีความ
ปลอดภัย ใช้งานได้
ดี ร้อยละ 79.09 มี
ความพึงพอใจต่อ
การซ่อมบำรุง
ครุภัณฑ์และ

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
 
 



 

             แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬวุัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                    

รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

จำนวน 28 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ 

1. ห้องเรียน ห้อง
ประกอบและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในห้อง มี
สภาพสมบูรณ์ 
ปลอดภัย สามารถใช้
งานได้ 

2. ระบบไฟฟ้า ประปา 
สามารถใช้งานได้ 
และปลอดภัย 

3. เครื่องปรับอากาศ 
สามารถใช้งานได้ดี 
เต็มตามสภาพ 

อุปกรณ์ทางการ
ศึกษาโรงเรียน 
ระดับมาก 

 

41 พัฒนางานอนามัย
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

นางอัญชัญ 
เลพิมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและ
บุคลากรได้รับการ
บริการจากห้อง
พยาบาลอย่าง
ครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ 

1. ปฏิบัติได้ร้อยละ 
100 ของเป้าหมาย
ได้รับบริการอย่างพึง
พอใจ 

 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. นักเรียนได้รับการ
บริการจากห้อง
พยาบาลอย่าง
ครบถ้วน 

2. คณะครูและ
บุคลากร ตลอดจน
แม่บ้าน ภารโรง 
รวมถึงผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับการ
บริการจากห้อง
พยาบาลอย่าง
ครบถ้วน  

มาตรฐานที่ 1               
คุณภาพผู้เรียน 

42 พัฒนาระบบประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน 

นางอัญชัญ 
เลพิมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวัน ระดับช้ัน

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

มาตรฐานที่ 2               
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

อนุบาล 1 – ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จำนวน 1,724  คน 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวัน ได้รับการ
คุ้มครองอุบัติเหตุจาก
โรงพยาบาลท่ีมี
คุณภาพ ได้อย่าง
ทันท่วงที ตลอด 24  
ช่ัวโมง  ได้รับการ
บริการเป็นอย่างดีจาก
บริษัทประกันท่ีเป็น
คู่สัญญา 

1. นักเรียนโรงเรียน
วัดเวฬุวัน ได้รับ
การคุ้มครองอุบัติ 
เหตุจากโรงพยา 
บาลท่ีมีคุณภาพ ได้
อย่างทันท่วงที 
ตลอด 24  ช่ัวโมง  
ได้รับการบริการ
เป็นอย่างดีจาก
บริษัทประกันท่ีเป็น
คู่สัญญา 

 

43 โครงการงาน
โภชนาการอาหาร
กลางวัน 

นางพัชรี 
เกษมณี  

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
สุขนิสัยท่ีดีในการ
รับประทานอาหาร  

2.  ผู้เรียนร้อยละ 100 
รับประทานอาหารท่ีมี
คุณค่าทาง โภชนาการ  
เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนรับประทาน
อาหารกลางวันครบ
ทุกคนและได้
รับประทานอาหารท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการ
ทำให้สุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์  
แข็งแรง  ท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจท่ีดี 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.ผู้เรียนมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานและ
สามารถร่วม
กิจกรรมการเรียน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.ผู้เรียนสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง ทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียน
ได้อย่างเต็มท่ี 

 

มาตรฐานท่ี 1 
ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ส่งผลให้นักเรียนมี
น้ำหนัก  ส่วนสูง  มี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนได้
อย่างมีความสุข 

 

44 โครงการพัฒนางาน
โภชนาการอาหาร
เสริม (นม) 

นางสุกัญญา   
ศรศักดา 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนระดับช้ัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6 จำนวน 
1,340 คน ได้มีพัฒนา
ร่างกายของนักเรียน
ให้ มีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ์  
แข็งแรงและมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวง สาธารณสุข    

2. นักเรียนระดับช้ัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6  จำนวน 
1,340 คน มีความ
เข้าใจและตระหนักถึง
ประโยชน์ของการดื่ม
นม 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคน
ระดับช้ันอนุบาล-
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. นักเรียนทุกคน
ระดับช้ันอนุบาล-
ประถมศึกษาปีท่ี 
1-6  มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง  ได้ด่ืมนม
ท่ีสะอาด 

2. นักเรียนทุกคน
ระดับช้ันอนุบาล-
ประถมศึกษาปีท่ี 
1-6  มีความรู้ 
ความเข้าใจและ
ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
อาหารเสริม(นม)   

  

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ได้
ด่ืมนมท่ีสะอาด 

2. นักเรียนทุกคน
ระดับช้ันอนุบาล-
ประถมศึกษา ปีท่ี 1-6 
มีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงประโยชน์
ของการดื่มนม 

45 โครงการดูแลด้าน
สวัสดิภาพนักเรียน 

นายณัฐวุฒิ  
ชนะเลิศ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันทุกคน 

2. คณะครู บุคลากร
ตลอดถึงผู้มาติดต่อกับ
ทางโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันมีความ
ปลอดภัยเมื่ออยู่ใน
โรงเรียน 

2. คณะครู  บุคลากร
รวมไปถึงผู้มาติดต่อ
กับทางโรงเรียน  
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยภายใน
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า       

1. โรงเรียนมียาม
รักษาการณ์เพื่อ
รักษาความปลอด 
ภัยตลอด 24ช่ัวโมง 

2. นักเรียนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น
เนื่องจากมียาม
รักษาการณ์ค่อย
ป้องกันมิให้บุคคลท่ี
ไม่พึงประสงค์เข้า
มาในโรงเรียน 

3. โรงเรียนมีอุปกรณ์
ในการอำนวยความ
สะดวกด้าน
การจราจรท่ีมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
แผงกั้น ป้ายจราจร  

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
 
 

46 โครงการพัฒนางาน
กิจการนักเรียน 

นางณัฐวุฒิ  
ชนะเลิศ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรม 

  จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า       

1. นักเรียนให้ความ
สนใจเข้าร่วมกิจ 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

2. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 

3. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันร้อยละ 100 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

 

กรรมตามโครงการ
เป็นอย่างดี  

2. กิจกรรมบาง
กิจกรรมไม่สามารถ
จัดได้เนื่องจาก
สถานการณ์ 
COVID-19 

3. งบประมาณท่ี
เหลือทำเรื่องขอ
เปล่ียนแปลง
งบประมาณไปใช้ใน
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

 
 

47 โรงเรียนคุ้มครอง
เด็ก 

นางสาว
รัญจวน  
มโหธร 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนสามารถ
จัดเก็บข้อมูลและ
ดำเนินงานโรงเรียน
คุ้มครองเด็กท่ี
สอดคล้องตาม
มาตรฐานโรงเรียน
คุ้มครองเด็ก 

2.  โรงเรียนสามารถ
ประเมินการ
ดำเนินงานของ
โรงเรียนตาม
มาตรฐานโรงเรียน
คุ้มครองเด็กได้ 
เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนได้รับการเฝ้า
ระวัง การดูแล การ
ช่วยเหลือและการ

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า       

1.กิจกรรมสำรวจจุด
เส่ียง 

2.กิจกรรมตัวฉันเป็น
ของฉัน  (ป.5-6) 

ปัญหาท่ีไม่สามารถ
จัดการดำเนินงาน  
สรุปได้ดังนี้ 
1. กิจกรรมท้ัง 2 
กิจกรรมไม่ได้
ดำเนินการ 
กิจกรรมสำรวจจุด
เส่ียง เนื่องจากติด
ปัญหาสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า
Covid-19  ทำให้

มาตรฐานที่ 1               
คุณภาพผู้เรียน 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

คุ้มครองให้นักเรียน
ปลอดภัย  

2 .ผู้บริหาร ครู  
บุคลากรในโรงเรียน
และผู้ปกครอง มี 
บทบาท และใช้วินัย
เชิงบวกส่งเสริมดูแล
นักเรียนท้ังทาง
ร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม 

 
 

ไม่ได้มีกิจกรรม
ประชุมรวมกลุ่มคน
จำนวนมากในช่วง
เปิดภาคเรียน 

2. กิจกรรมการ
อบรมนักเรียนตัว
ฉันเป็นของฉัน 
ประสบปัญหาเรื่อง
ของเวลาในการจัด
กิจกรรม และ
สถานท่ีอบรม การ
ซ้อมสถานศึกษา
พระราชทาน ระดับ
ประถมศึกษา ทำให้
จัดสรรเวลาไม่ลง
ตัวทั้งของคณะครู
และนักเรียน 
สถานท่ีท่ีใช้อบรมก็
ใช้สำหรับการ
ประเมิน จัดห้อง
เตรียมเอกสาร 

3.กิจกรรมอบรมครู 
โรงเรียนคุ้มครอง
เด็กท้ังระบบ  
- ผู้บริหาร คณะครู
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
จำนวน 95 คน  
ได้รับความรู้ ใน
เรื่องโครงการ
โรงเรียนคุ้มครอง
เด็ก การใช้วินัยเชิง
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

บวก การไม่ใช้
ความรุนแรง โดยมี
คณะวิทยากรจาก
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็กและ
เครือข่ายโรงเรียน
คุ้มครองเด็ก
ภาคเหนือ มาร่วม
กิจกรรมอบรม ซึ่ง
ทาง(โรงเรียนได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานจาก
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็ก จำนวน 
6,000 บาท) 

48 ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

นางสาว
รัญจวน  
มโหธร 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนทุกคนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง
จากครูประจำช้ัน 
เชิงคุณภาพ 

1.ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ในโรงเรียนและ
ผู้ปกครอง มี บทบาท 
และเจตคติท่ีดีในการ
ส่งเสริมดูแลนักเรียน 
ท้ังทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า       

1. กิจกรรมจัดทำ
เอกสารบันทึก
ข้อมูลนักเรียน 
(แบบ ชร.)  

- ครูประจำช้ัน 
จำนวน 52 
ห้องเรียนได้รับแฟ้ม
เอกสารระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และ วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
จัดเก็บข้อมูล
นักเรียนเป็น
รายบุคคล 

มาตรฐานที่ 1               
คุณภาพผู้เรียน 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

2. นักเรียนทุกคนมี
พัฒนาการทางด้าน
อารมณ์ สังคม จิตใจ 
และสติปัญญาดีขึ้น 

- นักเรียนทุกคน
ได้รับการช่วยเหลือ
และคุ้มครองอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง
จากครูท่ีประจำช้ัน 

2. กิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียน (5.5 
covid-19) 

- มีการเปล่ียนแปลง
งบประมาณ 
นำไปใช้ในการ
จัดทำเอกสารชุด
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในช่วง
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเช้ือไวรัส
covid-19 

3. กิจกรรมมอบ
ทุนการศึกษา 
“เพชรศรีเวฬุวัน” 
- นักเรียน จำนวน 
104 คน ได้รับมอบ
ทุนการศึกษา 
“เพชรศรีเวฬุวัน” 
จำนวน 52 
ห้องเรียนๆละ 2 
คน ทุนละ 1,000 
บท ในรูปแบบของ
การฝากเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ของ
นักเรียน - ผู้บริหาร 
ครู  บุคลากรใน
โรงเรียนและ
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ผู้ปกครองร้อยละ 
80 มี เจตคติท่ีดี
และมีบทบาท ใน
การส่งเสริมดูแล
นักเรียน ท้ังทาง
ร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม 

49 โครงการวางแผน
สรรหาอัตรากำลัง
และบรรจุแต่งต้ัง 

นายสุรพล  
อนุสรพร
พงศ์ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูอัตราจ้างตรงตาม
เอก (100%) 

2. บุคลากรท่ัวไปมีครบ
ตามตำแหน่งงาน 
(100%) 

 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ท่ีดีขึ้น90% 

2. โรงเรียนมีระบบการ
บริหารงานยอดเยี่ยม 
90%   

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. โรงเรียนมีผลท่ี
เกิดจากการ
ปฏิบัติงานตาม
ตำแหน่งงาน  

2.โรงเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ดีข้ึน
ตามท่ีต้ังเป้าหมาย
ไว้  

 มาตรฐานท่ี 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

50 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

นายสุรพล  
อนุสรพร
พงศ์ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารและ
ข้าราชการคณะครู  
75 คน (100%) 

2. พนักงานราชการ
และบุคลากร
สนับสนุนการศึกษา 
19 คน (100%) 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลการ
เรียนท่ีดีขึ้น 80 % 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.ครูมีการใช้เทคนิค
วิธีสอนท่ี
หลากหลาย 

2.มีการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียน
การสอนมากขึ้นครู
มีการสร้าง
นวัตกรรมในการ
เรียนการสอน  

มาตรฐานท่ี 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

2. ผู้บริหารและ
ข้าราชการคณะครู
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การสอน 80%   

3. ครูและนักเรียนมี
ความสุขในโรงเรียน 
90 % 

 

51 โครงการสร้างขวัญ
และกำลังใจบุคลากร
ทางการศึกษา 

นางสาว
วรัญญา   
เรืองฤทธิ์ 

 เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารและ
ข้าราชการคณะครู  
75 คน (100%) 

2. พนักงานราชการ
และบุคลากร
สนับสนุนการศึกษา 
19 คน (100%) สูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน 
มีขวัญและ กำลังใจใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เต็มศักยภาพ และมี
ความสัมพันธ์อันดีซึ่ง
กันและกัน 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.ผู้บริหารและ
ข้าราชการคณะครู  
75 คน (100%)มี
ความพึงพอใจใน
การทำกิจกรรมใน
กิจกรรมสร้างขวัญ
และกำลังใจ 

2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีของ
โรงเรียน มีขวัญ
และ  

กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มศักยภาพ และ
มีความสัมพันธ์อันดี
ซึ่งกันและกนั 

มาตรฐานท่ี 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

52 ข้อมูลสารสนเทศ 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

นายอภิเษก  
ณ วรรณต๊ิบ 
และคณะ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำข้อมูล
สารสนเทศของ
โรงเรียนท้ัง  6 ฝ่าย 
ได้แก่ งานวิชาการ , 
งานอาคารสถานท่ี ,
งานกิจการนักเรียน ,
งานบุคลากร , งาน

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. จัดทำข้อมูล  
สารสนเทศของ
โรงเรียนให้สมบูรณ์
เป็นปัจจุบัน 

2. บริการและ
เผยแพร่ข้อมูล

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

อำนวยการ , งาน
แผนงาน และ
งบประมาณ  ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 

2. รวบรวมข้อมูลใน
รูปแบบ Data 
Management 
Center และรูปแบบ
เอกสาร 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีระบบการ
ค้นหาข้อมูล
สารสนเทศท่ีสะดวก 
รวดเร็ว 

2. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศครบตาม
ขอบข่ายงาน
สารสนเทศ 

สารสนเทศแก่ครู 
บุคลากร นักเรียน 
และผู้เกี่ยวของ 
3. เก็บรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศ
พื้นฐานท่ีจำเป็นใน
การวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา 

53 โครงการงานธุรการ นางสาว 
อรกัญญา  
หาญฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
1. งานธุรการเป็นระบบ 
รวดเร็ว ถูกระเบียบ 
และเป็นปัจจุบัน ร้อย
ละ 100 

2. การรับ-โต้ตอบ
หนังสือเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 
100 

3. การจัดเก็บเอกสาร
ของทางราชการเป็น
ระบบ ง่ายต่อการ

จากการดำเนิน
โครงการพบว่า 

1. ระบบงานธุรการมี
การจัดทำการรับ-
ส่ง การเก็บรักษา
หนังสือราชการ
อย่างเป็นระบบ 
รวดเร็ว ถูกระเบียบ 
เป็นปัจจุบัน และ                
มีประสิทธิภาพ 

2. มีวัสดุ ครุภัณฑ์
เพียงพอในการ

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ค้นหา ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

1. ช่วยสนับสนุน
แผนงานอื่นให้ประสบ
ผลสำเร็จลุล่วงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ระบบงานธุรการ 
เป็นระบบ รวดเร็ว ถูก
ระเบียบ และเป็น
ปัจจุบัน เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม สะดวกแก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
สามารถค้นหา จัดทำ
ได้รวดเร็วขึ้น 

3. เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ 
เมื่อเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 

4. ช่วยอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้บัง คับ
บัญชาหรือหัวหน้า
งานหรือผู้เกี่ยวข้องใน
การควบคุม 
ตรวจสอบ และ
ติดตามเรื่องต่าง ๆ 

ดำเนินงานธุรการ
ของโรงเรียน 

54 ประชาสัมพันธ์ นางสาว 
พิมุกข์พัฒน ์
จิรัชธรรม
โชติ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้ปกครองและ
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาถึงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

  จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า       
1. ผู้ปกครองและ
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาถึงช้ัน

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการจัดการ
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

จำนวน 1,540 คน 
รับทราบข้อมูลติดตาม
ข่าวสารงาน
ประชาสัมพันธ์ทาง
เฟสบุ๊คหรือไลน์ของ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
ร้อยละ 100 

2.  โรงเรียนจัดทำ
วารสาร หนังสือ
ราชการแจ้งข่าวสาร
ให้ผู้ปกครองทราบ
เป็นประจำ อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

3.  โรงเรียนแจ้ง
ข่าวสารกิจกรรมของ
โรงเรียน  โดย
ประชาสัมพันธ์เสียงไร้
สายร่วมกับเทศบาล
ตำบลยางเนิ้ง เดือน
ละ 1  ครั้ง 

มัธยมศึกษาตอนต้น
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ได้ทันเวลา ทัน
เหตุการณ์ 

2. ผู้ปกครองและ
นักเรียน บุคลากร 
ตลอดจนหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องมีขวัญ
และกำลังใจท่ีดีใน
การทำงานร่วม 

3. ผู้ปกครองและ
นักเรียน บุคลากร 
ตลอดจนหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องมี
ความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันและมีความ
เข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน 

เรียนการสอนท่ี
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

55 โครงการพัฒนางาน
ปฏิคม 

นางอัญชลี  
นันตาวงค์ 

เชิงปริมาณ 
1. มีวัสดุอุปกรณ์
สำหรับให้บริการอย่าง
เพียงพอ 

2. บุคลากรในโรงเรียน
วัดเวฬุวัน ผู้ปกครอง 
ผู้มาติดต่อ ผู้มาศึกษา
ดูงานได้ใช้บริการ 

 
 
 

จากการดำเนิน
โครงการพบว่า 

1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน
มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อผู้ท่ีมา
รับบริการ 

2. โรงเรียนวัดเวฬุวัน
มีอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมไว้บริการ
แก่ผู้ท่ีมารับบริการ
อย่างเพียงพอ 

มาตรฐานที่  2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
สอดคล้องจุดเน้น
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. มีวัสดุอุปกรณ์
สำหรับให้บริการท่ีมี
คุณภาพ 

2. ผู้มาศึกษาดูงานมี
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการท่ีได้รับจาก
งานปฏิคมในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 

3. งานปฏิคมของ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

3. ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจใน
การให้บริการของ
โรงเรียน 

 

56 โครงการดูแลรักษา
ยานยนต์ 

นายนาวี   
ศรีอ้าย 

เชิงปริมาณ 
1.ดูแลบำรุงรักษา 
ซ่อมแซม รถยนต์ของ
โรงเรียนพร้อมใช้งาน
ได้ จำนวน 2 คัน 

 
 
 
เชิงคุณภาพ 
1.รถยนต์ของโรงเรียน 
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานและมีคุณภาพท่ีดี 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. มีการดำเนินการ
เกี่ยวกับการ
ประกันภัย การ
บำรุงรักษายาน
ยนต์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
พร้อมใช้งานได้ดี 

2. การใช้รถยนต์
เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ   

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
 
 

57 โครงการงานซ่อม
บำรุง/ ICT 

นางสาว 
จันทร์จิรา  
 มีสนิท 

เชิงปริมาณ 
1.ครูร้อยละ 80 ได้ใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และโสต 
ทัศนูปกรณ์ ในการ
จัดการเรียนการสอน 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.  ครูได้ใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 
โสตทัศนูปกรณ์ ใน

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

2.  นักเรียนร้อยละ 80 
ได้ใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ โสตทัศนูปกรณ์ 
ในการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 

1.  ครูได้ใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ โสตทัศนูปกรณ์ 
ในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนได้ใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 
โสตทัศนูปกรณ์ ใน
การเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย 

การจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  นักเรียนได้ใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 
โสตทัศนูปกรณ์ ใน
การเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย 

 

58 โครงการงานดูแล
ระบบเครือข่าย 

นางสาว 
จันทร์จิรา   
มีสนิท 

เชิงปริมาณ 
1.ครูและนักเรียนร้อย
ละ 80 ได้ใช้บริการ
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ในการจัดการ
เรียนการสอน 

 
2. ครูและนักเรียนร้อย
ละ 80 ได้ใช้ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. ครูและนักเรียนได้
ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต และ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

2.ครูและนักเรียนมี
ระบบสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตและ

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

และเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและเพียงพอ  
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและ
มีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 

1.ครูและนักเรียนได้ใช้
บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ในการจัดการ
เรียนการสอน 

2. ครูและนักเรียนมี
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และเพียงพอต่อการ
จัดการ เรียนรู้อย่าง
หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 

 

59 โครงการงาน
ประชาสัมพันธ์ 
(Web Site) 

นางสาว 
จันทร์จิรา  
 มีสนิท 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมีเว็บไซต์ท่ี
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน 

2.  ให้บริการครู 
นักเรียน และผู้สนใจ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ผ่านอินเทอร์เน็ต 

 
 

จากการดำเนินโครง
กาพบว่า 

1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน
มีเว็บไซต์ (Web 
Site)มีประสิทธิ 
ภาพ สามารถ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ
โรงเรียน ได้อย่าง
รวดเร็ว 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีเว็บไซต์ท่ี
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. ให้บริการครู 
นักเรียน และผู้สนใจ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ผ่านอินเทอร์เน็ต 
อย่างรวดเร็ว 
ครบถ้วน 

2. ครู นักเรียน และ
ผู้ท่ีสนใจ ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจาก
เว็บไซต์ของ
โรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง 

 

60 โครงการงาน
ประชาสัมพันธ์ 
Facebook 

นางสาว
จันทร์จิรา  
มีสนิท 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมี 
Facebook ท่ีนำเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน 

2.  ให้บริการครู 
นักเรียน และผู้สนใจ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ผ่านอินเทอร์เน็ต 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมี 
Facebook ท่ีนำเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. ให้บริการครู 
นักเรียน และผู้สนใจ

จากการดำเนิน
โครงการพบว่า 

1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ม ีFacebook) มี
ประสิทธิภาพ 
สามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียน ได้อย่าง
รวดเร็ว 

2. ครู นักเรียน และ
ผู้ท่ีสนใจ ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจาก 
Facebook ของ
โรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง 

 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ด้านข้อมูลข่าวสาร
ผ่านอินเทอร์เน็ต 
อย่างรวดเร็ว 
ครบถ้วน 

61 งานถ่ายภาพ นายวีระวฒุิ  
ชัยวงศ์ญาติ 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมีภาพถ่าย
ประกอบทุกกิจกรรม
ของโรงเรียนและ
เพียงพอต่อการใช้งาน 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีภาพถ่าย
ประกอบอธิบาย
รายละเอียดในงาน
ต่างๆ  

2. โรงเรียนมีภาพถ่าย
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน 

จากการดำเนิน
โครงการพบว่า 
1.โรงเรียนวัดเวฬุ
วันมีภาพถ่ายของ
โรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถนำไป
ประกอบอธิบาย
รายละเอียดในงาน
ต่างๆ ของงาน
สารสนเทศใน
รูปแบบอื่นๆ 

2. ได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ประกอบนำเสนอ
ข่าวสารกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

63 โครงการส่งเสริม
ชุมชนสัมพันธ์ 

1. นางสาว        
ธิดารัตน์ 
อิมัง หัวหน้า
งาน 
2. นายทวีป  
ศรีสุวรรณ         
รองหัวหน้า
งาน 
3. นางสาว
พิมุกข์พัฒน์          
จิรัชธรรม

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80ของครู
และบุคลากรได้รับ
การเข้าร่วมโครงการ 

2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนเข้าร่วมโครง 
การและได้รับการ
พัฒนาทางการศึกษา
ตามมาตรฐานท่ี
สถานศึกษากำหนด 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.ผู้เรียนเห็น
ความสำคัญใน
กิจกรรมทางศาสนา
และปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาท่ีตน
นับถือได้อย่าง
เหมาะสม 

มาตรฐานที่   14   
ตัวบ่งช้ีท่ี14.7
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

http://general.jvs.ac.th/index.php/2560/2018-09-03-06-12-43
http://general.jvs.ac.th/index.php/2560/2018-09-03-06-12-43
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

โชติ 
กรรมการ
และ
เลขานุการ 
4.และคณะ 

เชิงคุณภาพ 
3. ของครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อ 
กิจกรรม 

2.ผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดี
กับหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐ ระหว่างวัด 
ชุมชน และ
โรงเรียน 

3.ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้ันตอน 
พิธีการทาง
พระพุทธศาสนา 

64 โครงการงานศิษย์
เก่า/ชมรมผู้ปกครอง 

นางสุกัญญา   
ศรศักดา 

เชิงปริมาณ 
1.ให้บริการเครือข่าย
ความสัมพันธ์ศิษย์เก่า
และชมรมผู้ปกครอง 
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
แลกเปล่ียนข้อมูลและ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
เชิงคุณภาพ 

1. สัมพันธภาพระหว่าง
ศิษย์เก่าและชมรม
ผู้ปกครองกับโรงเรียน
วัดเวฬุวัน ร่วม
แลกเปล่ียนข้อมูลและ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
ดำเนินงานด้านต่างๆ 
ของสถานศึกษา
ร่วมกันได้ในอนาคต 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. เครือข่าย
ความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่า
ผ่านช่องทาง
ออนไลน์กับ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

2. นำแนวคิดและข้อ
ช้ีแนะท่ีได้นับมา
พัฒนาและปรับปรุง
การดำเนินงานด้าน
ต่างๆ ของ
สถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
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65 โครงการตลาดนัด 
วันอาทิตย์ 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

นาย
ไชยนันต์  
อ่อนนุ่ม 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ปกครองและชุมชน 
ร้อยละ 80  มีรายได้
จากทำกิจการตลาด
นัดวันอาทิตย์  

2.นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวัน ร้อยละ 20 มี
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีรายได้จาก
ทำกิจการตลาดนัดวัน
อาทิตย์เกิดเป็นรายได้
สถานศึกษาเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรทำให้เกิด
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลภายใน
โรงเรียน 

2.นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวัน  ได้รับการฝึก
ทักษะอาชีพ 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. โรงเรียนมีรายได้
จากทำกิจการ
ตลาดนัดวันอาทิตย์
เกิดเป็นรายได้
สถานศึกษาเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
ภายในโรงเรียน 

2. เกิดการระดม
ทรัพยากรระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน 
และโรงเรียน 

3. เกิดการฝึกทักษะ
วิชาชีพให้แก่
นักเรียนภายใน
โรงเรียน  

 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
มาตรฐานที่3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

66 โครงการงาน Food  
center 

นางอัญชลี 
นันตาวงค์ 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียน จำนวน 
1,724 คน 

2. ครูและบุคลากร
จำนวน 100  คน 

3. แม่บ้านนักการภาร
โรง จำนวน   26  คน 
 

 

จากการดำเนิน
โครงการพบว่า 

1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน
มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อผู้ท่ีมา
รับบริการ 

2. ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องจุดเน้น
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
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การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้านค้าขายอาหารท่ี
ได้รับการคัดเลือก  มี
คุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 

2. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันได้รับบริการ
อาหารท่ีสะอาด  และ
ถูกสุขลักษณะ 

 

  67 โครงการน้ำด่ืมเวฬุ
วัน 

นางพัชรี 
เกษมณี 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนและบุคลากร
ได้ด่ืมน้ำสะอาด          
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนและบุคลากร
ได้ด่ืมน้ำท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสุข 

2.นักเรียนและบุคลากร
ได้รับความสะดวก
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3.นักเรียนและบุคลากร 
มีความมั่นใจในน้ำด่ืม
ท่ีสะอาดแลปลอดภัย 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.นักเรียนและ
บุคลากร ได้ด่ืมน้ำท่ี
ได้รับรองมาตรฐาน
จากกระทรวง
สาธารณสุข 

2.นักเรียนและ
บุคลากร ได้รับ
ความสะดวกอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

3.นักเรียนและ
บุคลากร มีความ
มั่นใจในน้ำด่ืมท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัย 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
 
 

68 โครงการส่งเสริม
นิสัยรักการออม 

นางรุ่งนภา 
แก้ววิฑูรย ์

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวัน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป มีบัญชีออม
ทรัพย์ของตนเอง  

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. นักเรียนตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
การออม ซึ่ง

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพเด็ก 
มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
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2. นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวัน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป ร่วมกิจกรรม
สัปดาห์แห่งการออม 
เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนได้เรียนรู้ถึง
วิธีการออมเงิน รู้จัก
คุณค่าของเงินในแง่
ของการประหยัดอด
ออม และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
ตลอดจนตระหนักถึง
ความสำคัญของการ
ออม และมีนิสัยรัก
การออม 

นักเรียนร้อยละ 
100 มีบัญชีออม
ทรัพย์ของตนเอง 

2. ความพึงพอใจต่อ
การดำเนินโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการ
ออมในระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็น  ร้อยละ 
88.70 ซึ่งถือว่า
เป็นไปตาม
เป้าหมายของ
โครงการ 

เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

69 บริหารจัดการสระ
ว่ายน้ำโรงเรียนวัด
เวฬุวัน 
 

นายประวุฒิ  
ฟองคำ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดซื้อสารคลอรีน 
สารส้ม และโซดาแอซ 
เพื่อรักษาน้ำในสระให้
สะอาดตลอดปี
การศึกษา 

2. จัดซื้อหรือซ่อมแซม
ปรับปรุง เครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ใน
การบำรุงรักษาสระ
ว่ายน้ำ และเครื่อง
บำบัดน้ำเสียให้มี
ความปลอดภัยพร้อม
ใช้งาน 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. โรงเรียนมี สระ
ว่ายน้ำ ท่ีมีน้ำท่ี
สะอาดเหมาะ
สำหรับใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน 

2.สระว่ายน้ำ มี
เครื่องมือวัสดุ 
อุปกรณ์ พร้อม
สำหรับบำรุงรักษา
สระว่ายน้ำให้พร้อม
ใช้บริการ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

3. จัดจ้างครูท่ี
เช่ียวชาญเฉพาะการ
สอนว่ายน้ำ มาทำการ
สอนนักเรียน จำนวน 
4 คน 

4 .จัดการสอนว่ายน้ำ
ให้แก่นักเรียนตังแต่
ช้ันอนุบาลถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จำนวน1,729 คน 

5. ส่งเสริมความเป็น
เลิศให้กับนักกีฬาว่าย
น้ำ เข้าร่วมการแข่ง 
ขันไม่น้อยกว่า 5 
รายการต่อปี 

6. จัดบริการสระว่ายน้ำ
ให้ชุมชนใช้ออกกำลัง
กายทุกวันหลังเลิก
เรียนและ
วันหยุดราชการ 

7. ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระว่ายน้ำให้
มีความ สวยงามและ
ปลอดภัย 
 เชิงคุณภาพ 

1. มีสารคลอรีน สารส้ม 
และโซดาแอซ เพื่อ
รักษาน้ำในสระให้
สะอาดตลอดปีการ 
ศึกษา ได้ร้อยละ 100 

3.มีครูท่ีเช่ียวชาญ
เฉพาะการสอนว่าย
น้ำ มาทำการสอน
นักเรียน 

4.นักเรียนต้ังแต่ช้ัน
อนุบาลถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3
ได้เรียนว่ายน้ำทุก
คน 

5.มีนักกีฬาว่ายน้ำ
ของโรงเรียนเข้า
ร่วมแข่งขัน การ
ว่ายน้ำร่วมกับ
ชุมชน 

6.โรงเรียนเปิด
บริการการออก
กำลังกายด้านว่าย
น้ำแก่ชุมชน 

7.ภูมิทัศน์บริเวณ
สระว่ายน้ำมีความ
สะอาด สวยงาม
และปลอดภัย 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

2. จัดซื้อหรือซ่อมแซม
ปรับปรุง เครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ใน
การบำรุงรักษาสระ
ว่ายน้ำ และเครื่อง
บำบัดน้ำเสียให้มี
ความปลอดภัยพร้อม
ใช้งานคิดเป็นร้อยละ 
100 

3.จัดจ้างครูท่ีเช่ียวชาญ
เฉพาะการสอนว่ายน้ำ 
มาทำการสอนนัก 
เรียน จำนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

4. จัดการสอนว่ายน้ำ
ให้แก่นักเรียนตังแต่
ช้ันอนุบาลถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จำนวน 1,729 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 

5. ส่งเสริมความเป็น
เลิศให้กับนักกีฬาว่าย
น้ำ เข้าร่วมการแข่ง 
ขันไม่น้อยกว่า 5 
รายการต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 100 

6. จัดบริการสระว่ายน้ำ
ให้ชุมชนใช้ออกกำลัง
กายทุกวันหลังเลิก
เรียนและวันหยุด 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ราชการคิดเป็นร้อยละ
80 

7. ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระว่ายน้ำให้
มีความสะอาด 
สวยงามและปลอดภัย
คิด เป็น ร้อยละ 100 

70 โครงการ ICT-
School สู่
มาตรฐานสากล 

นางสาว 
จันทร์จิรา   
มีสนิท 

เชิงปริมาณ 
1.ครูและนักเรียนร้อย
ละ 80 ได้ใช้บริการ
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน 

2.ครูและนักเรียนร้อย
ละ 80 ได้ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 

3.ครูและนักเรียนร้อย
ละ 80 ได้ใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตท่ีรวดเร็ว
และครอบคลุมท่ัว
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

1. ครูและนักเรียนได้ใช้
บริการคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยี

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. ครูและนักเรียนได้
ใช้บริการคอม พิว
เตอร์ และเทคโน 
โลยีทางการศึกษา 
ในการจัดการเรียน
การสอน 

2. ครูและนักเรียนมี
ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและเพียง 
พอต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่าง
หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 

3. ครูและนักเรียนได้
ใช้ระบบอินเทอร์ 
เน็ตท่ีรวดเร็วและ
ครอบคลุมท่ัว
โรงเรียน 

 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ทางการศึกษา ในการ
จัดการเรียนการสอน 

2. ครูและนักเรียนมี
ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและ
มีประสิทธิภาพ 

3. ครูและนักเรียนได้ใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตท่ี
รวดเร็วและ
ครอบคลุมท่ัวโรงเรียน 

71 จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

นางอภิสรา  
บุญทวี 

เชิงปริมาณ 
1.คณะครูโรงเรียนเวฬุ
วันท่ีรับผิดชอบจัดทำ
โครงการ  ร้อยละ 
100 จัดทำโครงการ
ครบถ้วนท้ัง 7 ฝ่าย
งาน 
เชิงคุณภาพ 

1. คณะครูโรงเรียนเวฬุ
วันท่ีได้รับผิดชอบ
โครงการ จัดทำ
โครงการและใช้
จ่ายเงินตรงตามแผนท่ี
วางไว ้

2. การทำงานลดความ
ผิดพลาดและลดความ
ซ้ำซ้อนในการทํางาน 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. มีแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  โครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ 
ในลักษณะเป็น
เอกสาร
งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
นำไปสู่การปฏิบัติ
ได้ทันทีท่ีได้รับ
งบประมาณ 

2. ลดความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดขึ้นใน
การทํางานไว้
ล่วงหน้า 

3. เป็นแนวทางและ
ทิศทาง รวมทั้งเพื่อ

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

เป็นการประเมินผล
การพัฒนาแต่ละปี
การศึกษา 

4. ลดความผิดพลาด
และลดความ
ซ้ำซ้อนในการ
ทํางาน 

5. มีการลําดับ
ความสําคัญและ
เร่งด่วนของการ
ทํางาน 

6. เป็นการ
มอบหมายงาน
ให้กับผู้ปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

72 โครงการบ้านเวฬุวัน
สู่ชุมชน 

นางสาว 
อานันท์นิตย์   
สุรินทร์ตา 

เชิงปริมาณ 
1.ครูและนักเรียนแกน
นำ จำนวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 

1.กิจกรรมท่ีดำเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์  
ผลงานท่ีนำเสนอเป็น
ท่ียอมรับของชุมชน 

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.โรงเรียนและชุมชน
จัดกิจกรรมร่วมกัน
ตลอดปีการศึกษา 

2. นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมสำคัญ
ของชุมชนและ
โรงเรียน  

3.โรงเรียนกับชุมชน
มีความสัมพันธ์อันดี
และมีความเอื้อ

มาตรฐานที่ 1               
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

อาทร 
กิจกรรมไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิด 

73 โครงการรักษ์เวฬุวัน
รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

นายสุรพล  
อนุสรพร
พงศ์ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ  70  
มีจิตสำนึกในการลด
และคัดแยกขยะ 

2. โรงเรียนมีจุดบริการ
ท้ิงขยะท่ีคัดแยกอย่าง
ถูกวิธี  จำนวน  5  จุด 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีพฤติกรรม
การท้ิงขยะท่ีถูกวิธี 

2. โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการขยะท่ี
คัดแยก ตาม
กระบวนการท่ีถูกต้อง 

ผลจากการดำเนิน
โครงการพบว่า 

1.นักเรียนมีจิตสำนึก
ในการท้ิงขยะและ
รักษาส่ิงแวดล้อม 

2.โรงเรียนสะอาด
และมีส่ิงแวดล้อมท่ี
สวยงาม 

 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
   
 

74 โครงการโรงเรียน 
วิถีพุทธ 

นางสาว 
อานันท์นิตย์   
สุรินทร์ตา 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากร และนักเรียน
ได้ปฏิบัติตามวัตถุประ 
สงค์ของโครงการร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 
เชิงคุณภาพ 

1.ผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากร และนักเรียน
ได้ในโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ผลจากการดำเนิน
โครงการพบว่า 

1.นักเรียนมีคุณธรรม 
และจริยธรรมใน
ตนเอง 

2. นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
กิจกรรมไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจาก

มาตรฐานที่ 1               
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

โรงเรียนวิถีพุทธและ 
ปฏิบัติตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธได้ 

สถานการณ์โรค
ระบาดโควิด 

 
75 โครงการจิตอาสา

เวฬุวัน – ปันสุข 
นางสาว
อานันท์นิตย์   
สุรินทร์ตา 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนแกนนำ
ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-3 จำนวน 150 
คน 
เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันมีการปฏิบัติตน
ท่ีเหมาะสมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษาและมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ดำรงตนเป็นพลเมือง
ท่ีดี 

2.ผู้ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 10 
ครอบครัว มีขวัญและ
กำลังใจ ในการดำเนิน
ชีวิต ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ใน ครอบครัว 

 
 
 
 
 
 

ผลจากการดำเนิน
โครงการพบว่า 

1.ได้ช่วยเหลือครอบ 
ครัวเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนท่ียากจน
และผู้สูงอายุใน
ชุมชน ท่ีขาดแคลน
ปัจจัยพื้นฐานใน
การดำรงชีวิต 

2. ครอบครัวนัก 
เรียนท่ีได้รับความ
ช่วยเหลือ มีขวัญ
และกำลังใจ มี
โอกาสในการศึกษา
เล่าเรียนและการ
ทำงาน 

3.ได้สร้างจิตสำนึก
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการให้มีจิต
อาสา แสดงออกถึง
ความมีน้ำใจช่วย 
เหลือคนในสังคม 

กิจกรรมไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิด 

มาตรฐานที่ 1               
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

76 โครงการการจัดการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ 
ประเภท Mini 
English Program 
(MEP) 
 

นาง
กาญจนา 
จันทร์จร 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 
ของห้องเรียนสอง
ภาษาช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
จำนวน 194 คน ได้
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สุข
ศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอน
เป็นภาษาอังกฤษโดย
ครูชาวต่างชาติ 

2. ร้อยละ 85 ของ
นักเรียน สามารถ
ส่ือสารและมีความ
มั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ 
3 . ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน ได้รับการ
พัฒนาทางด้านภาษา
ในการส่ือสารกับ
ชาวต่างชาติ 

4. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน ได้มีโอกาส
เรียนรู้ผ่านการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ท่ีครูผู้สอนได้สร้างขึ้น
เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

ผลจากการดำเนิน
โครงการพบว่า 

1. มีครูชาวต่างชาติ
ครบทุกห้องเรียน
และมีครูสอน
ประจำวิชาครบ
ตามจำนวน
โครงสร้างหลักสูตร
ท่ีกำหนด 

2. นักเรียนสามารถ
ส่ือสาร และมีความ
มั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

3. นักเรียนมีการ
พัฒนาทางด้าน
ภาษาในการส่ือสาร
กับชาวต่างชาติ  

4. นักเรียนมีโอกาส
เรียนรู้ผ่านการใช้
ส่ือ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมท่ี
ครูผู้สอนได้สร้างขึ้น
เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

5. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับ
ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
เข้ารับการทดสอบ
ตามกรอบ

มาตรฐานที่ 1               
คุณภาพผู้เรียน 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

5. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับ
ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 เข้ารับการ
ทดสอบตามกรอบ
มาตรฐานสากล CEFR  

6. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ 
ได้แก่ กิจกรรม 
Christmas ประจำปี  
2563  

7.ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน มีโอกาสได้
ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน (ห้องสมุด 
MEP)  

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนสามารถ
ส่ือสารและมีความ
มั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษจากครูต่าง 
ชาติ และครูเจ้าของ
ภาษา ในการส่ือสาร
กับชาวต่างชาติ 

มาตรฐานสากล 
CEFR โดยใช้
แบบทดสอบ 
Cambridge 
English 
Placement Test 
(YLPT) 

6.ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ 
ได้แก่ กิจกรรม 
Christmas 
ประจำปี 2563  

7. นักเรียนโรงเรียน
วัดเวฬุวัน ได้
ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษจาก
แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
(ห้องสมุด MEP)   
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

3. นักเรียนได้เรียนรู้
ผ่านการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ท่ีครูผู้สอนได้สร้างขึ้น
เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

4. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับ
ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 เข้ารับการ
ทดสอบตามกรอบ
มาตรฐานสากล CEFR 
โดยใช้แบบทดสอบ 
Cambridge English 
Placement Test 
(YLPT) 

5. นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับความเหมือน 
ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม เช่น
เทศกาลChristmas 
ประจำปี 2563  

6. นักเรียนห้องเรียน
หลักสูตร MEP 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้
ความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรม นักเรียน
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ร้อยละ 100 มีโอกาส
ได้ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน (ห้องสมุด 
MEP)    

77 บริหารการเงินและ
สินทรัพย์
สาธารณูปโภค 

นางมนัญญา  
เตมียะ 

เชิงปริมาณ 
1.โรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุน
โครงการบริหาร
การเงินและสินทรัพย ์

2. เจ้าหน้าท่ีการเงิน
และพัสดุมีความรู้ 
ความสามารถ และ
ความชำนาญ 

3. มีสถานท่ีปฏิบัติงาน
และจัดเก็บเอกสาร
เป็นสัดส่วน 

4. มีครุภัณฑ์สำหรับ
งานการเงินและพัสดุ 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ฝ่ายบริหารการเงิน
และสินทรัพย์มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ 

2. เจ้าหน้าท่ีการเงิน
และพัสดุให้บริการ ครู
และบุคลากร นักเรียน

ผลจากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.ฝ่ายบริหารการเงิน
และสินทรัพย์มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ี
เพียงพอ 

2.เจ้าหน้าท่ีการเงิน
และพัสดุให้บริการ 
ครูและบุคลากร 
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.มีสถานท่ี
ปฏิบัติงาน / 
จัดเก็บเอกสาร ท่ี
เหมาะสม สะดวก
และปลอดภัย 

 
4.โรงเรียนมีการ
บริการทางด้าน
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ 2               
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. มีสถานท่ีปฏิบัติงาน 
/ จัดเก็บเอกสาร ท่ี
เหมาะสม สะดวกและ
ปลอดภัย 

4. โรงเรียนมีการ
บริการทางด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

78 โครงการจ้างครู
ปฐมวัย 

นางสาว                
ธิดารัตน์  
อิมัง 

เชิงปริมาณ 
1. เด็กนักเรียน
ระดับช้ันปฐมวัย
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  
อนุบาลประจำเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่  เขต  4   
ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มตามศักยภาพ  
ร้อยละ 80 

2. มีครูท่ีมีความรู้
ความสามารถมาจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนระดับช้ันปฐมวัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ร้อย
ละ 80   
เชิงคุณภาพ 

1.เด็กนักเรียนระดับช้ัน
ปฐมวัยได้รับการ

ผลจากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.เด็กนักเรียน
ระดับช้ันปฐมวัย
ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ โดยครูท่ี
มีความรู้
ความสามารถมาจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนระดับช้ัน
ปฐมวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

พัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ โดยครูท่ีมี
ความรู้ความสามารถ
มาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
ระดับช้ันปฐมวัยอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   

79 โครงการพัฒนา
บุคลากรปฐมวัย 

นางรุ่งเรือง        
ถิ่นคำ   

เชิงปริมาณ 
1.ครูและบุคลากร
ในช่วงช้ันปฐมวัย  
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  
อนุบาลประจำเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่   เขต  4  
ทุกคน  ได้รับการ
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ     
เชิงคุณภาพ 

1.ครูและบุคลากร
ในช่วงช้ันปฐมวัย  
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  
อนุบาลประจำเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่   เขต  4  
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในวิชาชีพ  
และสามารถจัด

ผลจากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. ผลงานของครูท่ี
นำมาใช้หลังจาก
ได้รับการฝึกอบรม 
/ ศึกษาดูงาน 
ประเมิน
ความสำเร็จใน
ภาพรวม 
คิดเป็นร้อยละ 95 

2. บุคลากรครูพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ มี
ทักษะ นำเทคนิค
ต่างๆ มาปรับใช้มา
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ได้ 

 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  

80 โครงการ 
พัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย 

นางสาว
วาสนา  ต๊ะ
กาบโค 

เชิงปริมาณ 
1. เด็กปฐมวัยโรงเรียน
วัดเวฬุวัน  ร้อยละ 80                
มีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพเหมาะสมกับ
วัยทั้ง 4 ด้าน 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ร้อยละ80 

 
 
เชิงคุณภาพ 
1. เด็กปฐมวัยโรงเรียน
วัดเวฬุวัน  มี
พัฒนาการเต็ม
ศักยภาพเหมาะสมกับ
วัย ท้ัง 4 ด้าน 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. เด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  
ร้อยละ  80  มี
พัฒนาการเต็ม
ศักยภาพเหมาะสม
กับวัยท้ัง 4 ด้าน2. 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ร้อยละ  80             
มีความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย  

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

81 โครงการวันสำคัญ นางพวง
สร้อย  
เจริญผล 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 80  ของ
นักเรียนปฐมวัยมี
คุณลักษณะท่ีดีตรง

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1 .นักเรียนปฐมวัยมี
คุณลักษณะท่ีดีตรง

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

2.ร้อยละ 80 ของนัก 
เรียนระดับช้ันอนุบาล
ปีท่ี  1-3  ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ 

3.ร้อยละ 100  ของ
นักเรียนมีเจตคติท่ีดี
ต่อวันสำคัญ 

 
เชิงคุณภาพ 
1. เด็กปฐมวัยมี
คุณลักษณะท่ีดีตรง
ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

2.เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
และมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้วันสำคัญ 

3.เด็กปฐมวัยมีเจตคติท่ี
ดีต่อวันสำคัญ 

ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

2 .นักเรียนปฐมวัยได้
เข้าร่วมเรียนรู้และ
มีประสบการณ์ตรง
ในกิจกรรมวัน
สำคัญ 

3.นักเรียนปฐมวัยมี
เจตคติท่ีดีต่อวัน
สำคัญตระหนักรู้
และร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย 

 
 

82 โครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 

นางไปรยา   
มะโนรมย ์

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 95  ของ
นักเรียนระดับช้ัน
อนุบาลปีท่ี  1-3  ได้
เข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย   
เชิงคุณภาพ 

1.เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
และมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ผ่าน

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.นักเรียนระดับช้ัน
อนุบาล1 – 3  ร้อย
ละ  95  ได้เข้าร่วม
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย  

 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก    
มาตรฐานที่  2 
กระบวนการจัดการ
เรียน 
การสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

83 โครงการงานพฒันา
อาคารสถานท่ีระดับ
อนุบาล 

นางนลินี               
สินวัฒนา
นันท์ 

 เชิงปริมาณ 
1.สภาพแวดล้อมภาย
โนโรงเรียนสะอาด ร่ม
รื่น สวยงาม มีความ
ปลอดภัย มีบรรยา 
กาศท่ีเอื้อต่อการ   
จัดการเรียนรู้ 

2.อาคารเรียน อาคาร
ประกอบต่างๆ อยู่ใน
สภาพดี ปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อการจัด 
การเรียนการสอน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น 

4.โรงเรียนมีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ สำหรับการ
บริหารสถานศึกษา
และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอย่าง
เพียงพอ 

เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีสภาพ 
แวดล้อมท่ีสะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น เอื้อ
ต่อการเรียนการสอน
ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคน

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1.มีสภาพอาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบและอื่นๆ 
มีความมั่นคง 
ปลอดภัย พร้อมใช้
งาน บรรยากาศ
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

2.บริเวณโรงเรียนมี
ความสะอาด  ร่ม
รื่น  สวยงาม  
เหมาะสำหรับจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

เกิดเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

84 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

นางสาวนภา
พร 
ยารังฝ้ัน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคน (ร้อย
ละ 100) ได้รับการจัด 
การเรียนการสอนโดย
ใช้หลักสูตรโรงเรียน
สุจริต 

2.ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาทุกคน(ร้อย
ละ 100) ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตใน
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนทุกคนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับการ
พัฒนาอย่างท่ัวถึงและ
ต่อเนื่องโดยใช้หลัก 
สูตร โรงเรียนสุจริต 

2.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันการทุจริต
ในโรงเรียน 

3.โรงเรียนวัดเวฬุวันได้
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสใน

จากการดำเนิน
โครงการ พบว่า 

1. กิจกรรมการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้
หลักสูตรโรงเรียน
สุจริต 

2. กิจกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา
(1โรงเรียน 1 
นวัตกรรม)การบูร
ณาการส่ิงแวดล้อม 

3. กิจกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการ ดำเนินงาน 
(ITA Online) 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
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รหัส 
โครง 
การ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

การดำเนินงานของ
สถานศึกษา 
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บทที่ 4 
แผนงานและโครงการ 

 
ประมาณการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  

ปีการศึกษา  2564  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 2565 
 

1. ค่าจัดการเรียนการสอน – เงินอุดหนุนรายหัว 
 

ท่ี ชั้น 
จำนวน น.ร./

คน 
จัดสรร 

จำนวนเงิน/
บาท 

หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 48 1,700 บาท/คน/ปี 81,600  
2 อนุบาล 2 75 1,700 บาท/คน/ปี 127,500  
3 อนุบาล 3 93 1,700 บาท/คน/ปี 158,100  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 200 1,900 บาท/คน/ปี 380,000  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 188 1,900 บาท/คน/ปี 357,200  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 196 1,900 บาท/คน/ปี 372,400  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 187 1,900 บาท/คน/ปี 355,300  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 193 1,900 บาท/คน/ปี 366,700  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 199 1,900 บาท/คน/ปี 318,100  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 132 3,500 บาท/คน/ปี 462,000  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 138 3,500 บาท/คน/ปี 483,000  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 124 3,500 บาท/คน/ปี 434,000  

รวมทั้งสิ้น  1,773  คน   3,895,900  
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ประมาณการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา  2564  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 2565 

 
2. ค่าหนังสือเรียน 
 

ท่ี ชั้น 
จำนวน น.ร./

คน 
จัดสรร 

จำนวนเงิน/
บาท 

หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 48 200 บาท/คน/ปี 9,600  
2 อนุบาล 2 75 200 บาท/คน/ปี 15,000  
3 อนุบาล 3 93 200 บาท/คน/ปี 18,600  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 200 656 บาท/คน/ปี 131,200  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 188 650 บาท/คน/ปี 122,200  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 196 653 บาท/คน/ปี 127,988  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 187 707 บาท/คน/ปี 132,209  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 193 846 บาท/คน/ปี 163,278  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 199 859 บาท/คน/ปี 170,941  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 132 808 บาท/คน/ปี 106,656  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 138 921 บาท/คน/ปี 127,098  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 124 996 บาท/คน/ปี 123,504  

รวมทั้งสิ้น  1,773  คน   1,248,274  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬวุัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                    

ประมาณการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา  2564  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 2565 

 
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

ท่ี ชั้น 
จำนวน น.ร./

คน 
จัดสรร 

จำนวนเงิน/
บาท 

หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 48 200 บาท/คน/ปี 9,600  
2 อนุบาล 2 75 200 บาท/คน/ปี 15,000  
3 อนุบาล 3 93 200 บาท/คน/ปี 18,600  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 200 390 บาท/คน/ปี 78,000  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 188 390 บาท/คน/ปี 73,320  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 196 390 บาท/คน/ปี 76,440  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 187 390 บาท/คน/ปี 72,930  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 193 390 บาท/คน/ปี 75,270  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 199 390 บาท/คน/ปี 77,610  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 132 420 บาท/คน/ปี 55,440  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 138 420 บาท/คน/ปี 57,960  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 124 420 บาท/คน/ปี 52,080  

รวมทั้งสิ้น  1,773  คน 662,250  
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ประมาณการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา  2564 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 2565 

 
4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
 

ท่ี ชั้น 
จำนวน น.ร./

คน 
จัดสรร 

จำนวนเงิน/
บาท 

หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 48 300 บาท/คน/ปี 14,400  
2 อนุบาล 2 75 300 บาท/คน/ปี 22,500  
3 อนุบาล 3 93 300 บาท/คน/ปี 27,900  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 200 360 บาท/คน/ปี 72,000  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 188 360 บาท/คน/ปี 67,680  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 196 360 บาท/คน/ปี 70,560  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 187 360 บาท/คน/ปี 67,320  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 193 360 บาท/คน/ปี 69,480  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 199 360 บาท/คน/ปี 71,640  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 132 450 บาท/คน/ปี 59,400  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 138 450 บาท/คน/ปี 62,100  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 124 450 บาท/คน/ปี 55,800  

รวมทั้งสิ้น  1,773  คน 660,780  
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ประมาณการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา  2564  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 2565 

 
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

ท่ี ชั้น 
จำนวน น.ร./

คน 
จัดสรร 

จำนวนเงิน/
บาท 

หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 48 430 บาท/คน/ปี 20,640  
2 อนุบาล 2 75 430 บาท/คน/ปี 32,250  
3 อนุบาล 3 93 430 บาท/คน/ปี 39,990  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 200 480 บาท/คน/ปี 96,000  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 188 480 บาท/คน/ปี 90,240  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 196 480 บาท/คน/ปี 94,080  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 187 480 บาท/คน/ปี 89,760  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 193 480 บาท/คน/ปี 92,640  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 199 480 บาท/คน/ปี 95,520  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 132 880 บาท/คน/ปี 116,160  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 138 880 บาท/คน/ปี 121,440  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 124 880 บาท/คน/ปี 109,120  

รวมทั้งสิ้น  1,773  คน 997,840  
 
หมายเหตุ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
  5.1 กิจกรรมวิชาการ 
 5.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด /ผู้บำเพ็ญประโยชน์  
 5.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
 5.4 กิจกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

5.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) 
 
 
 
 
 



 

             แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬวุัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                    

  ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา 2564  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 - 2565  

อนุญาตให้เก็บค่าใช้จ่าย  ตามหนังสือที่  ศธ  04050/ว 978  ลงวันที่  23  มีนาคม 2564 
 
1. เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) 
 1.1 การจัดการเรียนการสอนนอกเหนอืหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อส่งเสริมและ 
      พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 

     - ห้องเรียนพิเศษ  MEP (Mini English Program)  คนละ  20,580 บาท/คน/ป ี

ท่ี ชั้น 
จำนวน 
น.ร./คน 

จำนวนเงิน 
20,550 บาท 

/คน/ปี 

จำนวนเงิน/
บาท 

หมายเหตุ 

1 ประถมศึกษาปีท่ี  1/1 28 18,400 บาท/คน/ปี 515,200  
2 ประถมศึกษาปีท่ี  2/1 20 18,400 บาท/คน/ปี 368,000  
3 ประถมศึกษาปีท่ี  3/1 34 18,400 บาท/คน/ปี 625,600  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  4/1 28 18,400 บาท/คน/ปี 515,200  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  5/1 34 18,400 บาท/คน/ปี 625,600  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  6/1 21 18,400 บาท/คน/ปี 386,400  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  6/2 20 18,400 บาท/คน/ปี 368,000  

รวมทั้งสิ้น  185  คน   3,404,000  
 
หมายเหตุ  - ห้องเรียนพิเศษ  MEP (Mini English Program)  คนละ  20,580 บาท/คน/ปี 
         รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) -  18,400  บาท 
  2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ – ภาษาจีน – 500  บาท 
  3. ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ (ว่ายน้ำ) – 700  บาท 
  4. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีจัดให้นักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้ – 600  บาท 
  5. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน – 180 บาท 
  6. ค่าจ้างยามรักษาการณ์ – 200 บาท 
 
 
 
 
 



 

             แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬวุัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                    

ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา 2564  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 - 2565  

อนุญาตให้เก็บค่าใช้จ่าย  ตามหนังสือที่  ศธ  04050/ว 978  ลงวันที่  23  มีนาคม 2564 
 

1. เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) 
 1.2 การจัดการเรียนการเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนที่นอกเหนือหลักสูตร 
      การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    1.2.1 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ – ภาษาอังกฤษ  คนละ  820 บาท/คน/ปี 

ท่ี ชั้น 
จำนวน น.ร./

คน 
ภาคเรียนละ 410 

บาท/คน 
จำนวนเงิน/

บาท 
หมายเหตุ 

1 ประถมศึกษาปีท่ี  1 172 820 บาท/คน/ปี 141,040  
2 ประถมศึกษาปีท่ี  2 168 820 บาท/คน/ปี 137,760  
3 ประถมศึกษาปีท่ี  3 162 820 บาท/คน/ปี 132,840  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  4 159 820 บาท/คน/ปี 130,380  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  5 159 820 บาท/คน/ปี 130,380  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  6 158 820 บาท/คน/ปี 129,560  
7 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 132 820 บาท/คน/ปี 108,240  
8 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 138 820 บาท/คน/ปี 113,160  
9 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 124 820 บาท/คน/ปี 101,680  

รวมทั้งสิ้น  1,372  คน 1,125,040  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

             แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬวุัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                    

ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา 2564  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 - 2565  

อนุญาตให้เก็บค่าใช้จ่าย  ตามหนังสือที่  ศธ  04050/ว 978  ลงวันที่  23  มีนาคม 2564 
 
1. เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) 
 1.2 การจัดการเรียนการเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนที่นอกเหนือหลักสูตร 
      การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     1.2.2  ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ – ภาษาจีน  คนละ  500 บาท/คน/ปี 

ท่ี ชั้น 
จำนวน น.ร./

คน 
ภาคเรียนละ 250 

บาท/คน 
จำนวนเงิน/

บาท 
หมายเหตุ 

1 ประถมศึกษาปีท่ี  1 200 500 บาท/คน/ปี 100,000  
2 ประถมศึกษาปีท่ี  2 188 500 บาท/คน/ปี 94,000  
3 ประถมศึกษาปีท่ี  3 196 500 บาท/คน/ปี 98,000  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  4 187 500 บาท/คน/ปี 93,500  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  5 193 500 บาท/คน/ปี 96,500  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  6 199 500 บาท/คน/ปี 99,500  
7 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 132 500 บาท/คน/ปี 66,000  
8 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 138 500 บาท/คน/ปี 69,000  
9 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 124 500 บาท/คน/ปี 62,000  

รวมทั้งสิ้น  1,557  คน    778,500  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

             แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬวุัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                    

ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา 2564  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 - 2565  

อนุญาตให้เก็บค่าใช้จ่าย  ตามหนังสือที่  ศธ  04050/ว 978  ลงวันที่  23  มีนาคม 2564 
 
1. เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) 
 1.3 การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ได้รับ 
               งบประมาณจากรัฐ 

     1.3.1  ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ(ว่ายน้ำ)  คนละ  500 / 700 บาท/ 
             คน/ปี 

ท่ี ชั้น 
จำนวน น.ร./

คน 

ภาคเรียนละ 
250/350 บาท/

คน  

จำนวนเงิน/
บาท หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 48 500 บาท/คน/ปี 24,000  
2 อนุบาล 2 75 500 บาท/คน/ปี 37,500  
3 อนุบาล 3 93 500 บาท/คน/ปี 46,500  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 200 700 บาท/คน/ปี 140,000  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 188 700 บาท/คน/ปี 131,600  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 196 700 บาท/คน/ปี 137,200  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 187 700 บาท/คน/ปี 130,900  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 193 700 บาท/คน/ปี 135,100  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 199 700 บาท/คน/ปี 139,300  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 132 700 บาท/คน/ปี 92,400  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 138 700 บาท/คน/ปี 96,600  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 124 700 บาท/คน/ปี 86,800  

รวมทั้งสิ้น  1,773  คน 1,197,900  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬวุัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                    

ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา 2564  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 - 2565  

อนุญาตให้เก็บค่าใช้จ่าย  ตามหนังสือที่  ศธ  04050/ว 978  ลงวันที่  23  มีนาคม 2564 
 
1. เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) 
 1.3 การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ได้รับ 
               งบประมาณจากรัฐ 

     1.3.2 ค่าสอนคอมพิวเตอร์  กรณีจัดให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้  คนละ  370 /  
            600 บาท/คน/ปี 

ท่ี ชั้น 
จำนวน น.ร./

คน 

ภาคเรียนละ 
250/350 บาท/

คน  

จำนวนเงิน/
บาท หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 48 370 บาท/คน/ปี 17,760  
2 อนุบาล 2 75 370 บาท/คน/ปี 27,750  
3 อนุบาล 3 93 370 บาท/คน/ปี 34,410  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 200 600 บาท/คน/ปี 120,000  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 188 600 บาท/คน/ปี 112,800  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 196 600 บาท/คน/ปี 117,600  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 187 600 บาท/คน/ปี 112,200  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 193 600 บาท/คน/ปี 115,800  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 199 600 บาท/คน/ปี 119,400  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 132 600 บาท/คน/ปี 79,200  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 138 600 บาท/คน/ปี 82,800  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 124 600 บาท/คน/ปี 74,400  

รวมทั้งสิ้น  1,773  คน 1,014,120  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬวุัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                    

ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา 2564  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 - 2565  

อนุญาตให้เก็บค่าใช้จ่าย  ตามหนังสือที่  ศธ  04050/ว 978  ลงวันที่  23  มีนาคม 2564 
 
1. เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) 
 1.4 การดูแลด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน  

     1.4.1 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (เก็บภาคเรียนที่ 1 คร้ังเดียว 180 บาท / คน) 

ท่ี ชั้น 
จำนวน น.ร./

คน 
คร้ังเดียว  180  

บาท / คน 
จำนวนเงิน/

บาท 
หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 48 180 บาท 8,640  
2 อนุบาล 2 75 180 บาท 13,500  
3 อนุบาล 3 93 180 บาท 16,740  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 200 180 บาท 36,000  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 188 180 บาท 33,840  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 196 180 บาท 35,280  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 187 180 บาท 33,660  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 193 180 บาท 34,740  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 199 180 บาท 35,820  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 132 180 บาท 23,760  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 138 180 บาท 24,840  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 124 180 บาท 22,320  

รวมทั้งสิ้น  1,773  คน 319,140  
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ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา 2564  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 - 2565  

อนุญาตให้เก็บค่าใช้จ่าย  ตามหนังสือที่  ศธ  04050/ว 978  ลงวันที่  23  มีนาคม 2564 
 
1. เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) 
 1.4 การดูแลด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน  

     1.4.2 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
   1. ค่าจ้างพี่เลี้ยงนักเรียนอนบุาล  1,880 / 880 บาท / คน / ปี 

ท่ี ชั้น 
จำนวน น.ร./

คน 
คนละ 1,880 / 
880 บาท/ปี 

จำนวนเงิน/
บาท 

หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 48 1,880 บาท 90,240  
2 อนุบาล 2 75    880 บาท 66,000  
3 อนุบาล 3 93    880 บาท 81,840  

รวมทั้งสิ้น  216  คน 238,080  
    

 2. ค่าจ้างยามรักษาการณ์  200 บาท / คน / ปี 

ท่ี ชั้น 
จำนวน น.ร./

คน 
คนละ  200  บาท 

จำนวนเงิน/
บาท 

หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 48 200 บาท 9,600  
2 อนุบาล 2 75 200 บาท 15,000  
3 อนุบาล 3 93 200 บาท 18,600  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 200 200 บาท 40,000  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 188 200 บาท 37,600  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 196 200 บาท 39,200  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 187 200 บาท 37,400  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 193 200 บาท 38,600  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 199 200 บาท 39,800  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 132 200 บาท 26,400  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 138 200 บาท 27,600  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 124 200 บาท 24,800  

รวมทั้งสิ้น  1,773 คน 354,600  
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ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา 2564  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 - 2565  

 
2.รายได้สถานศึกษา (รายได้อื่น ๆ) 
 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าเช่าท่ีดิน 83,890  
2 โครงการตลาดนัดวันอาทิตย์โรงเรียนวัดเวฬุวัน 400,000  
3 โครงการงาน Food center 100,000  
4 โครงการงานโรงน้ำด่ืม 100,000  
5 โครงการสหกรณ์โรงเรียน 400,000  

รวมทั้งสิ้น 1,083,890  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 -2565 
 

ท่ี 
ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / 

กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

 

  ฝ่ายงานวิชาการ  (1. 45%+  5.1 = 30%) +5.2+5.3+5.4+ เงินบำรุงการศึกษา 

1 โครงการส่งเสริมละพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา(อุดหนนุ 45,000) 

  
- กิจกรรมปรับปรุงห้องประกัน
คุณภาพ 

30,000 

   

30,000 

  
- กิจกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

12,000    12,000 

  

- กิจกรรมจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเอง(SelfAssessment 
Report : SAR)  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3,000    3,000 

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อุดหนุน 68,240  +  รายได้อื่นๆ 51,388) 

  

- กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมใน
การทดสอบความรู้ทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนช้ันป.3 
ป.6  และ ม.3 (Pre NT, O-NET) 

33,212 

  

31,388 64,600 

  
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (ติว O-NET ป.6, ม.3) 

10,000   10,000 20,000 

  
- กิจกรรมความพร้อมการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ NT ป.3 
(ตะลุยโจทย์ฯ) 

10,000   5,000 15,000 

  
-  กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้าน

การอ่าน RT ของนักเรียนช้ัน ป.1 
15,028    15,028 
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ท่ี 
ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / 

กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

 

  
-  กิจกรรมสอนเสริมสอนพิเศษหลัง

เลิกเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ สอน 
Summer  

   5,000 5,000 

3 โครงการพัฒนาหลักสูตร (อุดหนุน 10,000  +  รายได้อื่นๆ 4,000) 

  
-  กิจกรรมพัฒนาและจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษา 
3,000 

   

3,000 

  
-  กิจกรรมพัฒนาและจัดทำ

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7,000    7,000 

  
-  กิจกรรมพัฒนาและจัดทำ

หลักสูตรท้องถิ่น 

   

4,000 4,000 

4 โครงการห้องสมุดมีชีวิตคิดสร้างสรรค์   (กิจกรรมฯ  30,000 + รายได้อื่นๆ 10,000) 

  -  กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือใหม่ 
 

10,000 
 

10,000 20,000 

  -  กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือพิมพ์  2,000   2,000 

  -  กิจกรรมยอดนักอ่าน  2,000   2,000 

  -  กิจกรรมประกวดผลงานในวันสำคัญ  3,000   3,000 

  
-  กิจกรรมจิตอาสารักษ์งาน

ห้องสมุด 
 2,000   2,000 

  -  กิจกรรมยุวบรรณารักษ์น้อย  2,000   2,000 

  -  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  8,000   8,000 

  
-  กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์

ห้องสมุด   
 1,000   1,000 

5 โครงการห้องเรียนคุณภาพ อุดหนุน 181,760) 

  

-  กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
หรือ ห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรจัดการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ” 

15,000 

   

15,000 
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ท่ี 
ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / 

กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

 

  
-  กิจกรรม จัดสรรวัสดุรายหัว

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
162,760    162,760 

  -  กิจกรรม คุณครูนักวิจัย 2,000    2,000 

  -  กิจกรรม คุณครูนักนวัตกรรม 2,000    2,000 

6 โครงการนิเทศและติดตามผลในโรงเรียน  (อุดหนุน  5,000) 

  -  กิจกรรมสร้างเครื่องมือการนิเทศ 5,000    5,000 

  
-  กิจกรรมนิเทศตามปฏิทินการ

นิเทศ  -     
7 โครงการงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล (อุดหนุน 201,800) 

  
-  กิจกรรมการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ประจำปี 
195,550 

   

195,550 

  
-  กิจกรรมการทดสอบความรู้

พื้นฐานระดับชาติ 
5,700 

   
5,700 

  
-  กิจกรรมพัฒนาระบบงาน

ทะเบียน 
550 

  
10,000 10,550 

8 โครงการแนะแนว (อุดหนนุ  20,000 + กิจกรรมฯ 10,000) 

  
-  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
2,000 

  
2,000 

  -  กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

1,500 
  

1,500 

  
-  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

20,000 

   

20,000 

  
-  กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์

โรงเรียน 
   

6,500 

  

6,500 
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ท่ี 
ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / 

กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (อุดหนุน  3,000  + เงินคูปองเด็กเรียนรวมฯ 25,000) 

  
-  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียน

รวม      

  -  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง      

  

-  กิจกรรมวัดความความฉลาดทาง
เชาวน์ปัญญา (IQ) โดยแพทย์
เฉพาะทาง    

25,000 25,000 

  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 3,000    3,000 
10 โครงการพัฒนางานวิชาการ (อุดหนุน 3,000 + เงินรายได้อื่นๆ 140,000 ) 

  -  กิจกรรมการจัดทำ Classroom Data 3,000    3,000 
  -  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ       

140,000 140,000 

11 โครงการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เงินรายได้อื่นๆ 8,400) 

  
-  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู    
1,200 1,200 

  

-  กิจกรรมส่งเสริมการสร้างส่ือ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู      

  -  กิจกรรมการประชุมประจำเดือน      

  

-  กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู      

  

-  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
     

7,200 7,200 
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ท่ี 
ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / 

กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

 

12 โครงการรับนักเรียน (อุดหนุน 10,000 + เงินรายได้อื่นๆ 15,000) 

  
-  กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล

นักเรียนเป็นรายบุคคล (DMC)   
10,000 

   
10,000 

  
-  กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้า

เรียน    
15,000 15,000 

13 
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน(สืบฮีตสานฮอยวิถีชีวิตคนเมืองล้านนา)(เงินรายได้อื่นๆ 
100,000) 

  -  กิจกรรมสร้างอาคารภูมิปัญญา    90,000 90,000 

  
-  กิจกรรมรวบรวมสิ่งของที่แสดงถึงภูมิ

ปัญญาเพ่ือรวบรวมเป็นสื่อการเรียนรู้    
4,000 4,000 

  -  กิจกรรมป้ออุ้ยแม่อุ้ยสอนหลาน    6,000 6,000 
14 โครงการเปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม สู่การเรียนรู้ตามวิถีเวฬุวัน (อุดหนุน 2,000 + กิจกรรมพัฒนาฯ 247,397.50) 

  
-  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
   (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อ 5.3)      

  -  กิจกรรมบ้านภูมิปัญญา 2,000    2,000 

15 โครงการสอบธรรมศึกษา (อุดหนุน 10,000) 
 

  -  กิจจกรรมธรรมศึกษา  5,000   5,000 10,000 
16 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี ศิลปะและกีฬา (กิจกรรมพัฒนาฯ 10,000 + เงินรายได้อื่นๆ 30,000) 

  
-  กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ด้านวิชาการ ดนตรีและกีฬา
ระดับต่าง ๆ   

10,000 

 

30,000 40,000 

17 
โครงการการพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน โดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร(เงินกิจกรรมฯ 38,375+เงินรายได้อื่นๆ
82,000) 

  

-  กิจกรรมการเข้าค่ายอบรมเตรียม
ความพร้อมด้านระเบียบวินัย
คุณธรรมจริยธรรม และกระโดด
หอสูง สำหรับนักเรียนช้ัน ม.1     

17,160 17,160 
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ท่ี 
ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / 

กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

 

  

-  กิจกรรมการเรียนการสอนในวัน
พุธ โดยครูฝึกทหาร สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3  

38,375 

 

18,625 57,000 

  

-  กิจกรรมการสวนสนามวันท่ี 8 
ธันวาคม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3    

25,000 25,000 

  

-  กิจกรรมทัศนศึกษาตามรอย
ยุวชนทหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3     

21,215 21,215 

18 โครงการสัจธรรมนำความดีศรีเวฬุวัน (เงินกิจกรรมฯ 6,000 + เงินรายได้อื่นๆ 20,000) 

  
-  กิจกรรมการส่งเสริมและปลูกฝัง

ด้านคุณธรรมจริยธรรม   
6,000 

  
6,000 

  
-  กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน

สร้างความรู้ ความเข้าใจ ศาสน
พิธีของวันสำคัญทางศาสนา     

10,000 10,000 

  

-  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ความสำคัญของประเพณี
วัฒนธรรม อันดีงามของชุมชน 
ประเทศชาติ      

10,000 10,000 

19 โครงการพัฒนา ศีล สมาธิ ปัญญา  (เงินกิจกรรมฯ 7,000) 

  
-  กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ

บริหารจิตเจริญปัญญา          
  -  กิจกรรมเรียนรู้พุทธศาสนสุภาษิต   7,000   7,000 

20 โครงการรักษ์ภาษาไทย (เงินกิจกรรมฯ 20,463) 

  
-  กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ   
8,000 

  
8,000 
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ท่ี 
ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / 

กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

 

  
-  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะ

ภาษาไทย   
3,129 

  
3,129 

  
-  กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน   9,334   9,334 

21 โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนด้านดนตรีและศิลปะ (เงินกิจกรรมฯ 20,000 + เงินรายได้อื่นๆ  5,000) 

  
-  กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน

ด้านดนตรี     
3,500 3,500 

  
-  กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน

ด้านศิลปะสร้างสรรค์   
6,400 

  
6,400 

  
-  กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน

ด้านการปะติด   
6,900 

  
6,900 

  
-  กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน

ด้านศิลปกรรม   
6,700 

 
1,500 8,200 

22 โครงการส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (เงินกิจกรรมฯ 30,000) 

  
-  กิจกรรมพัฒนาทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ช่วงช้ันท่ี 1   9,000   9,000 

  
-  กิจกรรมพัฒนาทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ช่วงช้ันท่ี 2   

9,000 

  

9,000 

  
-  กิจกรรมพัฒนาทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ช่วงช้ันท่ี 3   

4,000 

  

4,000 

  
-  กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ช่วง

ช้ันท่ี 1 - 3       

  
- กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วง

ช้ันท่ี 2 - 3   
6,000 

  
6,000 
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ท่ี 
ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / 

กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

 

  
-  กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้       

  
-  กิจกรรมอบรมพัฒนาครู

คณิตศาสตร์โปแกรม GSP   
2,000 

  
2,000 

23 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ (เงินกิจกรรมฯ 30,000) 

  

-  กิจกรรมปรับปรุงห้อง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3   

10,000 

  

10,000 

  

-  กิจกรรมปรับปรุงห้อง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6   

10,000 

  

10,000 

  

-  กิจกรรมปรับปรุงห้อง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   

10,000 

  

10,000 

24 โครงการวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินกิจกรรมฯ 10,000) 

  
-  กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดง

ความรู้และผลงานความสามารถ
ของนักเรียน   4,250   4,250 

     ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี       

  
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   2,750   2,750 

  
-  กิจกรรมการเล่นเกมส์ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
3,000 

  
3,000 

25 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (เงินกิจกรรมฯ 20,000) 

  -  กิจกรรมเฮฮาในป่าใหญ่   6,500   6,500 
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ท่ี 
ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / 

กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

 

  -  กิจกรรมอยู่ห่าง ๆ อย่างห่วงใย   6,500   6,500 

  -  กิจกรรม Young Designer   7,000   7,000 
26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ (เงินกิจกรรมฯ 20,000) 

  
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน ช้ันช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1-มัธยมศึกษาปีท่ี 3     

15,000 

  

15,000 

  
-  กิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรม

การสอน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-
มัธยมศึกษาปีท่ี3   

5,000 

  

5,000 

27 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางพลศึกษา  (เงินกิจกรรมฯ 25,000 + เงินรายได้อื่นๆ 75,000) 

  

-  กิจกรรมสร้างเสริมทักษะทางด้าน
การกีฬา ( ฝึกซ้อมกีฬานอกเวลา
เรียน และแข่งขันตลอดปี
การศึกษา )   

25,000 

  

25,000 

  

-  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
นักเรียนภายในโรงเรียน ในปี
การศึกษา 2564     

75,000 75,000 

28 โครงการส่งเสริมวิชาชีพของนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 (เงินกิจกรรมฯ 3,000) 

  
-  กิจกรรมห้องเรียนเตรียมอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1(ม.1/4,    
ม.1/5)   

1,000 

  

1,000 

  
-  กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ม.2/4, ม.2/5)   
1,000 

  
1,000 

  
-  กิจกรรมฝึกอาชีพระยะส้ัน ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3(ม.3/1,ม.3/2) 
    

1,000 

  

1,000 
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ท่ี 
ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / 

กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
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ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

 

29 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมชุมนุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

  
-  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6   
4,000 

  
4,000 

  
-  กิจกรรมชุมนุม  ช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 1 - 6    
11,000 

  
11,000 

30 โครงการสอนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารในโรงเรียนโดยเจ้าของภาษา (เงินรายได้อื่นๆ  780,640) 

  
-  กิจกรรมการจัดการการเรียนการ

สอนระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 1
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3       

690,450 690,450 

  
-  กิจกรรมวันสำคัญของเจ้าของ

ภาษา       
9,000 9,000 

  
-  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Day 

Camp       
54,190 54,190 

  
-  กิจกรรมทดสอบทางภาษา

นักเรียนระดับช้ัน ป.6, ม.1/2, ม.
2/3,และ ม.3        

22,500 22,500 

  
-  กิจกรรม PLC เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชา
ภาษาอังกฤษ       

4,500 4,500 

31 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  (เงินรายได้อื่นๆ  602,000) 

  
-  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีน       
552,700 552,700 

  

-  กิจกรรมการวัดผลประเมินผล
ระดับมาตรฐานสากลด้าน
ภาษาจีน       

43,300 43,300 

  
-  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมจีน  

(เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565)         
6,000 6,000 
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กิจกรรม 
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32 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   (เงินรายได้อื่นๆ 100,000) 

  
-  กิจกรรมอบรมครูนักเรียนและ

บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
วัดเวฬุวัน       

100,000 100,000 

5.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี   245,397.50  บาท 

33 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร ี (เงินกิจกรรมฯ 230,397) 

  -  กิจกรรมบันทึกรอยเสือ   2,000.00   2,000 

  -  กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา   8,000.00   8,000 

  
-  กิจกรรมDay  camp ระดับช้ัน

อนุบาล   
22,447.00 

  
22,447 

  
-  กิจกรรม Day  camp ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1   
21,200.00 

  
21,200 

  
-  กิจกรรม Day  camp ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2   
19,822.00 

  
19,822 

  
-  กิจกรรม Day  camp ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3   
20,882.00 

  
20,882 

  
-  กิจกรรม Day  camp ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4   
19,822.00 

  
19,822 

  

-  กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   

20,246.00 

  

20,246 

  

-  กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   

21,094.00 
  

21,094 

  

-  กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

24,318.00 

  

24,318 
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ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / 

กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

 

  

-  กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   

26,634.00 

  

26,634 

  

-  กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

23,932.00 

  

23,932 

34 โครงการคุณธรรมทั้งระบบ  (เงินกิจกรรมฯ 15,000) 

  

-  กิจกรรมพัฒนาให้ความรู้แก่
นักเรียนด้านการจัดทำโครงงาน
คุณธรรม   

5,000 

  

5,000 

  -  กิจกรรมสมุดบันทึกความดี   5,000   5,000 

  
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในห้องเรียน   
5,000 

  
5,000 

5.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 245,397.50 บาท 

14 โครงการเปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม สู่การเรียนรู้ตามวิถีเวฬุวัน (กิจกรรมพัฒนาฯ 247,397.50) 

  -  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   245,397.50   245,398 

5.4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  49,079.50 บาท 

35 โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา (5,129) 

  
-  กิจกรรมพัฒนาครูด้านการสร้าง

ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี   
4,000 

  
4,000 

  
-  กิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี    
1,129 

  
1,129 

36 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ของผู้เรียน (43,590) 

  
-  กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT สำหรับ

นักเรียนระดับอนุบาล   
5,000 

  
5,000 
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เงินรายได้
อื่น ๆ 

 

  
-  กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT สำหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษา   28,465 
  

28,465 

  
-  กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT สำหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   10,125 
  

10,125 

5.5 กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลฯ covid-19 147,238.50 บาท 

 โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (เงินกิจกรรมฯ 147,238.50) 

  

- กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19   147,238.50     147,238.50 

  
รวม - ฝ่ายงานวิชาการ(1.1+5.1+ 
5.2+5.3+5.4+5.5+เงินบำรุงฯ) 554,800 981,590.00 

 
2,063,428 3,599,818.00 
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ท่ี ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

 

  ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป  (20% + เงินบำรุงการศึกษา) 130,000 + 170,000 

37 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ (อุดหนนุ 122,000 + 1,034,100) 

  
- กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาอาคาร

สถานท่ี 
56,800 

  
743,200 800,000 

  
- กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาอาคาร

เวฬุกาญจน์ 
13,100 

  
18,200 31,300 

  - กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาอาคารเวฬุโรจน์ 13,400   18,600 32,000 

  - กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาอาคารเวฬุรัตน์  31,400   243,900 275,300 

  
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาอาคารธนู

(เวฬุฉัตร) 
7,300 

  
10,200 17,500 

38 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน  (อุดหนุน 170,000 + รายได้อื่นๆ 45,760) 

  
-  กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ

ด้วยการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง         

  

-  กิจกรรมป้องกันและควบคุม  
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส   
โควิด-19       

18,350 18,350 

  

-  กิจกรรมเสริมสร้างภูมคิุ้มกันโรคด้วย
การตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนพร้อม
ให้ความรู้ โดยเจ้า หน้าท่ีจากโรงพยา 
บาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเน้ิงและ
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.       

3,000 3,000 

  
-  กิจกรรมบริการปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้นและให้ความรู้       
7,560 7,560 

  - กิจกรรมจัดซื้อวัสดุห้องพยาบาล       16,850 16,850 

  
-  กิจกรรมส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีอาการ

หนักพร้อมแจ้งผู้ปกครอง          

  - กิจกรรมก่อสร้างเรือนพยาบาล 170,000    170,000 
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การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

 

39 โครงการประกันสุขภาพนักเรียน  (เงินบำรุงการศึกษา 321,300) 

  -  กิจกรรมโรงเรียนห่วงใย     321,300  321,300 

40 โครงการโภชนาการอาหารกลางวัน (รายได้อื่นๆ 1,870,520) 

  

-  กิจกรรมจัดของบประมาณ
อุดหนุนอาหารกลางวันจาก
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง       

1,356,000 1,356,000 

  
-  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

เครื่องครัว       
6,000 6,000 

  
-  กิจกรรมจัดหางบประมาณจ้างผู้

ประกอบอาหารกลางวันนักเรียน        
508,520 508,520 

41 โครงการพัฒนางานโภชนาการอาหารเสริม (นม)  (รายได้อื่นๆ  2,594,640) 

  

-  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
พลานามัยของนักเรียนด้วย
อาหารเสริม(นม)        

2,592,640 2,592,640 

  -  กิจกรรมส่งเสริมการดื่มนม       2,000 2,000 

42 โครงการดูแลด้านสวัสดิภาพนักเรียน  (เงินบำรงุการศึกษา  350,600) 

  -  กิจกรรมจ้างยามรักษาการณ์     197,000  197,000 

  

-  กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยด้านการจราจรใน
โรงเรียน     

98,600 

 

98,600 

  
-  กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

ในโรงเรียน     
55,000 

 
55,000 

  
รวม - ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป +  

เงินบำรุงการศึกษา 
292,000 

 
671,900 5,545,020 6,508,920 
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ท่ี ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 

1.ค่า
จัดการ

เรียนการ
สอน (ราย

หัว) 

5.กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

  ฝ่ายงานกิจการนักเรียน (5% + covid19= 147,238.50) 

43 โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน (อุดหนุน 12,000  + รายได้อื่นๆ 18,000) 

  
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
5,000 

   
5,000 

  
-  กิจกรรมพัฒนาระบบงาน

ปกครองนักเรียน 
1,000 

   
1,000 

  -  กิจกรรมวันสำคัญ 3,000   18,000 21,000 

  
-  กิจกรรมต้านยาเสพติดใน

สถานศึกษา 
3,000 

   
3,000 

44 โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก (อุดหนุน 6,000 + รายได้อื่นๆ 6,000) 

  -  กิจกรรมสำรวจจุดเส่ียง 1,000    1,000 

  -  กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน 1,500    1,500 

  
-  สถานศึกษาสร้างสรรค์ป้องกัน

อุบัติภัย     6,000 6,000 

  
- กิจกรรมป้องกันการรังแกกนั

Cyber bullying 
1,500 

   
1,500 

  - วัยเรียน วัยใส (เพศวิถี) 2,000    2,000 

45 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (อุดหนุน 10,000 + รายได้อื่นๆ 55,000 + กิจกรรมฯ 
147,238.50) 

  
- กิจกรรมจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูล

นักเรียน (แบบ ชร.) 
10,000 

   
10,000 

  

- กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ภายใต้
สถาน การณ์ COVID19 
(147,238.50) วชก.      
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ท่ี ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 

1.ค่า
จัดการ

เรียนการ
สอน (ราย

หัว) 

5.กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

  
- กิจกรรมมอบทุนการศึกษา“เพชร

ศรีเวฬุวัน”    
55,000 55,000 

46 โครงการ  " รักษ์เวฬุวัน รักษ์สิ่งแวดล้อม "  (อุดหนุน 4,000) 

  
-  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์เวฬุ

วัน 
2,000 

   
2,000 

  -  กิจกรรม “WRW-Waste Bank”      
  -  -  กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด 2,000    2,000 

  
รวม - ฝ่ายงานกิจการนักเรียน 

5%+covid19 
32,000 

  
79,000 111,000 
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ท่ี ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

  ฝ่ายงานบุคลากร (อุดหนุนรายหัว 1,374,683+32,000) 

47 โครงการวางแผนสรรหาอัตรากำลังและบรรจุแต่งต้ัง * ขอกันเป็นค่าจ้าง ฯ + ประกันสังคม (อุดหนุน  1,374,683 บาท) 

  

-  กิจกรรมสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ช่ัวคราว 

454,464 
   

454,464 

  
-  กิจกรรมสรรหาและคัดเลือก

บุคลากร ตำแหน่งลูกจ้างท่ัวไป 
920,219 

   
920,219 

48 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อุดหนุน 19,400 + รายได้อื่นๆ  156,400) 

  

-  กิจกรรมอบรมพัฒนาการจัดทำ
ผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ 

6,100 

   

6,100 

  
- กิจกรรมพัฒนาการวิชาชีพและ

พัฒนาวินัย 
13,300 

   
13,300 

  
-  กิจกรรมศึกษาดูงานเดินตามรอย

พ่อ    154,600 154,600 

49 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเวฬวุัน (อุดหนุน 12,600 + รายได้อื่นๆ 80,000) 

  

-  กิจกรรมสวัสดีปีใหม่บุคลากร  
นักการภารโรง แม่บ้าน แม่ครัว 
คนขับรถ       

3,000 3,000 

  

-  กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆของคณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียน       

5,000 5,000 

  
-  กิจกรรมเยี่ยมไข้ให้กำลังใจคณะ

ครูและบุคลากรของโรงเรียน       
5,000 5,000 

  -  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่    60,000 60,000 
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ท่ี ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

  -  กิจกรรมงานอวมงคล    5,000 5,000 

  -  กิจกรรมงาเครื่องราชอิสริยาภรณ์    1,000 1,000 

  
-  กิจกรรมรักษาและพัฒนา วินัย

และจรรยาบรรณวิชาชีพ    
1,000 1,000 

  

- กิจกรรมจัดทำบอร์ดโครงสร้าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

12,600 

   

12,600 

50 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ  (รายได้อื่นๆ 10,000) 

  
-  กิจกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานข้าราชการ       
10,000 10,000 

  รวม - ฝ่ายงานบุคลากร 1,406,683   244,600 1,651,283 
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ท่ี ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

  ฝ่ายงานอำนวยการ  (5%) + เงินบำรุงการศึกษา 

51 โครงการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดเวฬุวัน (เงินอุดหนุน 3,000) 

  -  กิจกรรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  1,000    1,000 

  
-  กิจกรรมการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์

ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
2,000 

   
2,000 

52 โครงการงานธุรการ  (อุดหนุน 104,445 + เงินรายได้อื่นๆ 30,400) 

  -  กิจกรรมการดำเนินงานธุรการ 22,000   30,400 52,400 

  - กิจกรรมวัสดุสำนักงาน 82,445    82,445 

53 โครงการงานประชาสัมพันธ์ (อุดหนุน 1,000) 

  
-  กิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรม

โรงเรียน 
1,000 

   
1,000 

  
-  กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงไร้

สายร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
- 

    
54 โครงการพัฒนางานปฏิคม (อุดหนุน  3,500 + เงินรายได้อื่นๆ  196,950) 

  

-  กิจกรรมการจัดซื้อและจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์สำหรับให้บริการอย่าง
เพียงพอ 

3,500 

  

90,000 93,500 

  

-  กิจกรรมการจัดซื้อและจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ สำหรับห้องเรียน55
ห้องเรียน    

43,450 43,450 

  
-  กิจกรรมการจัดเล้ียงอาหารว่าง

และเครื่องด่ืม     
60,000 60,000 

55 โครงการดูแลรักษายานยนต์ (อุดหนุน 90,000 +เงินรายได้อื่นๆ  45,000 ) 

  -  กิจกรรมซ่อมแซม บำรุงรักษา    35,000 35,000 

  -  กิจกรรมการประกันภัย    10,000 10,000 
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ท่ี ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

  -  กิจกรรมจัดหาน้ำมันเช้ือเพลิง  90,000 
   

90,000 

56 โครงการพัฒนาปรับปรุงสหกรณ์โรงเรียน (เงินรายได้อื่นๆ 68,000) 

  

-  กิจกรรมจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์และ
เครื่องแบบนักเรียนท่ีวาง
จำหน่ายในสหกรณ์       

18,000 18,000 

  -  กิจกรรมการจัดจ้างบุคลากร       50,000 50,000 

57 โครงการกองทุนสวัสดิการโรงเรียนวัดเวฬุวัน (เงินรายได้อื่นๆ  1,000) 

  
-  กิจกรรมการให้บริการกู้เงินแก่ครู

และบุคลากรในโรงเรียน    1,000 1,000 

  

-  กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับ
ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุก
โอกาส      

  

-  กิจกรรมร่วมงานอวมงคลกรณี
ญาติสายตรง (พ่อแม่สามี ภริยา
บุตร)       

  
   ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการ

โรงเรียนท่ีเสียชีวิต      

  

-  กิจกรรมให้การสงเคราะห์แก่
สมาชิกตามเหตุจำเป็นด้านต่างๆ 
ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร      

58 โครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินรายได้อื่นๆ 4,000 บาท) 

  
-  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน        
4,000 4,000 

59 โครงการงานชุมชนสัมพันธ์ (เงินรายได้อื่นๆ 40,000) 

  
- กิจกรรมรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง 
(เทศกาลสงกรานต์)       

18,000 18,000 
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ท่ี ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

  
- กิจกรรมการร่วมทำบุญงานมงคล
ต่างๆ        

15,000 15,000 

  
- กิจกรรมการร่วมงานประเพณี
วัฒนธรรมกับวัด บ้าน ชุมชน         

7,000 7,000 

60 โครงการงานศิษย์เก่า / ชมรมผู้ปกครอง (อุดหนุน 2,500) 

  -  กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์  1,250    1,250 

  -  กิจกรรมชมรมผู้ปกครองสัมพันธ์ 1,250    1,250 

61 โครงการตลาดนัดวันอาทิตย์โรงเรียนวัดเวฬุวัน (เงินรายได้อื่นๆ  405,000) 

  
-  กิจกรรมส่งเสริมตลาดนัดวัน

อาทิตย์โรงเรียนวัดเวฬุวัน        
405,000 405,000 

62 โครงการงาน Food center           

  
-  กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ี 

ใช้ในโครงการ       
19,500 19,500 

  
-  กิจกรรมการจัดหาร้านค้าเพื่อ
จำหน่ายอาหาร         

  
-  กิจกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดร้านค้า         

63 โครงการงานโรงน้ำด่ืม(เงินรายได้อื่นๆ  379,200)  

  
-  กิจกรรมน้ำด่ืมปลอดภัยได้

มาตรฐาน       
193,500 193,500 

  
-  กิจกรรมจัดทำป้ายบุคลากร

รับผิดชอบโรงงานน้ำด่ืม       
1,500 1,500 

  
-  กิจกรรมจัดทำงบประมาณจ้าง

คนงาน       
184,200 184,200 

64 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการออม (เงินรายได้อื่นๆ 27,000) 

  -  กิจกรรมหนูน้อยยอดนักออม       10,000 10,000 
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ท่ี ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

  
-  กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรัก

การออม       
10,000 10,000 

  
-  กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงาน

ออมทรัพย์นักเรียน       
2,000 2,000 

  
-  กิจกรรมป้ายรณรงค์ส่งเสริมนิสัย

รักการออม        
5,000 5,000 

65 โครงการบริหารจัดการสระว่ายน้ำโรงเรียนวัดเวฬุวัน (เงินบำรุงการศึกษา 826,980) 

  

-  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ระดับช้ันอนุบาล  – ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3     

728,600 

 

728,600 

  
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ

นักกีฬาว่ายน้ำ     
23,380 

 
23,380 

  -  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์      75,000  75,000 

66 โครงการ  ICT - School  สู่โลกกว้าง  (เงินบำรุงการศึกษา 803,720) 

  
-  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาระบบไอซี

ทีเพื่อการเรียนรู้     
300,000 

  
300,000 

  
-  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาระบบไอซี

ทีเพื่อการบริหารจัดการ      
372,000 

  
372,000 

  
-  กิจกรรมดูแล/ซ่อมบำรุงระบบ

ไอซีที     
131,720 

  
131,720 

  
รวม – ฝ่ายงานอำนวยการ+เงินบำรุง

การศึกษา 204,445 
 

1,630,700 1,212,550 3,047,695 
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ท่ี ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัดการ
เรียนการ
สอน (ราย

หัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

  ฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน (5%) + เงินบำรงุการศึกษา 

67 โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติการประจำปี (อุดหนุน 32,000) 

  

-  กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติ
การประจำป ี

20,000 
   

20,000 

  
-  กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินโครงการ      

  
-  กิจกรรมสรุปรายงานโครงการ

ประจำป ี
12,000 

   
12,000 

68 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประเภท Mini English Program 
(MEP) 

  
-  กิจกรรมสรรหาคัดเลือกครู

ชาวต่างชาติ         
0 

  -  กิจกรรมการจัดจ้างบุคคลากร         0 

  

-  กิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักเรียน ช้ัน ป.1 นักเรียน
ห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP         

0 

  
-  กิจกรรมจัดเตรียมและผลิตส่ือ

การสอน          
0 

  
-  กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน

วิทยาศาสตร์         
0 

  
-  กิจกรรมปรับปรุงห้อง

คอมพิวเตอร์         
0 

  -  กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์         0 

  
-  กิจกรรมดูแลรักษาและการซ่อม

บำรุงคอมพิวเตอร์         
0 
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ท่ี ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัดการ
เรียนการ
สอน (ราย

หัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

  

-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ การส่งนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันหรือการจัดการประ 
กวดทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 
เช่น EP/MEP Northern 
Region Open houseและอื่น ๆ     

0 

  
-  กิจกรรมวันสำคัญ (Christmas, 

Halloween)     
0 

  
-  กิจกรรม MEP English 

intensive Camp      
0 

  
-  กิจกรรมจัดซื้อ/ จัดหาหนังสือเข้า

ห้องสมุด MEP      
0 

  
-  กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน

ของครูไทย และครูชาวต่างชาติ     
0 

  

-  กิจกรรมนิทรรศการ / เวทีแสดง
ความสามารถ (Talent show) 
การสร้างสรรค์และนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ     

0 

  
-  กิจกรรม Young reporter (สื่อสาร

ภาษาอังกฤษในสถานที่จริง)     
0 

  

-  ทดสอบวัดระดับความสามารถ
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามกรอบ 
CEFR     

0 

69 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

  
-  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้หลักสูตรโรงเรียนสุจริต - - - - 
0 
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ท่ี ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัดการ
เรียนการ
สอน (ราย

หัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

  
-  กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริม

การศึกษา (1โรงเรียน 1นวัตกรรม) - - - - 0 

  

-  กิจกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน (ITA Online) - - - - 

0 

  
รวม - ฝ่ายงานนโยบายและ

แผนงาน  
32,000 

   
32,000 
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ท่ี ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัด 

การเรียน
การสอน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

  ฝ่ายงานการเงินและสินทรัพย์ (5%) + สาธารณูปโภค 1,000,000 บาท 

70 โครงการบริหารการเงินและสินทรัพย์ + สาธารณูปโภค (อุดหนุน 942,000) 

  
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสนับสนุน

โครงการ 
10,000 

      
10,000 

  
- กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าท่ีการเงิน

และพัสดุ 
5,000 

      
5,000 

  - กิจกรรมปรับปรุงห้องการเงิน 5,000       5,000 

  - กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 12,000       12,000 

  - กิจกรรมการบริการสาธารณูปโภค 910,000       910,000 

  
รวม - ฝ่ายงานการเงินและ

สินทรัพย ์
942,000 

   
942,000 
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ท่ี ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัดการ
เรียนการ
สอน (ราย

หัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

  ค่าจัดการเรียนการสอน - รายหัวอนุบาล 

  ฝ่ายบุคคลากร 

71 โครงการจ้างครูปฐมวัย (อุดหนุน 113,400 + เงินบำรุงการศึกษา 181,440) 

  - กิจกรรมจ้างพี่เล้ียงเด็กปฐมวัย   181,440  181,440 

  
- กิจกรรมจ้างครูสอนภาษาจีน
สำหรับเด็กปฐมวัย 

113,400 
   

113,400 

72 โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย (เงินรายได้อื่นๆ  30,000) 

  
- กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศึกษา

ปฐมวัย       
20,000 20,000 

  
- กิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ครู

ปฐมวัย       
10,000 10,000 

  ฝ่ายงานวิชาการ/กิจการนักเรียน 

73 โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (อุดหนุน 131,000) 

  
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

3,000 
   

3,000 

  - กิจกรรมพัฒนาส่ือปฐมวัย 20,000    20,000 

  - กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 2,000    2,000 

  - กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 5,000    5,000 

  

- กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยกระดับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  

16,000 

   

16,000 

  
- กิจกรรมจัดทำแบบฝึกเตรียมความ
พร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย 

30,000 
   

30,000 

  
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในการจัด
กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 

36,000 
   

36,000 
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ท่ี ชื่อฝ่ายงาน โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าจัดการ
เรียนการ
สอน (ราย

หัว) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

  - กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 2,000    2,000 

  
- กิจกรรมพหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิต
ใหม่ 

15,000 
   

15,000 

  

- กิจกรรมประเมินพัฒนาการ
นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

2,000 

   

2,000 

74 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (อุดหนุน 9,000 ) 

  
- กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
(ตามใบกิจกรรม) 

2,000 
   

2,000 

  
- กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย
และสะเต็มศึกษา 

5,000 
   

5,000 

  - กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 2,000    2,000 

  ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 

75 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ระดับอนุบาลโรงเรียนวัดเวฬุวัน  

  
- กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนและ
อาคารสถานท่ี 

60,100 
   

60,100 

  
- กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทำ
ความสะอาดและยา 

10,000 
   

10,000 

  
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
อนุบาล 

10,000 
   

10,000 

  
รวม - เงินอุดหนุนรายหัว +  
เงินบำรุงการศึกษา - อนุบาล 

333,500 
  

181,440 30,000 544,940 
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1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน      
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ       
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ           (    )  ใหม่     (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุมาลี   วรรณวิจิตร 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1  กิจกรรมปรับปรุงห้องประกันคุณภาพ 
2.2  กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.3  กิจกรรมจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน  

การศึกษาของสถานศึกษา 
 

3. หลักการและเหตุผล 
      การพัฒนาคุณภาพการศึกษานับเป็นหัวใจของการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้มี ศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุขสามารถดำเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นสถานศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพทางการศึกษาของผู้ เรียน ผู้เรียนต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 มาตรฐาน 9 (3) กำหนดให้สถานศึกษามี
การจัดจัดระบบประกันคุณภาพ ด้วยเหตุผลนี้การยกระดับมาตรฐานการ ศึกษาภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจึง
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการ ศึกษา การตรวจสอบ/ทบทวนและ
ปรับปรุงคุณภาพ นอกจากนี้ให้มีการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา และมีการรับรองคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามประกาศ
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กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยคำนึงถึงกลไกและสภาพแวดล้อมของสถาน ศึกษาที่จะ
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ท้ังนี้ให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน ศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูและบุคลากรทาง ศึกษา
มีการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกรอบที่สี่ ทำให้เห็นว่าโครงการประกันคุณภาพภาย
สถานศึกษาต้องดำเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพื่อให้เห็นผลการดำเนินการท่ีชัดเจนขึ้น โดยนำ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และเพื่อ
ผลักดัน ให้สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการจัดการจัดการศึกษา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเกิดจากการร่วมคิดร่วมทำระหว่าง
สำนักงานเขตพื้นท่ีการ ศึกษา สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้
สถานศึกษามีคุณภาพตาม มาตรการศึกษาและมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข็มแข็ง เพื่อให้สถานศึกษาเกิด
การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานประกัน
ขึ้น ด้วยความ จำเป็นดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
     การบริหาร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน  
     และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
4.2 เพื่อให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจและ 
     ความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
4.3 มีรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของ 
     สถานศึกษา 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1  เชิงปริมาณ 

5.1.1 ครูร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
มาตรฐานของสถานศึกษา 

5.1.2 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5.1.3 โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 เล่ม 
     5.2  เชิงคุณภาพ 

5.2.1. ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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5.2.2 โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดี
เย่ียม 

5.2.3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
ท่ัวถึง 

 
 
 
 

 

6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  

มิ.ย.64 - ครูสุมาลี วรรณวิจิตร 
ครูพิณภัทร ตันนิล 

 
2. กิจกรรมการประกันคุณภาพศึกษา

ภายในสถานศึกษา 
- กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ,ค่าเป้าหมายพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

- ปรับปรุงพัฒนาห้องประกนั
คุณภาพ(จัดหาตู้เก็บเอกสาร และ
ปรับปรุงห้องประกนัฯ) 

- ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด 
  การศึกษา ของสถานศึกษา 
- ประเมินผลและตรวจสอคุณภาพ 
  การศึกษาภายในสถานศึกษาภาค 
  เรียนละ 1 ครั้ง  โดยวิธีการและ

โดยการสร้างเครื่องมือท่ีหลาก 
หลายและเหมาะสม จัดหาส่ือ
วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดแสดงผล

 
 

มิ.ย.64 
 
 

ก.ค.64 
 
 

มิ.ย.64 – มี.ค.65 
 

พ.ย.64, มี.ค.65 
 

 

 
 
- 
 
 

30,000 
งบอุดหนุน 

 
- 
 

12,000 บาท 
 งบอุดหนุน  

 

- ครูสุมาลี วรรณวิจิตร 
- หัวหน้าผู้รับผิดชอบแต่ 
  ละมาตรฐาน 
- หัวหน้ากลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้ 
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งานตามมาตรฐาน 3 มาตรฐาน  
ในระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเมื่อส้ินปีการศึกษา 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

ต.ค.64 
มี.ค.65 

- ฝ่ายประกันคุณภาพและ
บุคลากรตามคำส่ังแต่งต้ัง 

4. จัดทำ รายงานผลการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

มี.ค.65 3,000 
งบอุดหนุน 

- ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
- ครูกาญจนา เหมืองหม้อ 

 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่    31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ  แต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษา  

-     - ฝ่ายประกัน 
- หัวหน้า
มาตรฐาน 
- หัวหน้า
สาระฯ 

2 กิจกรรมการประกันคุณภาพ
ศึกษาภายในสถานศึกษา 

- กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 

 
 
- 
 
 
 

  
 
 
 
 

  - ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
- หัวหน้า
ผู้รับผิดชอบ
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

ศึกษา ,ค่าเป้า หมาย
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- จัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา ร่วมกับฝ่าย
แผนงานและงบประมาณ 

- ดำเนินการตามแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

- ปรับปรุงห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

เงิน
อุดหนุน 
30,000 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และสมาชิก
แต่ละ
มาตรฐาน 
 

2 
(ต่อ) 

- ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง  โดยวิธีการและโดย
การสร้างเครื่องมือท่ีหลาก 
หลายและเหมาะสม จัดหา
ส่ือวัสดุอุปกรณ์ ในการจัด
แสดงผลงานตามมาตรฐาน 
3 มาตรฐานในระดับปฐมวัย 
และการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เมื่อส้ินปีการศึกษา 

เงิน
อุดหนุน 
12,000 
บาท 

 

    - ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
- หัวหน้า
ผู้รับผิดชอบ
และสมาชิก
แต่ละ
มาตรฐาน 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 

-     ฝ่ายประกัน
คุณภาพและ
บุคลากรตาม
คำส่ังแต่งต้ัง 

4 จัดทำ รายงานผลการ
ประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : 
SAR) ตามมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา  

เงิน
อุดหนุน  
3,000 
บาท 

    - ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
- ครูกาญจนา 
เหมืองหม้อ 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 45,000 บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ฯลฯ 
 

1 กิจกรรมการประกันคุณภาพศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
- กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ,ค่าเป้าหมายพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

- ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษา 

- ปรับปรุงห้องประกันคุณภาพฯ 
- ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง  โดยวิธีการและโดยการสร้าง
เครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัด
แสดงผลงานตามมาตรฐาน 3 
มาตรฐาน  ในระดับปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
- 
 

10,000 
12,000 

 
 
 

 
 
- 
 
 
- 
 

20,000 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
- 
 

30,000 
12,000 

 
 
 

2 จัดทำ รายงานผลการประเมินตนเอง 
(SelfAssessment Report : SAR) 
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- - 3,000 - - 3,000 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- - 25,000 20,000 - 45,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. กรรมการสถานศึกษา 
 10.2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 10.3  หัวหน้ามาตรฐานการศึกษา  
 10.4  ฝ่ายประกันคุณภาพภายใน 
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11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้

1. ครูร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ
ในมาตรฐานการศึกษาและ
ดำเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา
ปฏิบัติ 

2.  สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพภายในท้ังโดยวิธีการ
ประเมินตนเองตามสายช้ันภาค
เรียนละ 1 ครั้งและมีการจัด
แสดงผลงานเมื่อส้ินปีการศึกษา 

3.  มีรายงานการพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (Self 
Assessment Report : SAR) 

การตรวจสอบจากแบบประเมิน
โครงการ 

 
 
 

การประเมิน 
 
 
 
 

การตรวจสอบและเก็บข้อมูลตาม
มาตรฐานการศึกษา 

แบบประเมินโครงการ 
 
 
 
 

แบบตรวจสอบคุณภาพ 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
12.2  โรงเรียนได้รับการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาท้ังโดยวิธีการประเมินตนเองและจากหน่วยงาน

ภายนอก 
12.3 โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ 

 
(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 

          (นางสุมาลี   วรรณวิจิตร) 
                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายมาโนช  นันทา) 
                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

   
 

(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายจรัล  ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี   17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
1.แผนงานวิชาการ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพผู้เรียน   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ข้อ 1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ  (  )  ใหม่     (√) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางณัฐรดา ศรีภูมิรัต และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.1  กิจกรมค่ายเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ONET (ป.6, ม.3)  
2.2  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศคึกษาระดับชาติ (ติว ONET ป.6 และ ม.3) 
2.3  กิจกรรมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT ป.3 (ตะลุยโจทย์ ไทย-คณิต พิชิต NT) 
2.4  กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน RT (ป.1) 
2.5  กิจกรรมสอนเสริม 

 
3. หลักการและเหตุผล 
      การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนับว่าเป็นภาระงานสำคัญยิ่งท่ีทางโรงเรียนจะต้องตระหนักและจัดการ
บริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ  ความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งนอกจาก
โรงเรียนจะต้องรับหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้ครบตามหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว  โรงเรียนยังมี
หน้าที่วางแผนส่งเสริมให้นักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีกำลังจะจบการศึกษาให้มีการเตรียมความพร้อมรับการประเมินความสามารถด้านการ
อ่าน (RT) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (NT)  การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) และการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ โรงเรียนจึงจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา  2563  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (RT, NT, O-NET) ของนักเรียน พัฒนาศักยภาพและเติม
เต็มให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเตรียมความพร้อม สำรวจความสามารถ
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ความถนัดของตนเอง ตลอดจนพัฒนาความสามารถของตนเองก่อนเข้ารับการประเมินทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐาน และเพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจท่ีจะไปเรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับต่อไป 
 
 
4. วัตถุประสงค ์

4.1 นักเรียนระดับช้ันช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ปีการศึกษา 2564 ได้
เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 ทุกคน  

4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ ONET NT และผลการประเมินความสามารถด้าน
การอ่าน RTของนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 มีผลการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 3 
 

5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 
2564     

5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 3 ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีทดสอบ 

5.2.2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลการพัฒนาท่ี
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 3  
 

6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงานโครงการ
เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน
ตามโครงการ   

พ.ค. 64  นางณัฐรดา ศรีภูมิรัต  
และ คณะทำงาน 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน 
ตามโครงการดังนี้ 

 
 

ก.พ. - มี.ค.65 

 
 

เงินอุดหนุน  

 
 
นางสุมาลี วรรณจิต 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.1 กิจกรมค่ายเตรียมความ
พร้อมการทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ONET 
(ป.6และม.3)  
2.2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามตัวชี้วัด (ติว ONET ป.6 
และ ม.3)        

 
 
 

กค 64 - มี.ค.65 
 

33,212 บาท 
เงินรายได้อื่น  
31,388 บาท 
เงินอุดหนุน  

10,000 
เงินรายได้อื่น 

10,000 

น.ส. ปิยะรัตน์ เงาผ่อง 
 
 
น.ส. พรทิวา ถากว้าง
น.ส. รัญจวน มโหธร  
 

2.3 กิจกรรมความพร้อมการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ NT ป.3 (ตะลุย
โจทย์ ไทย-คณิต พิชิต NT) 
2.4 กิจกรรมพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่าน 
RT (ป.1) 
 2.5 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน   
    - สอนพิเศษหลังเลิกเรียน 
    - สอนพิเศษช่วงปิดเทอม   

(สอน Summer) 

กค 64 - มี.ค.65 
 

 
 

กค 64 - มี.ค.65 
 

เงินอุดหนุน 
10,000 

เงินรายได้อื่น  
5,000 

เงินอุดหนุน 
15,028 
เงินอื่น ๆ  
5,000 

 

น.ส. นารีรัตน์ เดชอุดม 
 
 
 
นางธนพร อนุสรพรพงศ์  
 
นายณัฐวุฒิ ขนะเลิศ 
นางณัฐรดา ศรีภูมิรัต 

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา   
 

ผู้บริหาร  

4. สรุปผล /  จัดทำรายงานโครงการ 
 

พ.ย.64 - เม.ย. 65  นางณัฐรดา ศรีภูมิรัต   
และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ     
    ระยะเวลาดำเนินการ   1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่     31  มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2566-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรมค่ายเตรียมความ
พร้อมการทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน O-NET 
(ป.6และม.3)  
1. วิทยากรภายนอก 4 คน 

คนละ 7,000 บาท 
จำนวน 4 วัน 

2. เอกสารติวสอบคนละ 30 
บาทรวมทุกวิชา ป.6 
200 คน ม.3 124 คน 
รวม 324คนจำนวน4 วัน 

3. อาหารว่างนักเรียนมื้อละ 
10 บาท จำนวน 2 ม้ือ  
4 วัน  

4. อาหารว่างวิทยากร มื้อละ 
30 บาท จำนวน 2 ม้ือ 4 
วัน 

 
 
 
 

28,000 
 
 

9,720 
 
 
 

25,920 
 
 

960 

- - - - นางสุมาลี 
วรรณจิตร 
น.ส. ยะรัตน์ 
เงาผ่อง 
และ
คณะทำงาน 
 

2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบทางการ
คึกษาระดับชาติ (ติว ONET 
ป.6 และ ม.3) 
- ค่าเอกสารติวสอบ ป.6 
และม.3  

 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
-  

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

น.ส.พรทิวา 
ถากว้าง 
น.ส. รัญจวน
มโหธร 
และคณะ 

3.  กิจกรรมความพร้อมการ
ทดสอบทางการศึกษา

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

น.ส. นารีรัตน์ 
เดชอุดม  
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2566-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

ระดับชาติ NT ป.3 (ตะลุย
โจทย์ ไทย-คณิต พิชิต NT) 
-ค่าเอกสารติวสอบวิชา
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์   

 
 

15,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

และคณะ 

4.  กิจกรรมพัฒนาความ 
สามารถด้านการอ่านRT(ป.1) 
- ค่าเอกสารแบบฝึกพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาไทย 

 
 

15,028 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

นางธนพร 
อนุสรพรพงศ์ 
และคณะ 

5 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน   
 - เอกสารดำเนินกิจกรรม 

  
 
 

5,000  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศ 
นางณัฐรดาศรีภูมิรัต 
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

119,628 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ฯลฯ 
 

1 กิจกรมค่ายเตรียมความพร้อมการ
ทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ONET (ป.6และม.3)  

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าอาหารว่างนักเรียนวิทยากร 
- ค่าเอกสารติวสอบ 

 
 
 

28,000 

 
 
 
 

26,880 

 
 
 
 
 

9,720 

- 
 
 
 
 

- 64,600 

2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบทางการศคึกษาระดับชาติ (ติว 
ONET ป.6 และ ม.3) 

- ค่าเอกสารติวสอบ  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

20,000 

 
 
 
- 

  
20,000 

3 กิจกรรมความพร้อมการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ NT ป.3 (ตะลุย
โจทย์ ไทย-คณิต พิชิต NT) 

- ค่าเอกสารติวสอบวิชาภาษาไทย
และคณิตศาสตร์   

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

15,000 

 
 
 
 
- 

  
15,000 

4 กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่าน RT (ป.1) 

- ค่าเอกสารแบบฝึกทักษะพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาไทย  

 
 
- 

 
 
- 

 
 

15,028 

 
 
- 

  
 

15,028 

5 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

- เอกสารดำเนินกิจกรรมสอนเสริม
และสอน Summer  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

5,000 

 
 
 
- 

  
 
 

5,000  
รวมทั้งสิ้น 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
28,000 26,880 64,748 - - 119,628 
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10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
10.1 นางณัฐรดา ศรีภูมิรัต และคณะทำงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564  
10.2 หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนวัดเวฬุวัน  
10.3 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1,3,6 และม.3 
10.4 ครูวิชาการ ป.1 ป.3 ม.3 และ ม.3  
10.5 สถาบันกวดวิชา  

 
11.ระดับความสำเร็จ 
     11.1  กิจกรมค่ายเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET (ป.6และม.3 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (out  puts) 
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมการ
ทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ONET (ป.6และม.3) 

 
- ตรวจการงานงานผลการเข้า   
ร่วมกิจกรรม  

- ตรวจเยี่ยมกิจกรรม 

 
1. เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
2. รายงานกิจกรรม  

ผลลัพธ์ (out comes) 
1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ได้รับความรู้ เทคนิคและวิธีการ
ทำข้อสอบจากวิทยากรและมี
ความพร้อมในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (ONET) 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (ONET) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการเรียนท่ีมี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ของทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีทดสอบ 

 
สังเกต  
สอบถาม  
ประเมิน 
 
 
 
 
ตรวจผลการทดสอบ ONET ป.6 
และ ม.3 ปีการศึกษา 2563   

 
1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม  
3. แบบประเมินความพึงพอใจ  
 
 
 
 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (ONET) ของนักเรียนช้ัน 
ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563  
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11.2  กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนตามตัวชี้วัดเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
       (ติว ONET ป.6 และ ม.3) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (out  puts) 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนตามตัวชี้วัดเพ่ือ
เตรียมการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ติว ONET ป.6 และ ม.3) 

 
- ตรวจการงานงานผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม  
- ตรวจเยี่ยมกิจกรรม 

 
1. เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
2. รายงานกิจกรรม  

ผลลัพธ์ (out comes) 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ 
ชาติ (ONET) ของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ของทุก
กลุ่มสาระท่ีทดสอบ  

 
- ตรวจผลการทดสอบ ONET   
ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 
2563   

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (ONET) ของนักเรียนช้ัน 
ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563  
 

 
         11.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NTป.3 
               (ตะลุยโจทย์ ไทย-คณิต พิชิตNT) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (out  puts) 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ NT (ตะลุยโจทย์ ไทย-คณิต 
พิชิต NT) 
 
ผลลัพธ์ (out comes) 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ NTของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในสาระท่ีประเมิน   

 
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  
 
 
 
 
 
- ตรวจผลการทดสอบ NT ปี
การศึกษา 2563   

 
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
รายงานกิจกรรม  
 
 
 
 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ NTของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2563  

 
 
 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

         11.4 กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน RT (ป.1) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (out  puts) 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน RT 
(ป.1) 

 
- ตรวจการงานงานผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- ตรวจเยี่ยมกิจกรรม 

 
1. เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
2. รายงานกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (out comes) 
1. ผลการประเมินความสามารถด้าน

การอ่าน RT (ป.1) มีพัฒนาการท่ีดี
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3  

 
ตรวจผลการทดสอบ RT ปี
การศึกษา 2563   

 
รายงานผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

 
         11.5 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (out  puts) 
ร้อยละ 50 ของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสอน
เสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน   
 

 
- ตรวจการสมัครเข้าร่วม  
กิจกรรม 

 

 
 
 - ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (out comes) 
1. นักเรียนระดับช้ันประถม

ประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 ทีเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและทักษะชีวิตตามความ
สนใจ  

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
สอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   

 
- ประเมินตามสภาพจริง 
- ตรวจเยี่ยมกิจกรรม 

 
1. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียนและบันทึกหลังกิจกรรมการ
จัดกิจกรรมของครูผู้สอน 
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1   นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน  
12.2   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
12.3   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกระดับมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากการศึกษาปีท่ีผ่านมา  
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ลงช่ือ........................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                    (นางณัฐรดา   ศรีภูมิรัต) 
                                                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ      
    
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 
(ลงช่ือ) ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                      (นายมาโนช   กันทา) 
                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

  
(ลงช่ือ)............................................................ผู้อนมุัติโครงการ 

                        (นายจรัล    ถาวร) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวดัเวฬุวัน 
                    วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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3. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน       
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (    ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา   เหมืองหม้อ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1  กิจกรรมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2  กิจกรรมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.3  กิจกรรมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น 

 
3. หลักการและเหตุผล 
     กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำส่ังท่ี สพฐ. 1239/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที ่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษท่ี 21 
และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลกตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 โรงเรียนวัดเวฬุวันจึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัด      
การเรียนการสอนของโรงเรียนวัดเวฬุวันไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที ่จำเป็นต่อ
การศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเช่ือว่าทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน  
สภาพของโรงเรียน ปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน 
4.2 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
4.3 เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษาสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา และความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ร้อยละ 100 

5.1.2 สถานศึกษามีระเบียบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ร้อยละ 100 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา และความต้องการ

ของผู้เรียนและท้องถิ่น 
5.2.2  ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลมาพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นมีความสมบูรณ์

แบบและเป็นปัจจุบัน 
5.2.3  สถานศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเปล่ียนแปลงทางด้านวิชาการ

ต่างๆ ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
5.2.4  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
5.2.5  สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการของ

ผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน 
    การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

พ.ค. 2564 
 

- นางกาญจนา  เหมืองหม้อ 
และคณะ 

2. ดำเนินงานตามโครงการ 
   2.1 การพัฒนาและจัดทำหลักสูตร 
        สถานศึกษา 
   2.2 การพัฒนาและจัดทำหลักสูตร 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2.3 การพัฒนาและจัดทำหลักสูตร 
        ท้องถิ่น 

มิ.ย.64–ส.ค.64  
10,000  บาท 
เงินอุดหนุน 
4,000  บาท 

เงินรายได้อื่น ๆ 
 

คณะครูทุกคน 

3. ติดตามผลการดำเนินโครงการ  ตลอด 
ปีการศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4. สรุปผล จัดทำรายงานโครงการ มี.ค.64 - นางกาญจนา  เหมืองหม้อ 
และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ   1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่    31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.64) 

1 ประชุมคณะทำงานเพื่อ 
วางแผนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

-     นางกาญจนา  
เหมืองหม้อ และ
คณะ 

2 ดำเนินงานตามโครงการ 
 2.1 กิจกรรมการพัฒนาและ

จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 

 2.2 กิจกรรมการพัฒนาและ
จัดทำหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

 
2.3 การพัฒนาและจัดทำ

หลักสูตรท้องถิ่น 

เงิน
อุดหนุน 
5,000 
บาท 
เงิน

อุดหนุน 
5,000 
บาท 

เงินรายได้
อื่น ๆ 
4,000  
บาท 

    นางกาญจนา 
เหมืองหม้อ   
และคณะ 

3 ติดตามผลการดำเนิน
โครงการ  

-     นางกาญจนา 
เหมืองหม้อ 
และ 
ครูวิชาการ     
สายช้ัน 

4 สรุปผล จัดทำรายงาน
โครงการ 

-     นางกาญจนา  
เหมืองหม้อ  
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

14,000  บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

 
ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมการพัฒนาและจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษา 
- 300 

 
2,700 

 
- - 3,000 

 
2 กิจกรรมการพัฒนาและจัดทำ

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- 700 6,300 

 
- - 7,000 

3 กิจกรรมการพัฒนาและจัดทำ
หลักสูตรท้องถิ่น 
สายช้ัน ป.1  กิจกรรมแห่ไม้คำโพธิ์ 
สายช้ัน ป.2  กิจกรรมมหัศจรรย์ 
                สมุนไพรไทย 
สายช้ัน ป.3  กิจกรรมตานก๋วย  

สลาก 
สายช้ัน ป.4  กิจกรรมเวียงกุมกาม 
สายช้ัน ป.5  กิจกรรม 
                การขยายพันธุ์ลำไย   
                (การตอนกิ่ง) 
สายช้ัน ป.6  กิจกรรมผลิตภัณฑ์ 
                แปรรูปลำไยหวาน 
สายช้ัน ม.1  กิจกรรมวัดแสนแคง 
สายช้ัน ม.2  กิจกรรมเวียงกุมกาม 
สายช้ัน ม.3  กิจกรรมต้นยางนา 

- - - - - 4,000 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 1,000 9,000 - - 14,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
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11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

     โรงเรียนวัดเวฬุวันมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม  
สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิชาการต่างๆ และตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย รวมทั้งมีการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริงกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

-การประเมิน 
-การสอบถาม 
-การนิเทศ 

-แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
-แบบนิเทศ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 12.1 มีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน 
 12.2 นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
 12.3 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ 

 
 

  ลงช่ือ........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางกาญจนา  เหมืองหม้อ) 

                     ผู้รับผิดชอบโครงการ      
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

    ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                       (นายมาโนช  นันทา) 
                                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
   

  ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                         (นายจรัล    ถาวร) 
                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                                      วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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4.  โครงการห้องสมุดมีชีวิตคิดสร้างสรรค์ 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี  3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   (   √   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพิมุกข์พัฒน์  จิรัชธรรมโชติ และคณะครู 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือใหม่ 
2.2 กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือพิมพ ์
2.3 กิจกรรมยอดนักอ่าน 
2.4 กิจกรรมประกวดผลงานในวันสำคัญ 
2.5 กิจกรรมจิตอาสารักษ์งานห้องสมุด 
2.6 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์น้อย 
2.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
2.8 กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด  (โครงการใหม่ ปีการศึกษา 2564) 

 
3. หลักการและเหตุผล 
         ห้องสมุดโรงเรียนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการหลัก ในการช่วยส่งเสริม
การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ช่วย
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีส่วนในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  ๒๕๔๒  ท่ียึดหลักว่า  นักเรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการเรียนการสอนต้องส่งเสรมิให้

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94
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นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของนักเรียน  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้แก้ปัญหา การเรียนจากประสบการณ์จริง  สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอน  
และจัดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอ่านในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียน  การจัดการ-แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะห้องสมุดให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยหนังสือ  สื่อ  กิจกรรมและการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ตลอดถึงการ
เพิ่มพูนทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ดังนั้น  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้กำหนด
แนวทางให้เป็น “ห้องสมุด 3 ดี” ที ่เน้นการพัฒนาใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ หนังสือดี บรรยากาศดี 
บรรณารักษ์ดี ท้ังนี้  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชน-
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยสามารถประยุกต์ความรู้และคุณธรรม  ตลอดจนการ
ปรับตัวสู่การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและเป็นพลโลกท่ีดีในศตวรรษท่ี 21 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์   
4.2  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ เช่ือมโยงความรู้สู่ชีวิตประจำวัน  
4.3  เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ในความความสามารถของตนเอง  มีทักษะและภูมิคุ้มกันในการเผชิญ 
       ปัญหาในด้านการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,626  คน เข้าร่วมกิจกรรมยอดนักอ่าน 
และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  

5.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาถึงชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,626 คน  เข้าใช้บริการห้องสมุด
ประจำปีการศึกษา  2564  

5.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  1,626 คน  ตระหนักความรู้และ
ความสามารถของตนเอง  มีทักษะและภูมิคุ้มกันในการเผชิญปัญหาในด้านการเรียนหรือการ
ประกอบอาชีพในอนาคตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

      5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  

สังเคราะห์ เช่ือมโยงความรู้สู่ชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับดี 
5.2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโดยปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  อยู่ในระดับดีมาก 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94
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5.2.3 นักเรียนตระหนกัรู้ในความความสามารถของตนเอง  มีทักษะและภูมิคุ้มกันในการเผชิญปัญหาใน
ด้านการเรียนหรือการประกอบอาชีพในอนาคตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 อยู่ในระดับดี 

 

6.  วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนดำเนนิงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการห้องสมุดมีชีวิต  สร้าง
ความคิดสู่ปัญญาเพื่อช้ีแจงแนว
ทางการดำเนินงานตามโครงการ 

ศุกร์ท่ี  25 
มิถุนายน 

พ.ศ. 2564 

- 
 

งานห้องสมุดและ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 สาระ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้
2.1  กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือใหม่ 
 
 
 
2.2  กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
 
2.3  กิจกรรมยอดนักอ่าน 
 
2.4  กิจกรรมประกวดผลงานในวัน

สำคัญ 
2.5  กิจกรรมจิตอาสารักษ์งาน

ห้องสมุด 
2.6  กิจกรรมยุวบรรณารักษ์น้อย 
 
2.7  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
 
2.8  ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด 

ก.ค.2564  
 

10,000  บาท 
เงินกิจกรรมฯ 
10,000  บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 
2,000  บาท 
เงินกิจกรรมฯ 
2,000  บาท 
เงินกิจกรรมฯ 
3,000  บาท 
เงินกิจกรรมฯ 
2,000  บาท 
เงินกิจกรรมฯ 
2,000  บาท 
เงินกิจกรรมฯ 
8,000  บาท 
เงินกิจกรรมฯ 
1,000  บาท 
เงินกิจกรรมฯ 

งานห้องสมุดและฝ่ายพัสดุ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอด 
ปีการศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายการโครงการภาค
เรียนละ  1  ครั้ง 

ก.ค.64-มี.ค.65 - งานห้องสมุด 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ      
 ระยะเวลาดำเนินการ     1  มิถุนายน พ.ศ.2564 -  31  มีนาคม พ.ศ.2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่       31  มีนาคม  2565  
 
8.  ปฏิทินโครงการ      
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือ 
 

เงิน
กิจกรรมฯ 
10,000  
บาท 

เงินรายได้
อื่นๆ 

10,000  
บาท 

    งานห้องสมุด 
และหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 

2 กิจกรรมการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ ์

เงิน
กิจกรรม ฯ 

2,000  
บาท 

    งานห้องสมุด 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือ - - 20,000 - - 20,000 
2 กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือพิมพ ์ - 2,000 - - - 2,000 
3 กิจกรรมยอดนักอ่าน - - 2,000 - - 2,000 
4 กิจกรรมประกวดผลงานในวันสำคัญ - - 3,000 - - 3,000 
5 กิจกรรมจิตอาสารักษ์งานห้องสมุด - 150 255 1,595 - 2,000 
6 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์น้อย - 600 1,400 - - 2,000 

3 กิจกรรมยอดนักอ่าน เงิน
กิจกรรม ฯ 

2,000  
บาท 

    งานห้องสมุด 

4 กิจกรรมประกวดผลงานใน
วันสำคัญ 

เงิน 
กิจกรรม ฯ 

3,000  
บาท 

    งานห้องสมุด 

5 กิจกรรมจิตอาสารักษ์งาน
ห้องสมุด 

เงิน 
กิจกรรม ฯ 
2,000 บาท 

    งานห้องสมุด 
และ 
ครูประจำช้ัน 

6 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์น้อย 
 
 

เงิน 
กิจกรรม ฯ 
2,000 บาท 

    งานห้องสมุด 

7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เงิน 
กิจกรรมฯ 
8,000 บาท 

    งานห้องสมุด 

8 กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ห้องสมุด 

เงิน 
กิจกรรมฯ 
1,000 บาท 

     

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

30,000  บาท 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2,400 - 5,600 - - 8,000 
8 กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด -  1,000 - - 1,000 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

2,400 2,750 33,255 1,595 - 40,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงช้ันท่ี 1-3 
 10.2 ครูประจำช้ัน ช่วงช้ันท่ี 1-3 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

  ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระดับปริมาณ 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาถึงช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  1,626
คน เข้าร่วมกิจกรรมยอดนักอ่าน 
และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ร้อย
ละ  80 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาถึงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  1,626
คน  เข้าใช้บริการห้องสมุดในปี
การศึกษา 2564  ร้อยละ  80 

 
 
 
 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาถึงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  1,626
ตระหนักในความรู้และ
ความสามารถของตนเอง  มีทักษะ
และภูมิคุ้มกันในการเผชิญปัญหาใน

 
- เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วม 
กิจกรรมต่างๆ  

- สมุดบันทึกการอ่าน 
 
 
-เอกสารลงทะเบียนเข้าใช้บริการ
ของห้องสมุด 

-บันทึกข้อความรายงานการใช้เข้า
ใช้บริการห้องสมุด 

-ทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรม
ห้องสมุดและอนุกรรมการ
ห้องสมุด 

 
-แบบประเมินบุคลิกภาพของ
นักเรียน 

-แบบประเมินจริตนิสัย 

 
-แบบประเมินสมุดบันทึกรักการอ่าน 
เขียน  คิด  วิเคราะห์ 
 
 
 
-รายงานผลการประชุม 
-คำส่ังโรงเรียน 
-รายงานกิจกรรมในโครงการ 
 
 
 
 
 
-รายงานสรุปผลการประเมินบุคลิกภาพ
ของนักเรียน 
-รายงานสรุปผลการประเมินจริตนิสัยของ
นักเรียน 
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  ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านการเรียนหรือการประกอบ
อาชีพในอนาคตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
สร้างสรรค์  มีทักษะการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์ เช่ือมโยง
ความรู้สู่ชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70  
เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของงานห้องสมุดและ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80   

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโดย
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80   

3. นักเรียนตระหนักในความรู้และ
ความสามารถของตนเอง  มีทักษะ
และภูมิคุ้มกันในการเผชิญปัญหาใน
ด้านการเรียนและการประกอบ
อาชีพในอนาคตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 70   

-ตรวจสอบแบบประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีงานห้องสมุดจัดขึ้น 

 
 
 
-ตรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนแต่ละห้อง 

 
 
 
 
 
-การตรวจช้ินงานของนักเรียนจาก
สมุดบันทึกการอ่าน 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
   1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของกิจกรรมต่างๆ 

   2. ตรวจสมุดบันทึกการอ่าน 
   3. แบบวัดบุคลิกภาพ 
   4. แบบวัดจริตนิสัยคน 6 
ประเภท 

   5. การสัมภาษณ์หรือใช้
แบบสอบถามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 
 
 
 
-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านใฝ่เรียนรู้  ด้านการมีวินัย   
 
 
 
 
 
-แบบประเมินสมุดบันทึก 
รักการอ่านเขียน  คิด  วิเคราะห์ 
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 
 -แบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม
ต่างๆ 
-ตรวจสมุดบันทึกการอ่าน 
-แบบวัดบุคลิกภาพ 
-แบบวัดจริตนิสัยคน 6 ประเภท 
-แบบสอบถามการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต 
ประจำวัน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์   
     12.2 นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ เช่ือมโยงความรู้สู่ชีวิตประจำวัน  
     12.3 นักเรียนตระหนักรู้ในความความสามารถของตนเอง  มีทักษะและภูมิคุ้มกันในการเผชิญปัญหา  
            ในด้านการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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(ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                           (นางสาวพิมุกข์พัฒน์  จิรัชธรรมโชติ) 

                                                                               ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                       (นายมาโนช  นันทา) 
                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
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5.  โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ นวัตกรรม และงานวิจัยในชั้นเรียน 
 

1. แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ (     )  ใหม่     (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายอภิเษก  ณ วรรณต๊ิบ และคณะ 
 
 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ หรือ ห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ  
      ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ” 
2.2 กิจกรรม จัดสรรวัสดุรายหัวส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
2.3 กิจกรรม คุณครูนักวิจัย 
2.4 กิจกรรม คุณครูนักนวัตกรรม 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 ห้องเรียนคุณภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคาดหวังว่าจะนำไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นได้องค์ประกอบของห้องเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย หลักสูตรและการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีระดับโรงเรียน สื่อเทคโนโลยีระดับห้องเรียน การวางแผนพัฒนาตนเอง และการ
วิจัยในช้ันเรียนซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ประเมินเพื่อพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ การศึกษาผู้เรียน การ
วิจัยในชั้นเรียน พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการสร้างวินัยเชิงบวกเพื่อสนองแนวคิดของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงได้มีนโยบายให้ดำเนินการพัฒนาห้องเรียนของตนเองให้ไปสู่



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

ห้องเรียนคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ห้องเรียนทุกห้องเรียนจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาห้องเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพสำหรับให้ผู้เรียนในการศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนและ
โรงเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อีกท้ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีนโยบาย
การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ” เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
  
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ  
4.2 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.3 เพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ ภายใต้วิสัยทัศน์  
    “องค์กรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ” 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 ห้องเรียนมีมุมท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างน้อย 1 กลุ่มสาระ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
5.1.2 มีบอร์ดให้ความรู้และป้ายนิเทศในห้องเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
5.1.3 ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 80  
        ขึ้นไป 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 ห้องเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดสภาพส่ิงแวดล้อมเอื้อต่อคุณภาพนักเรียน 
5.2.2 มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และส่ือเทคโนโลยีท่ีพร้อมใช้ 
5.2.3 สร้างและเกิดนวัตกรรมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
5.2.4 ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   1.1 ประชุมวางแผนโครงการ 
   1.2 เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
   1.3 กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
8-17 มิ.ย. 64 

 
- 

 
นายอภิเษก 
ณ วรรณต๊ิบ 
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กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินการตาม
โครงการ  ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ หรือ  
     ห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ ภายใต้วิสัยทัศน์  
     “องค์กรจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่ 
      ความเป็นเลิศ” 
 
 
2.2 กิจกรรม จัดสรรวัสดุรายหัวส่งเสริม 

การจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 กิจกรรม คุณครูนักวิจัย  
 
2.4 กิจกรรม คุณครูนักนวัตกรรม  
 

 
 

มิ.ย.-ส.ค. 64 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนท่ี 1 
20-31ก.ค.64 

 
 
 

ภาคเรียนท่ี 2 
1-20 ธ.ค. 64 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 

15,000 บาท 
เงินอุดหนุน 

 
 
 
 

ภาคเรียนท่ี 1 
84,229 บาท 

งบกลาง 
27,791 บาท 
เงินอุดหนุน 

ภาคเรียนท่ี 2 
50,740 บาท 
เงินอุดหนุน 

 
2,000 บาท 
เงินอุดหนุน 
2,000 บาท 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
คณะกรรมการ
โครงการฯ 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ
โครงการฯ 
 
 
 
 
คณะกรรมการ
โครงการฯ 
 
นายอภิเษก  
ณ วรรณต๊ิบ 
และคณะ 
นายอภิเษก  
ณ วรรณต๊ิบ 
และคณะ 

3. ตรวจสอบและประเมินโครงการ 
 

เม.ย. 65 
 

- 
คณะกรรมการ
โครงการฯ 

4. ประเมิน สรุปและรายงานผล  
   4.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ 
   4.2 รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
12 เม.ย. 65 

 
- 

นายอภิเษก  
ณ วรรณต๊ิบ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ   1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่    31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ   

    
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
งบ 

ประมา
ณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 
ท่ี 1 

( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
หรือ ห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรจัดการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ” 

เงิน 
อุดหนุน 
15,000 

บาท 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

ครูห้องเรียน
คุณภาพ 
ช่วงช้ัน 
 

2 กิจกรรม จัดสรรวัสดุรายหัว
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

เงิน 
อุดหนุน 
162,760 
บาท 

    นายอภิเษก  
ณ  วรรณต๊ิบ
และคณะ 

3 กิจกรรม คุณครูนักวิจัย เงิน 
อุดหนุน 
2,000 
บาท 

    นายอภิเษก  
ณ  วรรณต๊ิบ
และคณะ 

4 กิจกรรม คุณครูนักนวัตกรรม เงิน 
อุดหนุน 
2,000 
บาท 

    นายอภิเษก  
ณ  วรรณต๊ิบ
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

181,760 บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

1 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ หรือ ห้องเรียน
คุณภาพ 4 มิติ ภายใต้
วิสัยทัศน์ “องค์กรจัดการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานสู่ความเป็น
เลิศ” 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

15,000 - 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

2 กิจกรรม จัดสรรวัสดุรายหัว
ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอน 

- 
 
 

- 
 
 

162,760 - 
 
 

- 
 
 

- 

3 กิจกรรม คุณครูนักวิจัย - - 2,000 - - - 
4 กิจกรรม คุณครูนักนวัตกรรม - - 2,000 - - - 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

181,760 บาท 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 ฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.2 งานวิชาการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.3 คณะกรรมการโครงการฯ 
     10.4 คณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกท่าน 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ห้องเรียนท้ัง 43 ห้องเป็น  
    ห้องเรียนคุณภาพ   
    หรือห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ 

- การสังเกต 
- การนิเทศติดตาม 

- แบบประเมิน 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    สูงขึ้น 

-การนิเทศติดตาม -(ติดตามจากงานวัดผลและ 
ประเมินผล) 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ห้องเรียนท้ัง 46 ห้องเป็นห้องเรียนคุณภาพหรือห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ 
12.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

(ลงช่ือ)................................................ ผู้เสนอโครงการ 
                                                               (นายอภิเษก  ณ วรรณต๊ิบ) 
                                                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ     

 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

     (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายมาโนช  นันทา) 
                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

   
 

(ลงช่ือ).................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายจรัล   ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี 17 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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6.  โครงการการนิเทศและติดตามผลในโรงเรียน 
 

1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม.   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (    ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววรัญญา  เรืองฤทธิ์   

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมสร้างเครื่องมือการนิเทศ                                                                                           
2.2 กิจกรรมนิเทศตามปฏิทินการนิเทศ 
 

3. หลักการและเหตุผล   
  การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอนหลักสูตร เทคโนโลยี 
ตลอดจนบุคลากร ซึ่งส่ิงเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจสำคัญของการดาเนิน
งานในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู ้เรียน
บรรลุผลสำเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการ 3 อย่าง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และ
กระบวนการเรียนการสอน ท้ัง 3 อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขหรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขได้นั้นกระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งท่ี
มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การ
นิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศที่มีความสำคัญต่อ  การพัฒนาโรงเรียน 2 ประการ คือ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ครูในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิสูงขึ้น จากการประเมินภายนอกรอบสาม ได้ข้อเสนอแนะให้โรงเรียน
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนวัดเวฬุวัน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสถานศึกษาควร
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ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนศึกษาค้นคว้าและจัดทาวิจัยเพื่อการพัฒนาสื่อ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และด้านผลการจัดการศึกษาผู้เรียนควรได้รับการพัฒนา
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลาย เน้นการปฏิบัติจริง การทดลองทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงงาน ตลอดจนกระตุ ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนเพิ่มมากขึ้น  
เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โรงเรียนวัดเวฬุวันจึงได้จัดทำโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาครู
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อจะได้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตร
ตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ
นักเรียน ครูผู้สอนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนิเทศและติดตามผลในโรงเรียนขึ้น
เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น       
     สำคัญ นำไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได้  
4.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับให้สูงขึ้น  
4.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ  

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1  มีการประชุมก่อนเปิดและปิดเรียนภาคเรียนทุกภาคเรียน      
5.1.2  สังเกตการสอนและเย่ียมช้ันเรียนภาคเรียนละ 3 ครั้ง         

- ภาคเรียนท่ี 1 เดือนสิงหาคม , เดือนกันยายน , เดือนพฤศจิกายน                        
- ภาคเรียนท่ี 2 เดือนธันวาคม , เดือนกุมภาพันธ์ , เดือนมีนาคม 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1  ครูมีความรู ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ

นำไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการ จัดกระบวนการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 75 ขึ้นไป  
5.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกช้ันเรียนระดับสถานศึกษามีระดับผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 50 ขึ้นไป                                                                                                                        
5.2.3  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
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6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
ช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานตาม
โครงการ 

ก.ค.64 - ผู้บริหาร 
หัวหน้าช่วงช้ัน 
วิชาการสายช้ัน 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

2.1 กิจกรรมสร้างเครื่องมือการนิเทศ  
 
2.2 กิจกรรมนิเทศตามปฏิทินการ

นิเทศ 

 
 

ก.ค.64 
 
ส.ค.64-มี.ค.65 

 
 

5,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

ผู้บริหาร 
หัวหน้าช่วงช้ัน 
วิชาการสายช้ัน 

3.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการ  
 

พ.ย. 64 - 
มี.ค. 65 

- ผู้บริหาร หัวหน้าช่วงช้ัน 
วิชาการสายช้ัน 

4.ประเมินผล/จัดทำรายงานโครงการ พ.ย. 64 - 
มี.ค. 65 

- ผู้บริหาร หัวหน้าช่วงช้ัน 
วิชาการสายช้ัน 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน  2564 - 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ  

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมสร้างเครื่องมือการ
นิเทศ 

เงินอุดหนุน
5,000 บาท 

    ผู้บริหาร 
หัวหน้าช่วงชั้น 
วิชาการสายชั้น 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

2 กิจกรรมนิเทศตามปฏิทิน
การนิเทศ 

-     ผู้บริหาร 
หัวหน้าช่วงชั้น 
วิชาการสายชั้น 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

5,000  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมสร้างเครื่องมือการนิเทศ  - - 5,000 - - 5,000 
2 กิจกรรมนิเทศตามปฏิทินปฏิบัติการ

นิเทศภายใน 
- - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- - 5,000 - - 5,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 ผู้บริหาร 
 10.2 หัวหน้าช่วงช้ัน 
     10.3 วิชาการสายช้ัน 
     10.4 คณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
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11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ร้อยละของครูท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 

- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม             
 

-แบบบันทึกการนิเทศ 
  
 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน -การสอบวัดผลปลายปี -แบบรายงานผลการเรียนของผู้เรียน 
 

3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ท่ี
มีต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายใน 

-ประเมินความพึงพอใจ -แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
12.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
12.3 ครูทุกคนมีความพึงพอใจในการนิเทศการสอน 
 

 
(ลงช่ือ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                           (นางสาววรัญญา  เรืองฤทธิ์) 
                                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
      (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                          (นายมาโนช นันทา) 
                                                                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
        (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                 (นายจรัล    ถาวร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                               วันท่ี  17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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7.  โครงการงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (  ✓  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปี 
2.2 กิจกรรมการทดสอบความรู้พื้นฐานระดับชาติ 
2.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน 
 

3. หลักการและเหตุผล 
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวติอยู่
ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข แนวนโยบายตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ในด้านแนวทางการจัด
การศึกษาซึ่งมีการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการบริหารงานโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อให้
ผู ้รับบริการหรือผู้เกี ่ยวข้องทุกกลุ่มได้รับ ความพึงพอใจต่อการบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาและใน
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครูควรมี ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือฝึกปฏิบัติจริง ( Active Learning) ในด้านการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ มีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย ครูนำผลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายอย่างเต็มตามศักยภาพ 
สถานศึกษาจึงให้ความสำคัญในการจัดบริการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมเพื่อให้ทันต่อการใช้งาน
ยุคปัจจุบัน งานวัดผลประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา  
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 ดังนั้นโรงเรียนวัดเวฬุวัน ตระหนักถึงการพัฒนาระบบงานทะเบียน งานวัดผลประเมินผลจึงจัดทำโครงการ
งานทะเบียนวัดผลและประเมินผลขึ้น เพื่อจะได้มีเอกสารท่ีมีคุณภาพและสามารถจัดเก็บอย่างเป็นระบบต่อไป 
 
4.  วัตถุประสงค์  

4.1 นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอื่น ได้รับบริการทุกคน 
4.2 สามารถดำเนินการงานทะเบียนวัดผลและระเบียนนักเรียนอย่างถูกต้องตามระเบียบการวัดและ 
     ประเมินผลการเรียนรู้ 
4.3 นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอื่นมคีวามพึงพอใจระดับมากในการรับบริการ 

 
5.  เป้าหมาย   
     5.1  เชิงปริมาณ  

5.1.1  นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอื่น ได้รับบริการงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลอย่าง
ถูกต้องเป็นระบบ  

5.1.2  สามารถบริการให้ข้อมูลแสดงผลการเรียนแก่นักเรียนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

      5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1  มีเครื่องมือวัดผลต่างๆท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.2.2  มีระบบการวัดและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.2.3  พัฒนางานทะเบียนวัดผลและประเมินผลตามระเบียบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 

2544 และพุทธศักราช 2551 อย่างเคร่งครัด 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

พ.ค.64 - 
 

นางสาวศิวพร ทิพย์พละ 
และคณะครผูู้รับผิดชอบงาน
ทะเบียนวัดผลและประเมินผล 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการดังนี ้
2.1 กิจกรรมการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ประจำปี 
- กลางภาคเรียนท่ี 1 

 
 
 
 

9-11 ส.ค.64 

 
 

195,550  บาท 
เงินอุดหนุน 

 

นางสาวศิวพร ทิพย์พละ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
งานทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 
-ครูประจำวิชา 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

- ปลายภาคเรียนท่ี 1 
- กลางภาคเรียนท่ี 2 
- ปลายภาคเรียนท่ี 2 

2.2 กิจกรรมการทดสอบความรู้
พื้นฐานระดับชาติ 
-การทดสอบการอ่านออก

เขียนได้ 
-การทดสอบ  RT 
-การทดสอบ NT 
-การทดสอบ Pre O-net ป.6 
-การทดสอบ Pre O-net ม.3 
-การทดสอบข้อสอบกลาง 

2.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน  
 
 
 
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

20-22 ต.ค.64 
5-7 ม.ค.65 
16-18 มี.ค.65 
ก.ค.64–มี.ค.65 

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64 – มี.ค.
65 

 

 
 
 

5,700  บาท 
เงินอุดหนุน 

 
 
 
 
 
 
 

550  บาท 
เงินอุดหนุน 
10,000 บาท 
เงินรายได้อื่นๆ 

 
 
 
-ครูประจำช้ัน 
-ครูประจำวิชา 
-ครูวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

นางสาวศิวพร ทิพย์พละ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
งานทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 
นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ 

3. นิเทศ  ติดตาม  ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1  ครั้ง 

พ.ค.64 – มี.ค.
65 

- นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ 
และคณะครผูู้รับผิดชอบงาน
ทะเบียนวัดผลและประเมินผล 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 1  มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่  31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ประจำป ี
- กลางภาคเรียนท่ี 1 
- ปลายภาคเรียนท่ี 1 
- กลางภาคเรียนท่ี 2 
- ปลายภาคเรียนท่ี 2 

เงิน
อุดหนุน 
195,550  

บาท 
 

  
 
 

  นางสาว 
ศิวพร  
ทิพย์พละ 
และคณะ 

2 กิจกรรมการทดสอบความรู้
พื้นฐานระดับชาติ 
-การทดสอบการอ่านออก
เขียนได้ 
-การทดสอบ  RT 
-การทดสอบ NT 
-การทดสอบ Pre O-net ป.6 
-การทดสอบ Pre O-net ม.3 
-การทดสอบข้อสอบกลาง 

เงิน
อุดหนุน
5,700  
บาท 

 

    ครูประจำ-ช้ัน 
ครูประจำ-
วิชา 
ครูวิชาการ 

 

3 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ทะเบียน 

เงิน
อุดหนุน 

550  บาท 
เงินรายได้

อื่นๆ 
10,000 
บาท 

    นางสาว 
ศิวพร  
ทิพย์พละ 
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

211,800  บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ประจำปี 
- - 195,550 - - 195,550 

2 กิจกรรมการทดสอบความรู้พื้นฐาน
ระดับชาติ 

- - 5,700 - - 5,700 

3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน - 10,000 550 - - 10,550 
 รวมทั้งสิ้น 

     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
- 10,000 201,800   - - 211,800   

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 10.2 ครูประจำช้ัน 
    10.3 ครูประจำวิชา 
 10.4 ครูวิชาการสายช้ัน 
 10.5 ครูวิชาการช่วงช้ัน 
 10.6 ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานอื่น ได้รับบริการทุกคน 

-สอบถามการรับบริการ 
-ประเมินความพึงพอใจในการเข้า
รับบริการ 

-แบบสอบถาม 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอื่น ได้รับความพึงพอใจจากงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
12.2 งานทะเบียนวัดผลและประเมินผลมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ  และมีเครื่องมือในการประมวลผลท่ีมี

ประสิทธิภาพ   
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(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ) 

                                                                                ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

 
     (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                              (นายมาโนช   นันทา) 
                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

(ลงช่ือ) ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                 (นายจรัล   ถาวร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                               วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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8.  โครงการแนะแนว 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (    ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวรัญจวน  มโหธร และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
2.2 กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2.4 กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์โรงเรียน  

 
3. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากงานแนะแนวเป็นบริการท่ีสำคัญในโรงเรียน เพราะเป็นกระบวนการทีจะช่วยให้นักเรียน    แต่ละ
คนได้เข้าใจตนเอง และสิ่งแวดล้อม เพื่อที่เขาได้ได้มีความสามารถในการนำชีวิตของตนเอง สามารถตัดสินใจจะ
ศึกษาต่อในสาขาวิชาใด ประกอบอาชีพใด หรือจะแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างไร  นอกจากนั้นการแนะแนวยังเป็น
กระบวนการท่ีจะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเอง โดยกิจกรรมแนะแนว
มีหลักการจัดกิจกรรมแนะแนว ดังนี้คือ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ  ความสนใจ  และ
ธรรมชาติของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ต้องสนองตอบจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนทุกคนโดยครอบคลุมด้านการศึกษาการงานและอาชีพชีวิตและสังคม  
จัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วย
ตนเองให้มากที่สุด ด้วยการปฏิบัติจนเกิดทักษะหรือการเรียนรู้ให้ครูทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยครู
แนะแนวทำหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงและประสานงาน โดยมีขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนวดังนี้การจัดกิจกรรมแนะ
แนวการศึกษา  มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  รู้จักแสวงหาและให้ข้อมูล
ประกอบการวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีเทคนิค  วิธีการและทักษะการเรียนรู้ มีนิสัย
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ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและสามารถวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมกับตนเองการจัดกิจกรรมแนะแนวด้าน
การงานและอาชีพ มุ่งให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองใน  ทุกด้าน  รู้โลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีและ
ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในอาชีพ มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ  ตลอดจนมีการพัฒนางานอาชีพตามที่ตนเองถนัด และ
สนใจ การจัดกิจกรรมด้านชีวิตและสังคม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิตและสามารถปรับตัว
ให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 24-25) 
 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในเรื่องของการศึกษาต่อ การจบการศึกษา
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3  
  
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้สถานศึกษาจัดบริการแนะแนวโดยครอบคลุมขอบข่าย  3 ด้านคือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ  
     และด้าน ชีวิตและสังคม 
4.2 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ จากข้อมูลข่าวสาร  แหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านการศึกษาอาชีพ  
     ส่วนตัวสังคม เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพได้เหมาะสมสอดคล้องกับ 
     ศักยภาพของตนเอง 
4.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในงานอาชีพ  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
4.4 เพื่อออกแนะแนวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีท่ี 6  ในเขตอำเภอสารภี 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1  โรงเรียนจัดบริการแนะแนว 5 บริการ และครอบคลุม 3 ขอบข่าย 
5.1.2  ครูทุกคนมีความรู้แนะแนวขั้นพื้นฐาน และมีครูท่ีจบด้านแนะแนวโดยตรงทำหน้าท่ีแนะแนวหลัก  

ในโรงเรียน อย่างน้อย 1 คน 
     5.2 เชิงคุณภาพ 

5.2.1  ผู้เรียนรู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของตนเอง 
5.2.2  ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่า ภูมิใจในตนเองและผู้อื่น 
5.2.3  ผู้เรียนรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา การงานและอาชีพ

ชีวิตและสังคม 
5.2.4 ผู้เรียนมีเป้าหมายชีวิต รู้จักวางแผนชีวิต การเรียน การงานท่ีเหมาะสมกับความถนัดความสนใจ 

และสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยี 
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6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบงาน
โครงการ เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

มิ.ย. 64 - นางสาวรัญจวน  มโหธร
และคณะ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

2.1 กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองและ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
2.2 กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี6 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี3 
2.4 กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์
นักเรียน 

 
 

ก.พ.65 
 

ธ.ค.64  
 

เม.ย. 65 
ธันวาคม 65 

 
ธ.ค.64  

 

 
 

2,000  บาท 
เงินกิจกรรมฯ 
1,500 บาท 

เงินกิจกรรมฯ 
20,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

 
6,500 บาท 

เงินกิจกรรมฯ 

 
 
นางพรรณี  แสงเกิด 
และคณะ 
นางสาวรัญจวน  มโหธร
และคณะ 
นางสาวรัญจวน  มโหธร 
นางพรรณี  แสงเกิด 
และคณะครู ป.6 และ ม.3 
นางสาวพิมุกข์พัฒน์  
จิรัชธรรมโชติและคณะ 

3. ติดตาม ประเมินผลโครงการ ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนท่ี 2 จำนวน 1 ครั้ง 

ธ.ค.64 – เม.ย.
65 

- นางสาวรัญจวน  มโหธร
และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31  มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31  มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง
และนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี6 

เงิน 
กิจกรรมฯ 
2,000 บาท 

    นางพรรณี  
แสงเกิด 
และคณะ 

2 กิจกรรมโลกกว้างทาง
การศึกษา สำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เงิน 
กิจกรรมฯ 
1,500บาท 

    นางสาวรัญจวน   
มโหธร 
และคณะ 

3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี
6 และมัธยมศึกษาปีท่ี3 

เงิน
อุดหนุน 
20,000  
บาท 

    นางสาวรัญจวน   
มโหธร   
นางพรรณี  
แสงเกิด   
และคณะ 

4 กิจกรรมแนะแนว
ประชาสัมพันธ์นักเรียน 

เงิน 
กิจกรรมฯ 

6,500  
บาท 

    นางสาว
พิมุกข์พัฒน์  
จิรัชธรรมโชติ
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

30,000 บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

 
อื่นๆ 

 
1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี6 
-ค่าเครื่องด่ืม ผู้ปกครอง ครู จำนวน 
250  คน ๆ ละ 10 บาท จำนวนเงิน 
2,500 บาท 

- 2,000 
 

- - - 2,000 

2 กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมนักเรียน
จำนวน 124 คน ๆ ละ 15 บาท 
จำนวนเงิน 1,860 บาท 

- 1,500 
 

- - - 1,500 
 

3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม นักเรียน
ช้ัน ป.6 จำนวน 198 คน ๆ ละ 50 
บาท 198*50 = 9,900 และ 
ม.3 = 124*100 = 12,400 
รวม 22,300 

- 20,000 
 

- - - 20,000 

4 กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์
นักเรียน 

- - 6,500   6,500 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 23,500  6,500 - - 30,000  

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1  คณะครู นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี3 
 10.2  ผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 และมัธยมศึกษาปีท่ี3 
 10.3  สถาบันการศึกษาท่ีมาแนะแนวนักเรียนวันโลกกว้างทางการศึกษา 
 10.4  โรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดับอนุบาล/เนิสเซอรรี่ และประถมศึกษาในอำเภอสารภี 
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11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.  สถานศึกษาจัดบริการแนะแนว
โดยครอบคลุมขอบข่าย  3 ด้าน
คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ 
และด้าน ชีวิตและสังคม 

-การสังเกต 
-การสอบถาม 
-การสัมภาษณ์ 
 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
 

2.  ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้จาก
ข้อมูลข่าวสาร  แหล่งเรียนรู้ ท้ัง
ด้านการศึกษาอาชีพ ส่วนตัว 
สังคม เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน
เลือกแนวทางการศึกษา อาชีพได้
เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ
ของตนเอง 

-การสังเกต 
-การสอบถาม 
-การสัมภาษณ์ 
 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
 

3.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ในงานอาชีพ  มีเจตคติ
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

-การสังเกต 
-การสอบถาม, 
-การสัมภาษณ์ 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

12.1 ผู้เรียนรู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของตนเอง 
12.2 ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่า ภูมิใจในตนเองและผู้อื่น 
12.3 ผู้เรียนรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา การงานและอาชีพชีวิต

และสังคม 
12.4 ผู้เรียนมีเป้าหมายชีวิต รู้จักวางแผนชีวิต การเรียน การงานท่ีเหมาะสมกับความถนัดความสนใจ และ   
        สภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยี 
12.5 ผู้เรียนและผู้ปกครองมีความรักเช่ือมั่นในสถานศึกษา มีความภาคภูมิใจในสถาบัน  

 
 

(ลงช่ือ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                (นางสาวรัญจวน  มโหธร) 

                                                                               ผู้รับผิดชอบโครงการ   
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายมาโนช  นันทา) 
                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

   
(ลงช่ือ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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9.  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความ เท่าเทียมทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสิริรัตน์    คำจินะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรวม 
2.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
2.3 กิจกรรมวัดความความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) โดยแพทย์เฉพาะทาง 
2.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 

 
3. หลักการและเหตุผล 
      ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 10 หมวด 2 กำหนดให้โรงเรียน                  
จัดการศึกษาให้กับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กได้รับ
การศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติ ตามความสามารถท่ีจะพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ท่ีกล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการใน
การได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการทบทวน
หลักสูตรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ท่ีมีความเหมาะสมชัดเจน
ทั้งเป้าหมายหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการนำหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ที่มุ่ง
กระจายอำนาจทางการศึกษาในท้องถิ ่นและสถานศึกษาให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาจึงมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรที่ถือเป็นนภาระรับผิดชอบที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
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ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่าง ระหว่าง
บุคคลท่ีจำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ เป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จใน
การเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการประกันโอกาสทางการศึกษา การประเมินคุณภาพ การให้บริการการศึกษาให้กับเด็ก
และเยาวชนพิการ จำเป็นต้องจัดการศึกษาในรูแบบของการเรียนร่วม เพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 จากสภาพปัจจุบันพบว่านักเรียนกลุ่มพิเศษ และเด็กด้อยโอกาสเป็นปัญหาสำคัญต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทั้งร่างกายและจิตใจ  การเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาและทักษะด้านสังคมของตน  เพื่อสร้างความเท่าเทียม 
การอยู่ร่วมกันในสังคม 
 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดการศึกษาพิเศษ ในลักษณะของการเรียนรวม ตามโครงการโรงเรียนต้นแบบจัดการ
เรียนรวม โดยการจัดการให้เด็กกลุ่มพิเศษได้เข้าเรียนรวมในห้องเรียนเดียวกับเด็กปกติ และได้รับการเสริมวิชาการ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับเด็กท่ัวไป สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพและดำรง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรวมให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้และมีผลสำฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
4.2 ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะท่ีจำเป็นสามารถจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการตามมาตรฐาน 
     ท่ีกำหนด 
4.3 เพื่อพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.4 เพื่อให้นักเรียนได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
4.5 เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษมีทักษะในการประกอบอาชีพง่ายๆตามศักยภาพ 
4.6 เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์เข้ากับสังคมในโรงเรียน และสามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวมทุกคน  ได้รับการจัดการเรียนรู้และและมีผลสำฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

5.1.2 ผู้ปกครองทุกคน ให้มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะท่ีจำเป็นสามารถจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

 5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวม ได้รับการจัดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 
5.2.2 ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะท่ีจำเป็นสามารถจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการตาม

มาตรฐานท่ีกำหนด 
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5.2.3 มส่ืีอ วัสดุ อุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
5.2.4 นักเรียนได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
5.2.5 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษมีทักษะในการประกอบอาชีพง่ายๆตามศักยภาพ 
5.2.6 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์เข้ากับสังคมในโรงเรียน และสามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน
รวมเพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

1 มิ.ย. 64 - นางสิริรัตน์   คำจินะ 
นางสาววิณัฐนีย์   ไชยภูมิ 
นางสาวสุวรรณี  ต๋ันยัง 

2.กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้
2.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียน

รวม 
2.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
2.3 กิจกรรม วัดความความฉลาด

ทางเชาวน์ปัญญา(IQ) โดย
แพทย์เฉพาะทาง 

 
 

2.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 
      -ทำขนม ผ้ามัดย้อม 

ก.ค.64-มี.ค.65  
 
- 

 
- 

25,000  บาท 
เงินอุดหนุนคูปอง

การศึกษานักเรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษ

เรียนรวม 
3,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

นางสิริรัตน์   คำจินะ 
นางสาววิณัฐนีย์   ไชยภูมิ 
นางสาวสุวรรณี  ต๋ันยัง 
 
 
 
 
 
 
 
นางสิริรัตน์   คำจินะ 

 
3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี

การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ
ปลายปีการศึกษา 

ต.ค.64-มี.ค.65 - นางสิริรัตน์   คำจินะ 
นางสาววิณัฐนีย์   ไชยภูมิ 
นางสาวสุวรรณี  ต๋ันยัง 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม  2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
เรียนรวม 
-จัดทำแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล IEP 
-จัดทำแผนการสอนเฉพาะ

บุคคล IIP 

-จัดการเรียนการสอนตาม
แผน 

-     นางสิริรัตน์  
คำจินะ   

2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

 
-     นางสิริรัตน์  

คำจินะ  และ
คณะ 

3 กิจกรรมวัดความความฉลาด
ทางเชาวน์ปัญญา(IQ) โดย
แพทย์เฉพาะทาง 

เงินอุดหนุน
คูปอง

การศึกษา
นักเรียนที่มี

ความต้องการ
พิเศษเรียน

รวม 

25,000  
บาท 

    นางสิริรัตน์  
คำจินะ  และ
คณะ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

4 กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 
 

เงิน
อุดหนุน 
3,000  
บาท 

    นางสิริรัตน์  
คำจินะ  และ
คณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

28,000  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรวม - - - - - - 
2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง - - - - - - 
3 กิจกรรมวัดความความฉลาดทางเชาวน์

ปัญญา(IQ) โดยแพทย์เฉพาะทาง 
25,000 - - - - 25,000 

4 กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ - - 3,000 - - 3,000 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

25,000 - 3,000 - - 28,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 
 10.2 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
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11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษเรียน
รวมทุกคนได้รับการจัดการเรียนรู้และ
และมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

-แบบทดสอบ -การประเมินก่อนเรียน-หลังเรียน 

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะท่ี
จำเป็นสามารถจัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนพิการตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

-ทำแบบสอบถาม -แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวมทุกคนได้รับการจัดการเรียนรู้และและมีผลสัมฤทธิ์ 
            ทางการเรียนสูงขึ้น 
     12.2  นักเรียนได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
     12.3 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษมีทักษะในการประกอบอาชีพง่ายๆตามศักยภาพ 
     12.4 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์เข้ากับสังคมในโรงเรียน และสามารถ 

           ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
 

(ลงช่ือ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                   (นางสิริรัตน์    คำจินะ) 

                                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

     (ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นายมาโนช  นันทา) 
                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
 
 
 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

   
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                              (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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10.  โครงการพัฒนางานวิชาการ 
 
1.แผนงานงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน         
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ       

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
ลักษณะโครงการ          (    )  ใหม่    (   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

  2.1 กิจกรรมการจัดทำ Classroom Data 
   2.2 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ   

 
3. หลักการและเหตุผล       

การจัดการศึกษาตามแนวหลักสูตรพุทธศักราช  2551   ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน  ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จึงจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ียั่งยืน และพึงพอใจในผลงาน   การจัดงานเปิด
บ้านวิชาการจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเป็นการประเมิน
ความสามารถของนักเรียน  หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรอบ  1 ปีการศึกษาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้กับ
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สาธารณชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้บรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษาต่อไป  นอกจากนี้ยัง เป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพอันดี
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชนได้อีกทางหนึ่ง 

 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกคนและนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงได้แสดงออก และพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
4.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2564  ให้ผู้ปกครอง ผู้ท่ีสนใจ  และชุมชน

ได้รับทราบ 
4.3 นักเรียนได้รับการพฒันาท้ังด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
    5.1.1  นักเรียนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ 
     5.2 เชิงคุณภาพ 

 5.2.1  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองท้ังทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา 
          ทักษะตามมาตรฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผน 

- ศึกษาวิเคราะห์งานและโครงการ
ประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา 

- วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ
ปฏิบัติงานตามโครงการท่ีวางไว้ 

- แต่งต้ังกรรมการดำเนินการแต่ละฝ่าย 
- ประชุมคณะทำงานในแต่ละฝ่าย 

มิ.ย. 64 - 
 

นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 
ครูวิชาการทุกสายช้ัน 
หัวหน้าสาระการเรียนรู ้
และครูทุกคน 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้
2.1 กิจกรรมการจัดทำ  

Classroom Data 

 
 

มิ.ย.64 
 

 
 

5,000 บาท 
เงินอุดหนุน 

 
 

นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 
และครูวิชาการทุกสายช้ัน 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.2 กิจกรรมจัดงานวันเปิดบ้าน 
     วิชาการ 
- จัดกิจกรรมประกวด แข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ-กีฬา 
- จัดนิทรรศการแสดงผลงาน

ทางวิชาการ ของนักเรียน 
- จัดการแสดงของนักเรียน 

(ภาคกลางคืน) 

มี.ค.65–เม.ย.
65 

140,000 บาท 
เงินรายได้อื่นๆ 

 

นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 
ครูวิชาการทุกสายช้ัน 
หัวหน้าสาระการเรียนรู ้
และครูทุกคน 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน 
-  ประเมินความพร้อมก่อน

ดำเนินการ 

- ประเมินผลระหว่างดำเนินงานเป็น
ระยะๆ 

- ประเมินผลหลังจากส้ินสุดโครงการ 
 - ปรับปรุงแก้ไข 

ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

มี.ค.65 - นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 
นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ที่ 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ที่ 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ที่ 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ที่ 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมจัดทำ 
 Classroom Data 
 

เงินอุดหนุน 
5,000  บาท 

    นางสาวนภาพร  
ยารังฝ้ัน 
และครูวิชาการ
ทุกสายช้ัน 

2 กิจกรรมจัดงานวันเปิดบ้าน
วิชาการ 

- จัดกิจกรรมประกวด 
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการกีฬา-จัด
นิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ 

- จัดการแสดงของ
นักเรียน(ภาคกลางคืน) 

เงินรายได้ 
อื่น ๆ 

140,000  
บาท 

    นางสาวนภาพร  
ยารังฝ้ัน 
ครูวิชาการสาย-
ช้ัน  หัวหน้า
สาระการเรียนรู ้
และครูทุกคน 
 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

145,000 บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

 
ค่าใช้สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

อื่นๆ 

1 กิจกรรมจัดทำ  Classroom Data - - 5,000 - - 5,000 
2 กิจกรรมจัดงานวันเปิดบ้านวิชาการ 

- จัดกิจกรรมประกวด แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ-กีฬา 

- 140,000 - - - 140,000 
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ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

 
ค่าใช้สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

อื่นๆ 

- จัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ ของนักเรียน 

- จัดการแสดงของนักเรียน (ภาค
กลางคืน) 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
140,000 5,000   145,000 

 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 ผู้บริหาร 

10.2 คณะครูท่ีเกี่ยวข้อง 
10.3 สถานศึกษาอื่นๆ ท่ีมีความสนใจ 
 

11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางด้านวิชาการและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

2. โรงเรียนใกล้เคียงให้ความสนใจ
ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการเป็น
จำนวนมาก 

3. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความ
ร่วมมือและมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมการจัดงาน 

-จากสภาพจริง 
-สังเกต 
-สอบถาม   
-สัมภาษณ์ 

-แบบประเมินรายการ 
-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม-แบบบันทึก 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
12.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองท้ังทางด้านวิชาการ ด้านกีฬาทักษะตาม

มาตรฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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(ลงช่ือ).........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน) 

                                                                          ผู้รับผิดชอบโครงการ       
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นายมาโนช  นันทา) 
                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                              วันท่ี  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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11.  โครงการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น  ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา   
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
กลยุทธ์ ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น มืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ  (   )  ใหม่     (     ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอัญชลี   นันตาวงค์ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2.3 กิจกรรมการประชุมประจำเดือน 
2.4 กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2.5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
3. หลักการและเหตุผล 
      ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญต่อการบริหารองค์กร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ถือเป็นบุคลากรท่ีใกล้ชิดกับนักเรียน เป็นครูผู้สอน ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเช่นเดียวกับครู และบุคลากรในโรงเรียน  
จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ คิดสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ ๆ การพัฒนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จึงเป็นการนำศักยภาพบุคลากรส่วนหนึ่งขององค์กรมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการ
นำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละ
บุคคล เกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน 
 อย่างไรก็ตามการพัฒนาบุคลากร จำเป็นจะต้องมีการเสริมแรงทางบวก สร้างขวัญและกำลังใจ และเป็น
การส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับ
ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน    
4.2 เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
4.3 เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
5.1.2  นักเรียนร้อยละ 80 ท่ีได้เรียนกับครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนการสอน และมีผลการเรียนเฉล่ียไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
5.1.3  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร้อยละ 90 ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน    
5.2.2  นักเรียนท่ีได้เรียนกับครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ

สอน และมีผลการเรียนท่ีดี 
5.2.3 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นแบบอย่างดีท่ีให้กับ

นักเรียน 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อช้ีแจง
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ 

พ.ค. 64 - นางอัญชลี  นันตาวงค์
และคณะ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ
ดังนี ้
2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างส่ือนวัตกรรมใน

การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

2.3 กิจกรรมการประชุมประจำเดือน 

 
 

 มิ.ย. 64 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
สัปดาห์แรก 

 
 

1,200  บาท 
เงินรายได้อื่นๆ 

 
 
 
 

นางอัญชลี  นันตาวงค์
คณะครูพี่เล้ียง 
คณะผู้บริหาร 
ฝ่ายพัสดุ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2.4 กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2.5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

ของเดือน 
2 เดือน/1ครั้ง 
 

มี.ค. 65 
 

 
 
 

7,200  บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปีการศึกษา - ผู้บริหาร 
4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาคเรียนละ 1 

ครั้ง 
ต.ค.64-มี.ค.65 - นางอัญชลี  นันตาวงค์

และคณะ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 1  มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

เงินรายได้อ่ืนๆ 
1,200  บาท 

 
 

   
 

นางอัญชลี  
นันตาวงค์ 

2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสื่อ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู

-  
 

   นางอัญชลี  
นันตาวงค์
คณะ 
ครูพ่ีเลี้ยง 

3 กิจกรรมการประชุม
ประจำเดือน 

-     นางอัญชลี  
นันตาวงศ์ 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

4 กิจกรรมนิเทศการเรียนการ
สอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

-  
 

   ผู้บริหารและ
คณะครูพ่ีเลี้ยง 

5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

เงินรายได้อ่ืนๆ 
7,200บาท 

    
 

นางอัญชลี  
นันตาวงค์ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
8,400 บาท 

 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ฯลฯ 
 

1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

- 1,200 - - - 1,200 

2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างส่ือ นวัต 
กรรมในการจัดการเรียนการสอนของ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

- - - - - - 

3 กิจกรรมการประชุมประจำเดือน - - - - - - 
4 กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
- - - - - - 

5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

- 7,200 - - - 7,200 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 
 

8,400 - - - 8,400 
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10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

10.2. คณะครูท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยท่ีส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
        เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 

11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผู้มีส่วนร่วมร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในการพัฒนานักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

สอบถามความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนร่วม ได้แก่ นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู           
ครูท่ีปรึกษา ครูพี่เล้ียง ผู้บริหาร 
และนักเรียน 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ร่วม ได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ครูท่ีปรึกษา ครูพี่เล้ียง 
ผู้บริหาร และนักเรียน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน    
12.2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
12.3 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                   (นางอัญชลี  นันตาวงค์) 

                                                                               ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

     (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นายมาโนช   นันทา) 
                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นายจรัล    ถาวร) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                          วันท่ี  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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12.  โครงการรับนักเรียน 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา       
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     ( ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางลัคนา  สุยะ   

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

   2.1 กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (DMC)   
   2.2 กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 

                  
3. หลักการและเหตุผล 
      ตามประกาศของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
คณะกรรมการการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดเวฬุวันตระหนักถึงความสำคัญ
ของการศึกษา จึงได้กำหนดให้มีโครงการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันอนุบาล ประถมศึกษาปีท่ี 1 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท้ังห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนท่ัวไป  ในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  โรงเรียนวัดเวฬุวัน โดยงานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ จึงได้จัดทำโครงการรับนักเรียน และงานสำ
มะโนประชากร เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการรับนักเรียน และติดตามนักเรียนท่ีอยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับให้
เข้าในสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน ทราบกำหนดการรับเด็กเข้าเรียนอย่างทั่วถึง และ
ดำเนินการจัดเก็บข้อมลูประชากร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และวางแผนการรับนักเรียนเข้าเรียนในปีกรศึกษา 2565 ให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายของ
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แผนการรับนักเรียนของ กระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามบริบทของ
โรงเรียนท่ีสามารถรับนักเรียนได้ ด้วยความถูกต้องตามระเบียบการรับนักเรียน โปร่งใสและยุติธรรม 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาล 1 
4.2 เพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนสองภาษา (MEP) 
4.3 เพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ 
4.4 เพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษ ตามแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์      
     แผนการเรียนด้านภาษา  แผนการเรียนความสามารถพิเศษ และแผนการเรียนอาชีวะ 
4.5 เพื่อรับนักเรียนขอย้ายเข้าระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-6  
4.6 เพื่อจัดทำเอกสารการย้ายเข้า ย้ายออกระหว่างปีการศึกษา  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
4.7 เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การศึกษาและนโยบายการศึกษาของหน่วยงานท่ีสังกัด 
4.8 เพื่อรายงานจำนวนนักเรียนเข้า/ออกต่อ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 

 
   5.  เป้าหมาย 
       5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 รับนักเรียนช้ันอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565  จำนวน 2 ห้อง                               
5.1.2 รับนักเรียนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP)  ปีการศึกษา 2565          

จำนวน 1 ห้อง   
5.1.3  รับนักเรียนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565  จำนวน 5 ห้อง  
5.1.4  รับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษตามแผนการเรียนวิทย์-คณิต จำนวน 1 ห้อง  

แผนการเรียนด้านภาษา จำนวน 1 ห้อง แผนการเรียนความสามารถพิเศษ จำนวน 1 ห้อง และ
แผนการเรียนอาชีวะ ปีการศึกษา 2565   จำนวน 2 ห้อง 

5.1.5  รับนักเรียนขอย้ายเข้าระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-6  ปีการศึกษา 2565 
5.1.6 จัดทำเอกสารการย้ายเข้าย้ายออกระหว่างปีการศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 

2565 
       5.2 เชิงคุณภาพ 

5.2.1  โรงเรียนรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ตามความต้องการของผู้ปกครองได้ร้อย
ละ  95 

5.2.2  โรงเรียนรับนักเรียน และจัดทำเรื่องย้ายเข้าและย้ายออกระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  ในปี
การศึกษา 2565  อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 

5.2.3  รับนักเรียนขอย้ายเข้า  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-6  ตามท่ีขอย้ายเข้า  ร้อยละ 90  
5.2.4  บริการจัดทำเอกสารนักเรียนย้ายเข้า  และย้ายออกชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  ระหว่างปีการศึกษา  

ร้อยละ 100 
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5.2.5  โรงเรียนวัดเวฬุวันได้รับนักเรียนเข้าเรียนต่อตามแผนการเรียนโดยผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก   
 

     6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

ก.ค.64 - ผู้บริหาร 
คณะครูผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ  ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล

นักเรียนรายบุคคล (DMC) 
2.2 กิจกรรมการรับสมัครนักเรียน

เข้าเรียน 
   2.2.1 การดำเนินการสอบรอบ

จองท่ีเรียน 
   - การจัดทำเอกสารคู่มือ

เอกสาร ข้อสอบ ในการรับ
สมัครนักเรียน 

   - การดำเนินการสอบตาม
ปฏิทิน  

ก.ค.64-มี.ค.65  
 

เงินอุดหนุน 
1,000 บาท 

 
 

เงินรายได้อื่นๆ 
15,000 บาท 
เงินอุดหนุน 

4,500 บาท (รอบท่ี 1) 
เงินอุดหนุน 

4,500 บาท (รอบท่ัวไป) 

 
 
ผู้บริหาร 
คณะครูผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ 
 
ครูลัคนา  สุยะและคณะ 
กรรมการ 
 

3. ติดตาม ประเมินโครงการ พ.ย.64–มี.ค.65 - ผู้บริหาร 
คณะครูผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ มี.ค.65 - ครูลัคนา  สุยะ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2565 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล (DMC) 

เงิน
อุดหนุน 
1,000  
บาท 

    นางสาวสิริ-
รัตน์ คำจินะ             
และคณะ 

2 กิจกรรมการรับสมัคร
นักเรียนเข้าเรียน 

- การจัดทำเอกสารคู่มือ
เอกสาร ข้อสอบ ในการ
รับสมัครนักเรียนรอบท่ี1 

 
- การจัดทำหนังสือคู่มือ

นักเรียน 
- การประชาสัมพันธ์

โรงเรียน โดยการทำป้าย
ไวนิล 

- การดำเนินการสอบตาม
ปฏิทิน 

  
 

 
 

เงิน
อุดหนุน 
4,500 
บาท 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

15,000 
บาท 

 
 
 

เงิน
อุดหนุน 
4,500 
บาท 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
นางลัคนา 
และคณะ 
 
 
นางลัคนา 
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

25,000  บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล (DMC) 
- - 1,000 

 
- - 1,000 

2 กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 
- การจัดทำเอกสารคู่มือเอกสาร 

ข้อสอบ ในการรับสมัครนักเรียน 
- การจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียนแผ่น

พับประชาสัมพันธ์ 
- การดำเนินการสอบตามปฏิทิน 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 

 

 
 4,500  

 
15,000 

 
4,500 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
4,500 

 
15,000 

 
4,500 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

-  25,000 - - 25,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. ผู้บริหาร 
 10.2. ครูหัวหน้าช่วงช้ัน 
 10.3. ครูวิชาการสายช้ัน 
 10.4. คณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.5. นางลัคนา  สุยะ และคณะ 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ในเขตบริการ

ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
 

-แบบสำรวจรายช่ือนักเรียน 
-แบบสอบถาม 
-แบบทะเบียนนักเรียน 
-แบบรายงานเอกสารการย้าย 

-สำรวจ 
-สอบถาม 
-การตรวจเอกสาร 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
2.การจัดทำเอกสารทะเบียนนักเรียน  

การย้ายเข้า- ย้ายออก  ระหว่างปี
การศึกษา  ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามพ.ร.บ.การศึกษาเป็นไปอย่าง
มีระบบปัจจุบัน  ทันเวลา 

  

3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ                   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ทางโรงเรียนวัดเวฬุวันได้รับนักเรียนเข้าเรียนต่อตามแผนการเรียนโดยผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก 
12.2 นักเรียนท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ี 7-16 ท้ังในเขตบริการและนอกเขตบริการได้รับการศึกษาภาคบังคับมีท่ีเรียน

และเข้าเรียนได้อย่างท่ัวถึง 
12.3 จัดทำเอกสารทะเบียนนักเรียน  การย้ายเข้า – ย้ายออก  ระหว่างปีการศึกษา  ตลอดจนการปฏิบัติตาม

พ.ร.บ.การศึกษา  และการรายงานต้นสังกัดเป็นไปอย่างมีระบบ  ปัจจุบัน  และทันเวลา 
 
 

(ลงช่ือ).................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                            (นางลัคนา  สุยะ) 

                                                                             ผู้รับผิดชอบโครงการ     
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

 
    (ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                             (นายมาโนช  นันทา) 
                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 

   
 
    (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี  17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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13.  โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(สืบฮีตสานฮอยวิถีชีวิตคนเมืองล้านนา) 

 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่     (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสายสมร  มหาเทพ  และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมสร้างอาคารภูมิปัญญา 
2.2 กิจกรรมรวบรวมส่ิงของท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาเพื่อรวบรวมเป็นส่ือการเรียนรู้ 
2.3 กิจกรรมป้ออุ้ยแม่อุ้ยสอนหลาน 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นสถาบันทางการศึกษาท่ีมีการติดต่อประสานงานกับชุมชน  หน่วยงานราชการต่าง ๆ อยู่เสมอ  
การจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น เป็นสิ่งแรกที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน  
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสร้างความสุขแก่ผู้เรียน   
 โรงเรียนวัดเวฬุวันเล็งเห็นความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  จึงได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการดังกล่าว  ภายใต้แนวคิดท่ีว่า  “ โรงเรียนน่าอยู่  น่าดู  น่าเรียน ” โดยจะจัดสร้างอาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และรวบรวมส่ิงของท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาเพื่อรวบรวมเป็นส่ือการเรียนรู้ มีกิจกรรมป้ออุ้ยแม่อุ้ยสอนหลานอีกท้ังเพื่อ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอีกด้วย 
 ดังนั้น  งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับภูมิทัศน์ให้สนองตอบกับนโยบาย
ของโรงเรียนและชุมชน  เพื่อส่งผลให้นักเรียน  โรงเรียนและชุมชน  มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
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สถานศึกษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนเกิดความสำเร็จ  การให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนทาง
การศึกษาต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อสร้างสร้างอาคารภูมิปัญญาภายใต้แนวคิดท่ี “โรงเรียนน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน” 
4.2  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้รับความรู้จากสิ่งของที่แสดงถึงภูมิปัญญาเพื่อรวบรวมเป็น

ส่ือการเรียนรู้  
4.3  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  และสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

5.  เป้าหมาย 
5.1 เชิงปริมาณ 

   5.1.1 ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดเวฬุวันและผู้ท่ีมาติดต่องาน  
5.2 เชิงคุณภาพ 

   5.2.1 โรงเรียนวัดเวฬุวันมีอาคารภูมิปัญญา เพื่อสร้างจุดเด่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบงาน
โครงการ เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

กรกฎาคม 64 - นางสายสมร  มหาเทพ
และคณะ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ  ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมสร้างอาคารภูมิปัญญา 
2.2 กิจกรรมรวบรวมส่ิงของท่ีแสดง

ถึงภูมิปัญญา 
2.3 กิจกรรมป้ออุ้ยแม่อุ้ยสอน

หลาน 

 
 

ก.ค.64-เม.ย.65 
ก.ค.64-เม.ย.65 

 
ก.ค.64-เม.ย.65 

 
 

 90,000 บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 

4,000 บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 

6,000 บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 

 
 
นางสายสมร  มหาเทพ
และคณะ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

3. นิเทศ  ติดตาม ประเมินผลโครงการ ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ ต.ค.64-มี.ค.65 - นางสายสมร  มหาเทพ
และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.64) 

1 กิจกรรมสร้างอาคารภูมิ
ปัญญา 

เงินรายได้อ่ืนๆ 

90,000  
บาท 

    นางสายสมร  
มหาเทพ 
และคณะ 

2 กิจกรรมกิจกรรมรวบรวม
ส่ิงของท่ีแสดงถึงภูมิปัญญา 

เงินรายได้อ่ืนๆ 

4,000  
บาท 

    นางสายสมร  
มหาเทพ 
และคณะ 

3 กิจกรรมป้ออุ้ยแม่อุ้ยสอน
หลาน 

เงินรายได้อ่ืนๆ 

6,000  
บาท 

    นางสายสมร  
มหาเทพ 
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

100,000  บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

 
ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
อื่นๆ 

 
1 กิจกรรมสร้างอาคารภูมิปัญญา - 90,000 - - - 90,000   
2 กิจกรรมรวบรวมสิ่งของที่แสดงถึงภูมิปัญญา - - 4,000   - - 4,000   
3 กิจกรรมป้ออุ้ยแม่อุ้ยสอนหลาน - - 6,000   - - 6,000   

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 90,000 10,000   - - 100,000  

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1  โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล)  
     10.2  ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
-โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์  
อันดี  มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  
-โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

-การรายงานกิจกรรม -แบบรายงานติดตาม ตรวจสอบเมินผล
โครงการ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 โรงเรียนอาคารภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
12.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้ความรู้ได้รับความรู้จากส่ิงของท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาเพื่อรวบรวม

เป็นส่ือการเรียนรู้  
12.3 โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 
 

(ลงช่ือ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางสายสมร  มหาเทพ) 

                                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ      
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
  

    (ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นายมาโนช  นันทา) 
                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                               วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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14.  โครงการเปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม สู่การเรียนรู้ตามวิถีเวฬุวัน 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่     ( ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสายสมร  มหาเทพ  และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
2.2 กิจกรรมบ้านภูมิปัญญา 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างเสริมประสบการณ์ตรง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็นรักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องได้รับการประสานความ
ร่วมมือจาก ผู้ปกครอง และบุคคลทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
 กอรปกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กิจกรรมทัศนศึกษาก็เป็นกิจกรรมที่จัดเป็นกระบวนการเรียนรู้
เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนท่ีเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน  และกิจกรรมเปิดบ้านภูมิปัญญาเป็นอีก
กิจกรรมหนึ่งท่ีทางโรงเรียนวัดเวฬุวันได้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ภูมิ
ปัญญา คุณค่าทางวัฒนธรรม ในวิถีชุมชน เกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นคนล้านนา จึงได้จัดทำโครงการ
นี้ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น  
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4. วัตถุประสงค ์
4.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
4.2 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
4.3 เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน 
     ชีวิตประจำวัน 
4.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษานอกสถานท่ี 
4.6 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ภูมิปัญญา คุณค่าทางวัฒนธรรม ใน 
     วิถีชุมชน 

 
5.  เป้าหมาย 
    5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกคน ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
5.1.2 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน  
        ภูมิปัญญา คุณค่าทางวัฒนธรรมในวิถีชุมชน 

    5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1  นักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และเพื่อให้นักเรียนรู้จักการ

นำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
5.2.2  นักเรียนได้เรียนรู้วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบงาน
โครงการ เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

กรกฎาคม 64 - นางสายสมร  มหาเทพ
และคณะ 

2. ดำเนินกิจกรรม 
    2.1 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง

เรียนรู ้
- ระดับช้ันอนุบาล1-3 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

ก.ค.64-มี.ค.65 
 
 
 
 
 

 
 
 

23,760 บาท 
24,000 บาท 
22,440 บาท 

 
นางสายสมร  มหาเทพ
และคณะ 
นางวาสนา ต๊ะกาบโค 
นางสาวไขแข  ชัยเงินตรา 
นางสาววลีพร  ปันนา 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 
2.2 กิจกรรมบ้านภูมิปัญญา 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
ก.ค.64-มี.ค.65 

23,640 บาท 
22,440 บาท 
22,920 บาท 
23,880 บาท 
26,460 บาท 
28,980 บาท 
26,877 บาท 
เงินกิจกรรมฯ 
2,000  บาท 

เงินรายได้อื่น ๆ 

ว่าที่ ร.ต.เรืองเดช  กันทะหวาย 

นายอภิเษก ณ วรรณต๊ิบ 
นางณัฐรดา  ศรีภูมิรัต 
นางแสงมณี  พิทยาพล 
นางสาวอานันท์นิตย์ สุรินทร์ตา 

  นางสุมาลี วรรณวิจิตร 
นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 

 
 

นางสายสมร  มหาเทพ 
 

3. ติดตาม ประเมินผลโครงการ ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ ต.ค.64-มี.ค.65 - นางสายสมร  มหาเทพ
และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ      
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.64) 

1 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้

เงิน
กิจกรรม ฯ 
245,397.50  

บาท 

    นางสายสมร  
มหาเทพ  
และคณะ 

2 กิจกรรมบ้านภูมิปัญญา เงินรายได้
อื่น ๆ 
2,000  
บาท 

    นางสายสมร  
มหาเทพ  
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

247,397.50  บาท 

 
9.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย 
 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
อื่นๆ 

 

1 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ - 245,397.50 - - - 245,397.50 
2 กิจกรรมบ้านภูมิปัญญา - 2,000 - - - 2,000 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 247,397.50 - - - 247,397.50 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1  โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล)  
     10.2  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.นักเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ 

-การรายงานกิจกรรม -สมุดบันทึก 

2.ความพึงพอใจของนักเรียน -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจ 

3.นักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก 
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ ฯ 
ในวิถีชุมชนล้านนา 

-การรายงานกิจกรรม -แบบรายงานติดตาม ตรวจสอบเมินผล
โครงการ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
12.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ 
12.3 นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
12.4 นักเรียนมีความพึงพอใจในการไปร่วมกิจกรรม 
12.5 นักเรียนจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ภูมิปัญญา คุณค่าทางวัฒนธรรม  
       ในวิถีชุมชนล้านนา 

 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางสายสมร  มหาเทพ) 

                                                                               ผู้รับผิดชอบโครงการ   
   
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

    (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นายมาโนช  นันทา) 
                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

    (ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี  17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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15.  โครงการสอบธรรมศึกษา 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ    
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ข้อ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ข้อ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     ( √ ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุจิตรา จินะวงศ์ และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 
    2.1  กิจกรรมธรรมศึกษา 
 
3. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งของสังคม  ท่ีมีหน้าท่ีพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างปกติสุข นอกจากให้การศึกษาแล้ว การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและฝึกให้เด็กมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบ
ในการประพฤติปฏิบัติตน สร้างสรรค์ความดีแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมในโรงเรียน  หากดำเนินการควบคู่กันไปแล้ว จะส่งผล
ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาได้อย่างเต็มที่ ตามหนังสือที่ ศธ.04050/ว 
3967   ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 ได้รับแจ้งจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้
กำหนดนโยบายด้านการศึกษาข้อท่ี 4 ท่ีให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน และสอบธรรมศึกษา 

ทั้งนี้ทางโรงเรียนวัดเวฬุวันได้ดำเนินการสนองนโยบายรัฐบาล มาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2559  และจาก
ความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดโครงการส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษานี้ ขึ้นเพื่อคณะครู บุคลากร  และนักเรียน
จะได้รับการเรียนรู้ต่อไป   
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4. วัตถุประสงค ์
4.1   นักเรียนสมัครเรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก ต้ังแต่ช้ัน  ป.4  ถึง  ม.3  

4.2   ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ท่ีสนใจสมัครเรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก 
4.3   ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน  มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรม  
       คำสอนของพระพุทธองค์ สามารถนำไปสอบนักธรรม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการส่งเสริมใน
การเรียนธรรมศึกษาและสอบธรรมศึกษา ช้ัน ตรี โท เอก 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถเรียนรู้ธรรม  

ศึกษาและสอบธรรมศึกษา ตามหลักสูตรธรรมศึกษา ช้ัน ตรี โท เอก ได้ 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ
สอบธรรมศึกษาเพื่อชี้แจงแนว
ทางการดำเนินงานตามโครงการ 

 
ก.ค.64 

 
- 

นางสาวสุจิตรา และคณะ 

2. จัดกิจกรรมธรรมศึกษา  
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ   
   สอบธรรมศึกษาช้ัน ตรี  โท  เอก 
- จ ัดอบรมเตร ียมความพร้อมเพื่อ

ทบทวนความรู ้ให้กับนักเรียนที่จะ
เข้าสอบธรรมศึกษา 

- จัดสอบธรรมศึกษา ตามวันเวลาท่ี  
แม่กองธรรมสนามหลวงกำหนด ซึ่ง
สอบพร้อมกันท่ัวประเทศ  

- พิธีมอบประกาศนียบัตร 

 
ก.ค.64-ส.ค.64 

 
10,000 บาท 

เงินอื่นๆ 
 

 
นางสาวสุจิตรา และคณะ 

3. ติดตาม ประเมินผลโครงการ ตลอดปี
การศึกษา 

- นางสาวสุจิตรา และคณะ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ ต.ค.64-มี.ค.65 - นางสาวสุจิตรา และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 1  มิถุนายน  2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่  31  มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมธรรมศึกษา  
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม

โครงการ สอบธรรมศึกษา
ช้ัน  ตรี  โท  เอก 

- จัดอบรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อทบทวนความรู้
ให้กับนักเรียนท่ีจะเข้าสอบ
ธรรมศึกษา 

- จัดสอบธรรมศึกษา ตามวัน
เวลาท่ีแม่กองธรรม
สนามหลวงกำหนด ซึ่ง
สอบพร้อมกันท่ัวประเทศ  

- พิธีมอบประกาศนียบัตร 

 
เงิน

อุดหนุน 
5,000 
บาท 

 
 
 

เงินรายได้
อื่นๆ 
5,000 
บาท 

 

    นางสาวสุจิตรา 
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

 

10,000 (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ฯลฯ 
 

1 กิจกรรมธรรมศึกษา   4,500 5,500   10,000 
 รวมทั้งสิ้น 

     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

4,500 5,500   
 

10,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. คณะครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดเวฬุวันระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 10.2. เจ้าสำนัก (คณะสงฆ์อำเภอสารภี) 
     10.3. แม่กองธรรม (คณะสงฆ์ฝ่ายจัดสอบหลักสนามหลวง) 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนคณะครูและบุคลากรสมัคร

เรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก ตั้งแต่
ชั ้น  ป.4  ถึง  ม.3 และสอบผ่าน 
ร้อยละ 50 ข้ึนไป   

-การสำรวจ 
-การสังเกต 
-การสอบถาม 

-แบบสำรวจ 
-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

2. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ท่ีสนใจ
สมัครเรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก 
และสอบผ่านร้อยละ 50 ข้ึนไป 

-การดูจากผลสอบ 
-การสังเกตพฤติกรรม 

-แบบสรุปผลสอบ 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

3. ผู ้บริหาร คณะครู บุคลากร และ
นักเร ียนโรงเร ียนว ัดเวฬุว ัน  มี
ความรู ้ความเข้าใจหลักธรรม คำ
สอนของพระพ ุทธองค ์สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

-การสำรวจ 
-การสังเกต 
-การสอบถาม 

-แบบสำรวจ 
-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1  นักเรียนครูและบุคลากรสมัครเรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก ต้ังแต่ช้ัน  ป.4  ถึง  ม.3 
12.2  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ท่ีสนใจสมัครเรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก 
12.3  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน  มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรม  
        คำสอนของพระพุทธองค์ สามารถนำไปสอบนักธรรม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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(ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                 (นางสาวสุจิตรา จินะวงศ์) 
                                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                       (นายมาโนช  นันทา) 
                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

   
(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                              วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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16.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรีและกีฬา 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่    (  ✓ ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 
    2.1  กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการ ดนตรีและกีฬาระดับต่าง ๆ 
 
3. หลักการและเหตุผล       
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
รวมทั้งเจตคติ ท่ีจำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบน
พื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา และ
ความสามารถของนักเรียนเพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน  และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  
วิชาชีพ  และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการ
เตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้  ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  โดยส่ง
ผู้เรียนเข้าประกวดแข่งขันทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศต่อไป 
  
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อส่งนักเรียนท่ีมีทักษะทางวิชาการเข้าประกวดแข่งขันในหน่วยงานต่างๆจัดขึ้น 
4.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนและ

วงศ์ตระกูล 
4.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
    5.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง (ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม) 
     5.2 เชิงคุณภาพ 

5.2.1 นักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง ได้รับการส่งเสริมให้มี
โอกาสแสดงความสามารถและสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนและวงศ์ตระกูล 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    เพื่อวางแผน 

มิ.ย.64 - 
 

นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม   
โครงการ ดังนี ้

2.1 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ด้านวิชาการ ดนตรีและกีฬา
ในระดับต่าง ๆ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

10,000 บาท 
เงินกิจกรรมฯ 
20,000 บาท 
เงินรายได้อื่นๆ 

นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ 
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

มี.ค.65 - นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 
นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 1  มิถุนายน  2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันด้านวิชาการ ดนตรี
และกีฬาในระดับต่าง ๆ 

เงินกิจกรรมฯ 
10,000 บาท 
เงินรายได้อื่นๆ 
20,000 บาท 

    นางสาวนภาพร  
ยารังฝ้ัน 
และคณะครู
ผู้เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

30,000  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

 
อื่นๆ 

1 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันด้าน
วิชาการ ดนตรีและกีฬาในระดับต่าง ๆ 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน  
- ค่าพาหนะในการนำนักเรียนไป

แข่งขัน 
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างแล

เครื่องด่ืม ครูผู้ควบคุมและนักเรียน 
- ค่าเช่าท่ีพัก 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 

10,000 
 

7,000 
 

3,000 

 
 

10,000 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 

10,000 
10,000 

 
7,000 

 
3,000 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 20,000 10,000 - - 30,000 
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10. หน่วยงาน/ผู้เก่ียวข้อง 
 10.1. ผู้บริหาร 

10.2. คณะครูท่ีเกี่ยวข้อง 
 

11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ผู้มีส่วนร่วมร้อยละ 80 มีความพึง
พอ ในการดำเนินโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี
และกีฬาในระดับดีมาก 

สอบถามความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนร่วม ผู้บริหาร คณะครูและ
นักเรียน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ  

2. นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันา
อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง (ร้อยละ 
100 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม) 

การสังเกต/การสัมภาษณ์ แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 

3. นักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาสแสดง
ความสามารถและสร้างช่ือเสียง
ให้แก่โรงเรียนและวงศ์ตระกูล 

ผลการเข้าร่วมการแข่งขัน/ 
เกียรติบัตร 

ภาพถ่าย/เกียรติบัตร 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักเรียนมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดนตรีและกีฬาในหน่วยงานต่างๆ ท่ีจัดขึ้น 
12.2 นักเรียนมีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนและวงศ์ตระกูล 
12.3 ครูและนักเรียนมีโอกาสในการค้นคว้าหาความรู้ และฝึกฝนทักษะด้านวิชาการ ดนตรีและกีฬาอยู่ 
        เสมอ 

 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                 (นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน) 

                                                                               ผู้รับผิดชอบโครงการ       
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

     (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นายมาโนช  นันทา) 
                              รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

    (ลงช่ือ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                             วันท่ี  17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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17.  โครงการการพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร 
 

1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที1่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที ่1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่     () ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายประวุฒิ  ฟองคำ และคณะ 

       
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมการเข้าค่ายอบรมเตรียมความพร้อมด้านระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม และกระโดด    
     หอสูง สำหรับนักเรียนช้ัน ม.1 
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนในวันพุธ โดยครูฝึกทหาร สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3 
2.3 กิจกรรมการสวนสนามวันท่ี 8 ธันวาคม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
2.4 กิจกรรมทัศนศึกษาตามรอยยุวชนทหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 
3. หลักการและเหตุผล 
 เยาวชนท่ีมีคุณภาพที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรมเป็น
กำลังของการพัฒนาสังคมในอนาคตได้นั้นต้องเป็นผู้ได้รับการจัดประสบการณ์ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม  การศึกษา
ที่ดีนั้นย่อมจะส่งผลให้ผู้เรียน มีความงอกงามมีความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆมีระเบียบวินัยที่ดี ซึ่งการมีวินัย ถือเป็น
พื้นฐานในการดำเนินกิจกรรมในสังคม  และการรวมกันอยู่ของกลุ่ม การปลูกฝังวินัยจะทำให้บุคคลยอมรับกฎเกณฑ์
ที่สังคมกำหนดและวินัยยังเป็นวัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งจะทำให้เด็กเรียนรู้พฤติกรรมที่สังคมยอมรับทำให้พัฒนา
ตนเองสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถควบคุมตนเองได้ มีมโนธรรมที่ดีและมีความมั่นคงทางอารมณ์  มีกิริยามารยาท
เรียบร้อย มีวาจาไพเราะ มีคุณธรรม และศีลธรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นภารกิจหลักของ
สถาบันการศึกษาและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคมปัจจัยท่ีจะส่งเสริมให้เป็นผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะดังกล่าวต้อง
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาของไทยยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะเท่าที่ผ่านมา พบว่า
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นักเรียนไม่มีวินัยในตนเองและด้วยความขาดวินัยในตนเองนี้นับว่าเป็นที่มาของปัญหาสังคมต่าง ๆ มากมาย         
ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยเช่น ปัญหาความประพฤติของนักเรียนและปัญหาการมีพฤติกรรมท่ีเป็นภัยต่อสังคมในรูปแบบ
ต่าง ๆ นอกจากนี้ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมจนกลายเป็นปัญหาของชาติ
บ้านเมืองและกลายเป็นปัญหาของสังคมด้วยเช่นกัน  ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาทางด้านสังคม
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกมองว่าเกิดจากความล้มเหลวด้านการจัดการศึกษาเนื่องมาจากบุคคลขาดคุณธรรม 
จริยธรรม จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เมื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันในปัจจุบัน พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความมีระเบียบวินัย การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่นการเข้าแถว  การเดินแถว 
ยังไม่มีระเบียบวินัยเท่าที่ควร ไม่มีวินัยในตัวเองเรื่องการแสวงหาความรู้ รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม ในการเคารพ
ผู้ใหญ่ ความกตัญญู ค่านิยมเรื่องความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางโร งเรียนจึง
จัดทำโครงการ โดยกำหนดเวลาในการดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนวัด
เวฬุวันเป็นผู้มีความพร้อมด้านระเบียบวินัย และคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ช่ือโครงการว่า“โครงการยุวชนทหาร”
โดยในปีแรกเริ่มดำเนินการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา  เรื่อยไปจนถึง
ปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการดังกล่าวจากกองพันพัฒนาท่ี  3 กรมทหารราบท่ี 7 (ร.7 พัน 
3 ) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดหลักสูตร 3 ปี จะเน้นเรื่องระเบียบวินัย และคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรม
หลักคือการเข้าค่ายอบรมเตรียมความพร้อมด้านระเบียบวินัย และคุณธรรมจริยธรรม การเข้าค่ายผู้นำยุวชนทหาร 
กองทัพธรรม กองทัพไทย  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูฝึกทหารในทุกวันพุธของทุกสัปดาห์  กิจกรรม
ประสบการณ์ทางทหาร นอกจากนี้ยังเพิ่มในเรื่อง    ของการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องพยุคลบาท
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย เพราะโรงเรียนตระหนักถึงบทบาทของสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการ
ปลูกฝังเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัย และคุณธรรมจริยธรรมของเด็กอย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิด
เป็นความเข้าใจท่ีคงทน เป็นความเคยชิน เป็นนิสัยและธรรมเนียมปฏิบัติในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันใน
โรงเรียน บ้านและสู่สังคมรอบข้างอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นการสร้างต้นแบบจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  แล้ว
ขยายผลไปยังนักเรียนระดับช้ันอื่น ๆ ต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
  4.1  เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวันเป็นผู้มีความพร้อมด้านระเบียบวินัย  
  4.2  เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทำให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์และสามารถดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 
 
5.  เป้าหมาย 
    5.1 ด้านผลผลิต (OUT PUTS) 

5.1.1  นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 (ม.1-3 ) เข้าร่วมในโครงการ คิดเป็นร้อยละ 95 
5.1.2  ผู้ปกครองนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 (ม.1-3 ) เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน โครงการ คิดเป็น   

ร้อยละ 95 
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   5.2 ด้านผลลัพธ์ (OUT COMES) 
5.2.1  นักเรียนท่ีได้เข้าร่วมในโครงการ แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และเป็น

แบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนคนอื่น ๆ ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
5.2.2 นักเรียนท่ีได้เข้าร่วมในโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อ
ช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานตาม
โครงการ 

26 มิ.ย.
2564 

- ครู ม.1-3 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้
2.1 กิจกรรมการเข้าค่ายอบรมเตรียม

ความพร้อมด้านระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และกระโดด 
หอสูง สำหรับนักเรียนช้ัน ม.1 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนในวันพุธ 
โดยครูฝึกทหาร สำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

 
 
 
2.3 กิจกรรมการสวนสนามวันท่ี 8 

ธันวาคมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

2.4 กิจกรรมทัศนศึกษาตามรอยยุวชน
ทหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 

-  สรุปรายงานผลการดำเนินงานของแต่
ละกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา

2564 

 
 

17,160  บาท 
-เงินรายได้อื่นๆ 

 
 

(ใช้เงินกิจกรรมทัศนศึกษา 
ม.1เพิ่มเติม) 

-เงินกิจกรรมพัฒนาฯ 
38,375 บาท 

-เงินรายได้อื่น ๆ  
18,625 บาท 

-เงินรายได้อื่น ๆ  
25,000  บาท 

 
-เงินรายได้อื่น ๆ  
21,215  บาท 

(ใช้เงินกิจกรรมทัศนศึกษา 
ม.3) 

นายประวุฒิ  ฟองคำ 
และครูผู้รับผิดชอบ 
ช้ัน ม.1 
 

 
 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

 

ต.ค.2564-
มี.ค.2565 

 นายประวุฒิ  ฟองคำ 
 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1  มิถุนายน 2564  - 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่  31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ      

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมการเข้าค่ายอบรม
เตรียมความพร้อมด้าน
ระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และกระโดด หอ
สูง สำหรับนักเรียนช้ัน ม.1 

เงินรายได้
อื่นๆ 

17,160
บาท 

 

 
 

______   ครูสายช้ัน ม.1 
และครูมัธยม 
 

2 กิจกรรมการเรียนการสอน
ในวันพุธ โดยครูฝึกทหาร 
สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
 

เงินกิจกรรมฯ 
38,375 
บาท 

เงินรายได้
อื่น ๆ  

18,625 
บาท 

 ______ ______ ______ นายประวุฒิ  
ฟองคำ และ
ครู
มัธยมศึกษา 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

3 กิจกรรมการสวนสนามวันท่ี 
8 ธันวาคม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

เงินรายได้
อื่น ๆ  

25,000  
บาท 

  ______    ครูสายช้ัน ม.2 
และครูมัธยม 
 

4 กิจกรรมทัศนศึกษาตามรอย
ยุวชนทหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

21,215
บาท 

   _____ ครูสายช้ัน ม.3 
และครูมัธยม 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

120,375 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมการเข้าค่ายอบรม

เตรียมความพร้อมด้านระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
กระโดด หอสูง สำหรับนักเรียน
ช้ัน ม.1 
-ค่าโดดหอสูง คนละ 120 บาท 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

17,160 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

17,160 

2 กิจกรรมการเรียนการสอนในวนั
พุธ โดยครูฝึกทหาร สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

 
 

25,000 

 
 

12,000 

 
 

20,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

57,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

 
3 กิจกรรมการสวนสนามวันท่ี 8 

ธันวาคมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

 
 
- 

 
 

25,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

25,000 
4 กิจกรรมทัศนศึกษาตามรอย

ยุวชนทหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
- 

 
21,215 

 
- 

 
- 

 
- 

 
21,215 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

25,000 75,375 2,000 - - 120,375 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1.กองพันพัฒนาท่ี 3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 10.2.กรมรบพิเศษท่ี 5 ขุนเณร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.นักเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวันเป็นผู้มี

ความพร้อมด้านระเบียบวินัย  
-สังเกต  
-สอบถาม 

-แบบสังเกต  
-แบบสอบถาม 

2.นักเรียนมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์และ
สามารถดำรงชีวิตอยู่  ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

-สังเกต  
-สอบถาม 

-แบบสังเกต  
-แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 (ม.1-3 ) เข้าร่วมในโครงการ 
12.2 ผู้ปกครองนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 (ม.1-3 ) เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนโครงการ 
12.3 นักเรียนท่ีได้เข้าร่วมในโครงการ แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และเป็น

แบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนคนอื่น ๆ ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
12.4 นักเรียนท่ีได้เข้าร่วมในโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

 
(ลงช่ือ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 

                            (นายประวุฒิ  ฟองคำ) 
                                                                            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายมาโนช  นันทา) 
                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

 
(ลงช่ือ)...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายจรัล  ถาวร) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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18.  โครงการสัจธรรมนำความดีศรีเวฬุวัน 
 

1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน        
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (    ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพรรณี   แสงเกิด  และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1  กิจกรรมการส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2.2  กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้ ความเข้าใจศาสนาพิธีของวันสำคัญทางศาสนา 
2.3  กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของประเพณี วัฒนธรรม อันดี

งามของชุมชน ประเทศชาติ 
 
3. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งของสังคม  ท่ีมีหน้าท่ีพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างปกติสุข นอกจากให้การศึกษาแล้ว การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและฝึกให้เด็กมีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบ
ในการประพฤติปฏิบัติตนสร้างสรรค์ความดีแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ             
การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน และประเทศชาติ  หากดำเนินการควบคู่กันไปแล้ว  จะส่งผลให้นักเรียนเกิดการ
พัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาได้อย่างเต็มท่ี  จากความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดโครงการ
สัจธรรม นำความดีศรีเวฬุวันนี้ขึ้น 
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4. วัตถุประสงค ์
4.1  ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
4.2  ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ ศาสนพิธีของวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนาแก่นักเรียนต้ังแต่ 
     ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของชุมชน 

ประเทศชาติ ให้นักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

5.1.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ศาสนพิธีของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

5.1.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของประเพณี วัฒนธรรมอนัดีงามของชุมชน ประเทศชาติ 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
5.2.2 นักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้ ความ

เข้าใจศาสนพิธีของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
5.2.3 นักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลจนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน สร้างความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของชุมชน ประเทศชาติ 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการสัจธรรมนำความดีศรีเวฬุ
วัน เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

 
 

 นางพรรณี   
แสงเกิด 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการดังนี ้
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.1 กิจกรรมการส่งเสริมและ
ปลูกฝังด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
- บรรพชาสามเณร    
- การแสดงตนเป็นพุทธมาม

กะ 
2.2 กิจกรรมการส่งเสริม

สนับสนุนสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ศาสนพิธีของวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา 

    - การตักบาตรทุกวันพระ  
    - การจัดป้ายนิเทศวันสำคัญ 
    - วันเข้าพรรษา 
    - วันออกพรรษา(ตักบาตรเทโว) 

2.3 กิจกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนสร้างความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญ
ของประเพณี วัฒนธรรม อัน
ดีงามของชุมชน 
ประเทศชาติ  

- พิธีสืบชะตา/แห่ไม้ค้ำ 
- ตานก๋วยสลาก 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน   

มิ.ย.64-มี.ค.  
65 

 
 

 

 
 

6,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

 
 
 
 
 
- 
- 
 

4,000 บาท 
1,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

2,000 บาท 
3,000 บาท 

 
 
นางมณีรัตน์ แก้วสว่างนภา  
และครูประจำช้ันทุก
ห้องเรียน 

 
นางสายสมร มหาเทพ       
และครูประจำช้ัน 
นางสาวอนันท์นิตย์ สุรินทร์
ตาและคณะ 
 
 
 
 
นางพรรณี  แสงเกิด 
นางสาวอานันท์นิตย์  
สุรินทร์ตาและคณะ 
 
นางพรรณี  แสงเกิด 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ    
   ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 ต.ค.63-มี.ค.65 - นางพรรณี   แสงเกิด 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ   
    ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน  2564 – 31 มีนาคม  2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่  31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ  

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ที่ 1(เม.ย.-
มิ.ย. 
64) 

ไตรมาส 
ที่ 2(ก.ค.-

ก.ย. 
64) 

ไตรมาส 
ที่ 3(ต.ค.-

ธ.ค. 
64) 

ไตรมาส 
ที่ 4(ม.ค.-

มี.ค. 
65) 

1 กิจกรรมการส่งเสริมและ
ปลูกฝังด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
   - บรรพชาสามเณร 
   - การแสดงตนเป็น         
     พุทธมามกะ 

 
 

เงิน
อุดหนุน
6,000 
บาท 

  
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
นางมณีรัตน ์
แก้วสว่างนภา 
และคณะ 

2 กิจกรรมการส่งเสริม
สนับสนุน สร้างความรู้ความ
เข้าใจ ศาสนพิธีของวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา 
   -การตักบาตรทุกวันพระ 
   -จัดป้ายนิเทศวันสำคัญ 
   -วันเข้าพรรษา 
   -วันออกพรรษา       

 
 
 
 
 

 
4,000 
1,000 
เงิน

รายได้
อื่นๆ 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นางสาวอานันท์
นิตย์   สุรินทร์
ตา 
และคณะ 

3 กิจกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนสร้างความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญ
ของประเพณี วัฒนธรรม 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ที่ 1(เม.ย.-
มิ.ย. 
64) 

ไตรมาส 
ที่ 2(ก.ค.-

ก.ย. 
64) 

ไตรมาส 
ที่ 3(ต.ค.-

ธ.ค. 
64) 

ไตรมาส 
ที่ 4(ม.ค.-

มี.ค. 
65) 

อันดีงามของชุมชน 
ประเทศชาติ  

- พิธีสืบชะตา/แห่ไม้ค้ำ 
-  ตานก๋วยสลาก 

 
2,000 
3,000 
เงิน

รายได้
อื่นๆ 

 -นางสาวอนันท์
นิตย์ สุรินทร์ตา 
-นางพรรณี 
แสงเกิด  
-นางสายสมร  
มหาเทพและคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

16,000  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมการส่งเสริมและปลูกฝังด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 
- 1,500 4,500 - - 6,000 

2 กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ศาสนพิธีของวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา     

- 2,200 2,800 - - 5,000 

3 กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ความสำคัญของประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของชุมชน ประเทศชาติ 

- 2,400 2,600 - - 5,000 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

-  6,100 9,900 - - 16,000 
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10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.2 วัดเวฬุวันและวัดในอำเภอสารภี 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับ  
การส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

-การสังเกต 
-การสำรวจ 
-การสอบถาม 

-แบบสังเกต 
-แบบสำรวจ 
-แบบสอบถาม 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน สร้างความรู้  ความ
เข้าใจ ศาสนพิธีของวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

-การสังเกต 
-การสำรวจ 
-การสอบถาม 

-แบบสังเกต 
-แบบสำรวจ 
-แบบสอบถาม 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนต้ังแต่ช้ัน 
อนุบาลถงึช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชุมชน ประเทศชาติ  

-การสังเกต 
-การสำรวจ 
-การสอบถาม 

-แบบสังเกต 
-แบบสำรวจ 
-แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักเรียน ต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม 
12.2 นักเรียน ต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้ ความเข้าใจ   
       ศาสนพิธีของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
12.3 นักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับความสำคัญของประเพณี วัฒนธรรม อนัดีงามของชุมชน ประเทศชาติ 
 
     

                     (ลงช่ือ)..........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                               (นางพรรณี   แสงเกิด) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ        
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

       (ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นายมาโนช  นันทา) 
                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
  

  
                   (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                             (นายจรัล    ถาวร) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                        วันท่ี   17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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19.  โครงการพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
กลยุทฺธ์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่     ( ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอภิสรา  บุญทวี และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1  กิจกรรมสวดมนต์บริหารจิตเจริญปัญญา 
2.2  กิจกรรมเรียนรู้พุทธศาสนสุภาษิต  

   
3. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552  ได้กำหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 
การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการ
สร้างเยาวชนให้เป็นผู้ที ่มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณภาพ และสร้าง
จิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล) ได้รับรางวัลวิถีพุทธช้ันนำ ในปี พ.ศ.2560 รุ่นท่ี 8 มีแนวการเรียนการ
สอนระบบปกติท่ัวไปท่ีนำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ในการพัฒนาเด็กโดยเน้นกรอบการพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรม เพื่อพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปัญญา
อย่างบูรณาการ ศีล คือ การมีวินัยในการดำเนินชีวิตท่ีดีงามต่อตัวเองและผู้อื่น สมาธิ คือ มุ่งพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง
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อย่างมีคุณภาพ ปัญญา คือ การมีความรู้ที ่ถูกต้อง มีศักยภาพในการคิดและแก้ปัญหากิจกรรมเหล่านี้ภายใน
โรงเรียนวิถีพุทธจะผ่านทำการกิน การอยู่ การดูและการฟัง ด้วยการสอนของครูท่ีใช้วัฒนธรรมและบรรยากาศการ
เรียนรู้มีความเมตตา เอื้ออาทรไม่เอาเปรียบ เสียสละและมีความกตัญญูท้ังต่อธรรมชาติและบุคคล 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล) ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงจัดโครงการพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา ขึ้น 
เพื่อส่งเสริมและขัดเกลาจิตใจให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้ได้ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตาม
หลักธรรมคำส่ังสอนทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย ศรัทธา ค่านิยม ท่ีดีงาม เพื่อให้นักเรียนและและ
บุคลากรทุกคนสามารถเรียนรู้ท่ีจะดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันโลกท่ีเปล่ียนแปลง สร้างสังคมท่ีดีมีคุณภาพ
ต่อไป 
  
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อพัฒนา ศีล สมาธิ ปัญญา แก่นักเรียน 
4.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 
4.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยและภูมิใจในความเป็นไทย 

  
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1  นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร้อยละ 80 ได้รับการปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
5.2.2  นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันร้อยละ 80 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  คารวะธรรม  และ

สามัคคีธรรม 
5.2.3  นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันร้อยละ 80 รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นนักเรียนที่ดี 

เป็นลูกท่ีดี เป็นเด็กดีของสังคม 
5.2.4  นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเร ียนโรงเร ียนว ัดเวฬุว ัน เป็นผู ้ท ี ่สมบูรณ์ด ้วยความร ู ้ความเข้าใจในหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
5.2.2 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบดำรงอยู่ในสมณธรรมสมควรแก่ภาวะ 
5.2.3 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน มีคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเองสูง 
5.2.4 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นแบบอย่างของเยาวชน 
5.2.5 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์ และร่วมสร้างการเปล่ียนแปลงทางสังคมสู่สังคม

พุทธธรรมท่ียั่งยืน 
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6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบงาน
โครงการ เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

มิถุนายน 64 - นางอภิสรา  บุญทวี 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

2.1.กิจกรรมสวดมนต์บริหารจิตเจริญ
ปัญญา 

2.2.กิจกรรมเรียนรู้พุทธศาสนสุภาษิต 
- จัดทำส่ือความรู้พุทธศาสนาสุภาษิต  
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

ก.ค.64-ก.ย.64  
 
 
 

7,000 บาท 
เงินกิจกรรม ฯ 

นางอภิสรา  บุญทวี 
และคณะ 

3. ติดตาม ประเมินผลโครงการ ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.64-มี.ค.65 - นางอภิสรา  บุญทวี 
และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ 
       
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.64) 

1 กิจกรรมสวดมนต์บริหารจิต
เจริญปัญญา 

     นางอภิสรา 
บุญทวีและคณะ 

2 กิจกรรมเรียนรู้พุทธศาสน
สุภาษิต 
-จัดทำแผ่นป้ายพุทธศาสน
สุภาษิต   

เงินกิจกรรม
ฯ 

7,000 บาท 
 

    นางอภิสรา 
บุญทวี  
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

7,000 บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

 
อื่นๆ 

 
1 กิจกรรมสวดมนต์บริหารจิตเจริญ

ปัญญา 
- - - -   

2 กิจกรรมเรียนรู้พุทธศาสนสุภาษิต - 7,000 - - - 7,000 
 รวมทั้งสิ้น 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
- 7,000 - - - 7,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 
 10.2  วัดเวฬุวัน   
 
 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นผู้ท่ี
สมบูรณ์ด้วยความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน มี
คุณธรรมจริยธรรมและวินัยใน
ตนเองสูง 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1  นักเรียนเกิดการพัฒนา ศีล สมาธิ ปัญญา  
 12.2  นักเรียน มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 12.3  นักเรียนประพฤติตนให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยและภูมิใจในความเป็นไทย 
 
 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางอภิสรา  บุญทวี) 

                                                                             ผู้รับผิดชอบโครงการ      
    
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

     (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายมาโนช  นันทา) 
                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

    (ลงช่ือ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                          วันท่ี  17   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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20.  โครงการรักษ์ภาษาไทย 
 
1.แผนงานวิชาการ      
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4   สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5   การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี  1   คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี  3      กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ   (  )  ใหม่     (√) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวพิมุกข์พัฒน์  จิรัชธรรมโชติและคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการรักษ์ภาษาไทย 

2.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาไทย 
2.3 กิจกรรมแบบฝึกอ่าน คิด พินิจวรรณกรรมไทย 

 
3. หลักการและเหตุผล 
      ตามท่ีแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579  ได้กำหนดกลยุทธ์ข้อท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมถึง
นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยกำหนดมาตรฐาน ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ รอบตัว ให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน รวมทั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้กำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานข้อที่ 1 คุณภาพเด็ก  ข้อที่ 1.1-1.4  ระบุว่า ครูควรให้ผู้เร ียนมี
พัฒนาการด้านร่างกาย มีสุขนิสัยที่ดี มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ มีพัฒนาการทางสังคม ช่วยเหลือตนเองและ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้  
มาตรฐานข้อที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ข้อที่ 3.1 -3.4 ระบุว่า  ควรจัด
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ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  จัดประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่าง
มีความสุข  จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ใช้สื ่อและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับวัย   ตลอดจนครูประเมิน
พัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพฒันา
ผู้เรียนต่อไป   เพื่อเป็นการสนองกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาข้างต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัด
เวฬุวัน ได้วางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภาษาไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ตลอดจนเพื่อให้
นักเรียนกล้าแสดงออก  โดยได้ใช้ความรู้และความสามารถในการค้นคว้าและอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มา
ประมวลเป็นองค์ความรู้เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะวิชาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
จนกระท่ังพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดีในอนาคต  
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อใหน้ักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
4.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงานและรักความเป็นไทย 
4.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านทักษะภาษาไทยอย่างเต็มความสามารถ 
4.4  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเทคนิคการจดจำเนื้อหาในบทเรียนได้เพิ่มขึ้น      

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  1,626 คน ตระหนักถึงความสำคัญของ
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติโดยเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  100 

5.1.2 นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงานและรักความเป็นไทยท้ัง  4  ด้าน 
5.1.3 นักเรียน  46  คน ได้เป็นตัวแทนในการประกวดกิจกรรมทางภาษาไทยท้ังในและนอกสถานศึกษา

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
5.1.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 2-4 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี 1-2 จำนวน 1,018 คน ผ่านการทำ

แบบทดสอบจากแบบฝึกหัดอ่าน คิด พินิจวรรณกรรม 
     5.2 เชิงคุณภาพ 

5.2.1 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทยและเห็นความสำคัญของวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
อันเป็นมรดกของชาติไทย  ร้อยละ  80  อยู่ระดับดีมาก 

5.2.2 นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  มุ่งมั่นในการทำงานและรักความเป็นไทยเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 80  
อยู่ระดับดีมาก 

5.2.3 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะภาษาไทยทั้งการฟัง การดู การพูด การสื่อสารและการเขียน
เพิ่มขึ้น โดยนักเรียนนำความรู้และความสามารถไปใช้ในการประกวด  การแข่งขันทักษะวิชาการท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา   ร้อยละ 3  

5.2.4 นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเนื้อหาในวิชาจากแบบฝึกหัดภาษาไทยและทำแบบทดสอบผ่าน    
ร้อยละ 90 
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    6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อช้ีแจง
แนวทางดำเนินงานตามโครงการ 

11 ม.ิย. 2564  นางสาวพิมุกข์พัฒน ์
จิรัชธรรมโชติ 
และคณะ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ  ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ  
2.2 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ

ทักษะภาษาไทย 
2.3 กิจกรรมแบบฝึกอ่าน คิด 

พินิจวรรณกรรมไทย 

 
 

29 ก.ค. 2564 

 
 

8,000 บาท 
เงินกิจกรรมฯ 
3,129 บาท 

เงินกิจกรรมฯ 
9,334 บาท 

เงินกิจกรรมฯ 

นางสาวพิมุกข์พัฒน ์
จิรัชธรรมโชติ 
และคณะ 

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา  ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ก.ย.64 - มี.ค 65 - นางสาวพิมุกข์พัฒน ์
จิรัชธรรมโชติและคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ     
  ระยะเวลาดำเนินการ    1 มิถุนายน  2564  – 31 มีนาคม  2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่      31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ     
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2565 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  

เงินกิจกรรมฯ 
8,000 บาท 

  

 
 

  

 
นางสาว 
พิมุกข์พัฒน์   
จิรัชธรรมโชติ 
และคณะ 

2 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะภาษาไทย 

เงินกิจกรรมฯ 
3,129 บาท 

  

 
  นางสาว 

พิมุกข์พัฒน์   
จิรัชธรรมโชติ 
และคณะ 

3 กิจกรรมแบบฝึกอ่าน คิด 
พินิจวรรณกรรมไทย 

เงินกิจกรรมฯ 
9,334 บาท 

  

 
  นางสาว 

พิมุกข์พัฒน์   
จิรัชธรรมโชติ 
และคณะ 

              รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

20,463 บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ 
 

1 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

2,400 700 4,900 - - 8,000 

2 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะ
ภาษาไทย 

- 1,500 1,629 - - 3,129 

3 กิจกรรมแบบฝึกอ่าน คิด พินิจ
วรรณกรรมไทย 

- 9,334 - - - 9,334 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

2,400 11,534 6,529 - - 20,463 
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10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 นางสาวพิมุกข์พัฒน์  จิรัชธรรมโชติ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยทุกระดับช้ัน 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระดับปริมาณ 
1. นักเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวันร้อย

ละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทร
ภู่และวันภาษาไทย โรงเรียนวัดเวฬุ
วัน ประจำปีการศึกษา 2564 

2. นักเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ปีการ 
ศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
ร้อยละ 80 เกิดความตระหนักและ
เห็นคุณค่าของภาษาไทย สามารถ
แสดงออกทางด้านทักษะทางภาษา 
ไทยใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 

3.  นักเรียนช่วงช้ันท่ี 1-3 ของโรงเรียน
วัดเวฬุวัน ร้อยละ 3  ได้เป็นตัวแทน
ในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
เขตโรงเรียนและเขตพื้นท่ี  

4.  นักเรียนช่วงช้ันท่ี 1-3 ทำแบบฝึกหัด
คนละ 1 เล่มต่อภาคเรียน 

5. นักเรียนช่วงช้ันท่ี 1-3 ทำแบบฝึกหัด
คนละ 1 เล่มต่อภาคเรียนนักเรียน
ช่วงช้ันท่ี 1-3 ทำแบบทดสอบหลัง
เรียนผ่านร้อยละ 90 

 
- เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
- สังเกต / สอบถาม/ ตรวจสอบ  
 
- ประเมินผล 

-ตรวจแบบฝึกหัดและ 
ข้อสอบของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ตรวจแบบฝึกหัดอ่าน คิด พินิจ
วรรณกรรมไทยของนักเรียน  
 
- ประเมินผล 

-ตรวจแบบฝึกหัดและ 
ข้อสอบของนักเรียน 
 

-ตรวจแบบฝึกหัดอ่าน คิด พินิจ
วรรณกรรมไทยของนักเรียน 

 
- เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจการเข้า
ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวนั
ภาษาไทย 
 
 
 
 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
ตรวจแบบฝึกหัดและ 
ข้อสอบของนักเรียน 
-ตรวจแบบฝึกหัดอ่าน คิด พินิจและ 
ของนักเรียน 
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1  นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
12.2  นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงานและรักความเป็นไทย 
12.3  นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านทักษะภาษาไทยอย่างเต็มความสามารถ 
12.4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มข้ึน 
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        (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                      (นางสาวพิมุกข์พัฒน์  จิรัชธรรมโชติ) 
                                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยโรงเรียนการฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

      (ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                      (นายมาโนช  นันทา) 
                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี  17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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21.  โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนด้านดนตรีและศิลปะ 
 

1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น  ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา   
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่     (     ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายอธิศักดิ์  บุญมี และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1. กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนด้านดนตร ี
2.2. กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนด้านศิลปะสร้างสรรค์ 
2.3. กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนด้านการปะติด 
2.4. กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนด้านศิลปกรรม 

 
3. หลักการและเหตุผล 
      ตามแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษาต้องยึด
หลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ
ท่ีสุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โครงการพัฒนา
ทักษะนักเรียนด้านดนตรีและศิลปะ ได้จัดทำขึ้นเพื่อสนองนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษานี้ และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน ท่ีมีความถนัดและความสนใจตามศักยภาพของตน ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี  
ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน การพัฒนาส่ือการสอน การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ฝึกทักษะด้าน 
ศิลปะ ให้พร้อมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ
วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างมีความสุข จนเกิดทักษะความชำนาญด้านศิลปะ 
และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านศิลปะในเวทีต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน จนเกิดผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ 
4.1. เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนด้านดนตร ี
4.2. เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนด้านศิลปะ 
 

5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1  นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงานด้านดนตรีเป็นท่ีประจักษ์ 
5.1.2  นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงานด้านศิลปะเป็นท่ีประจักษ์ 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนมีผลงานด้านดนตรีเป็นท่ีประจักษ์ 
5.2.2 นักเรียนมีผลงานด้านศิลปะเป็นท่ีประจักษ์ 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมคณะกรรมการ พ.ค. 2564 - นาย อธิศักดิ์ บุญมี 
นาย ทวีป ศรีสุวรรณ 
คณะครูสาระศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) 
นาย สุรพล อนุสรพรพงศ์ 

2.  กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ ดังนี้ 

2.1. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักเรียนด้านดนตร ี

2.2. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักเรียนด้านศิลปะ
สร้างสรรค์ 

2.3. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักเรียนด้านการปะติด 

2.4. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักเรียนด้านศิลปกรรม 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
ตลอดปี

การศึกษา 
ตลอดปี

การศึกษา 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
 

3,500 บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 

6,400 บาท 
เงินกิจกรรมฯ 

 
6,900 บาท 

เงินกิจกรรมฯ 
1,500  บาท 

เงินรายได้อื่น ๆ 

 
 

นายสุรพล อนุสรพรพงศ์ 
 
นาย อธิศักดิ์ บุญมี 
นางสาว วิณัฐนีย์ ไชยภูมิ 
นางสาว ปริยาภัทร ไชย
หาญ 
นาย อธิศักดิ์  บุญมี 
นาย ทวีป ศรีสุวรรณ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 6,700 บาท 
เงินกิจกรรมฯ 

3.นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
 

4.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

ต.ค. 2564 -
มี.ค.2565 

-- นาย อธิศักดิ์  บุญมี 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 1  มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักเรียนด้านดนตร ี
 

เงินรายได้
อื่น ๆ 
3,500  
บาท 

    นายสุรพล 
อนุสรพรพงศ์ 

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักเรียนด้านศิลปะ
สร้างสรรค์ 

เงินอุดหนุน 
6,400 บาท 

    นายอธิศักดิ์ 
บุญมี 
นางสาว
วิณัฐนีย์  
ไชยภูมิ 

3 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักเรียนด้านการปะติด 

เงินอุดหนุน 
6,900 บาท 

    นางสาว 
ปริยาภัทร  
ไชยหาญ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

4 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักเรียนด้านศิลปกรรม 

เงินอุดหนุน 
6,700 บาท 
เงินรายได้

อื่น ๆ 
1,500  
บาท 

    นาย  อธิศักดิ 
บุญมี 
นายทวีป    
ศรีสุวรรณ 

 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

25,000 บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนด้าน

ดนตรี 
- - 1,500 - - 1,500 

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนด้าน
ศิลปะสร้างสรรค์ 

- - 5,500 - - 5,500 

3 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนด้านการ
ปะติด 

- - 7,000 - - 7,000 

4 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนด้าน
ศิลปกรรม 

- - 11,000 - - 11,000 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถ่ัวจ่ายทุกรายการ) 

- - 25,000 - - 25,000 
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10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สาขาศิลปศึกษา 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงานด้านดนตรี
และศิลปะเป็นท่ีประจักษ์ 

-ผลงานนักเรียน 
-การเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้าน
ศิลปะของนักเรียนในรายการต่างๆ 
ท้ังภายในและภายนอก 

-ผลงานนักเรียน 
-เกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้าน
ศิลปะของนักเรียนในรายการต่างๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1. นักเรียนมีผลงานด้านดนตรีเป็นท่ีประจักษ์ 
12.2. นักเรียนมีผลงานด้านศิลปะเป็นท่ีประจักษ์ 
 
 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                    (นายอธิศักดิ์  บุญมี) 

                                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นายมาโนช  นันทา) 
                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  

  
 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                             วันท่ี  17 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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22.  โครงการส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
 

1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน     
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่     (     ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสุมาลี  วรรณวิจิตร 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี 1 
2.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี 2 
2.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี 3 
2.4 กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี 1 – 3 
2.5 กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี 2-3 
2.5 กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.6 กิจกรรมอบรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์โปรแกรม GSP 

 
3. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา “มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนา” และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ วงเล็บ (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทย
อย่างถกูต้อง 

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 – 
มัธยมศึกษาปีที ่ 3 มีค่าเฉลี ่ย 72.82 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ร้อยละ 7.18 (ค่าเป้าหมาย 65.00)  และเมื่อพิจารณาจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 เมื ่อทำการเปรียบเทียบผลการประเมินพบว่า ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการประเมินเพิ่มขึ้น   1.30 (ค่าเป้าหมายเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3) และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผล
การประเมินลดลง -2.46 ซึ่งโรงเรียนจะต้องเร่งรัดพัฒนาอย่างเร่งด่วน  และเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
โรงเรียนท่ีต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนให้นักเรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์    คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์ และมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์จึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพของ
นักเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างเจตคติท่ีดีในรายวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น  
4.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
4.3 เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1  เชิงปริมาณ 

5.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีเจตคติท่ีดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์ 
5.1.2 นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
5.1.3 ครูร้อยละ 85 มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

     5.2  เชิงคุณภาพ 
5.2.1. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความเข้าใจและเกิด

ความสุขในการเรียนรู ้
5.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น 
5.2.3 ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผน แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมในแต่ละระดับช้ัน 

พฤษภาคม 
2564 

- ครูสุมาลี วรรณวิจิตร 
คณะครูกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.  กิจกรรมพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ช่วงช้ันท่ี 1 – 3 ดังนี้ 
ช่วงช้ันท่ี 1  
- กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ป.1-3 
- กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
  ป.1-3 
- กิจกรรมหมากฮอส ป.3 

 
 

มิ.ย.64-มี.ค.65 
 
 
 
 

 

 
 
 

9,000 
งบกิจกรรมฯ 

 
 

 

 
 

นางรุ่งนภา  แก้ววิฑูรย ์
นางสาวรัชนี  ยอดศิริ 
นางอัญชัน  เลพิมาย 
นางสาววลีพร  ปันนา 
นางธีรวัลย์  คำฮอม 

นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดม 
ช่วงชั้นที่ 2 
 กิจกรรมการเรียนรู้สู่การคิด 
- เกมส์หมากฮอส – หมากรุกไทย ป.4 
- เกมส์ A-Math ป.5 
- เกมส์ซูโดกุ  ป.6 
- กิจกรรมคิดเลขเร็ว ป.4-6 
- กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์  
  ป.4-6 
ช่วงชั้นที่ 3 
- กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ม.1-3 
 
- กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์  
  ม.1-2 
- กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี 

1-3 
- กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงช้ัน

ท่ี 2-3 
- กิจกรรม PLC กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์ 

GSP 

มิ.ย.64-มี.ค.65 
 
 
 
 
 
 
 

 
มิ.ย.64-มี.ค.65 

 
ตุลาคม 2565 

 
มิ.ย.64-มี.ค.65 

 
มิ.ย.64-มี.ค.65 
มิ.ย.64-มี.ค.65 

 

 
9,000 

เงินกิจกรรมฯ  
 
 
 
 
 
 

4,000 
เงินกิจกรรมาฯ  

- 
 

6,000 
เงินกิจกรรมฯ  

- 
 

2,000 
เงินกิจกรรมฯ  

นายอภิเษก ณ วรรณต๊ิบ 
นางสาวดวงดาว  นกแก้ว 
นางสาวปิยะรัตน์  เงาผ่อง 

 
 
 
 
 
 

นางสาวศิวพร ทิพย์พละ 
นางสุมาลี  วรรณวิจิตร 

นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 
 

 
 
 

คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร, 
คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.64 , 
มี.ค.65 

- คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่    31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 ประชุมวางแผน แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละ
ระดับช้ัน 

-     ครูสุมาลี วรรณ
วิจิตร 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ช่วงช้ันท่ี 1 (ป.1-3)  ดังนี้ 
- กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ป.1-3 
- กิจกรรมเสริมทักษะ 
  คณิตศาสตร์   ป.1-3 
- กิจกรรมหมากฮอส ป.3 
 
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) 
กิจกรรมการเรียนรู้สู่ 
การคิด   
- เกมส์หมากฮอส , 
  หมากรุกไทย ป.4 
- เกมส์ A-Math ป.5 
- เกมส์ซูโดกุ  ป.6 
- กิจกรรมคิดเลขเร็ว 
- กิจกรรมเสริมทักษะ 
  คณิตศาสตร์ 
 

เงิน
กิจกรรมฯ  

9,000 
บาท 

 
 
 
 
 

เงิน
กิจกรรมฯ  

9,000 
บาท 

 

    นางรุ่งนภา  แก้ว
วิฑูรย์ 

นางสาวรัชนี  ยอดศิริ 
นางอัญชัน  เลพิมาย 
นางสาววลีพร  ปันนา 
นางธีรวัลย์  คำฮอม 

นางสาวนารีรัตน ์เดชอุดม 
 
 
 
 
 
 
 

นายอภิเษก ณ 
วรรณติ๊บ 

น.ส.ดวงดาว  นกแก้ว 
น.ส.ปิยะรัตน์  เงา

ผ่อง 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

2 
ต่อ 

ช่วงชั้นที่ 3 
- กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ม.1-3 
- กิจกรรมเสริมทักษะ 
  คณิตศาสตร์   ม.1-2 
 
กิจกรรมช่วงชั้นที่ 1-3 
- สัปดาห์คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี 2-3 
 
 
- กิจกรรม PLC กลุ่มสาระ 

 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาครู

คณิตศาสตร์ GSP 
-  

เงิน
กิจกรรมฯ 

4,000 
บาท 

 
 
- 

เงิน
กิจกรรมฯ 

6,000 
บาท 

- 
 

เงิน
กิจกรรมฯ 

2,000 
บาท 

     
น.ส.ศิวพร ทิพย์พละ 
นางสุมาลี  วรรณวิจิตร 
น.ส.นภาพร  ยารัง

ฟั่น 
 
 
 
 

 
 

คณะครูกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู้
คณิตศาสตร์น.ส. 

 
ศิวพร ทิพย์พละ 

นางสุมาลี  วรรณวิจิตร 
น.ส.นภาพร  ยารังฝั้น 

3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

-     ครูสุมาลี วรรณวิจิตร 
คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4 สรุปผล/จัดทำรายงาน
โครงการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

-     ครูสุมาลี วรรณวิจิตร 
คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 30,000 บาทถ้วน 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ฯลฯ 
 

1  กิจกรรมพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ช่วงชั้นที่ 1 – 3 ดังนี้ 
ช่วงชั้นที่ 1  
- กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ป.1-3 
- กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์    
  ป.1-3 
- กิจกรรมหมากฮอส ป.3 
ช่วงชั้นที่ 2 
- กิจกรรมการเรียนรู้สู่การคิด   
 เกมส์หมากฮอส – หมากรุกไทย ป.4 
- เกมส์ A-Math ป.5 
- เกมส์ซูโดกุ ป.6 
- กิจกรรมคิดเลขเร็ว ป.4-6 
- กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์  
  ป.4-6 
ช่วงชั้นที่ 3 
- กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ม.1-3 
- กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์   
  ม.1-2 
- กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ช่วง
ช้ันท่ี 1 – 3 

- กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  
- กิจกรรม PLC กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาครู
คณิตศาสตร์ GSP 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 

2,000 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 

9,000 
 
 
 
 

9,000 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
- 
 

6,000 
- 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 

9,000 
 
 
 
 

9,000 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
- 
 

6,000 
- 

2,000 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

2,000 - 28,000 - - 30,000 
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10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 คณะครูประจำช้ันทุกท่าน 
 10.2 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างเจตคติ

ท่ีดีในรายวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
สำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจความพึงพอใจ 

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

3. ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอน 

นิเทศการสอน 
สำรวจความพึงพอใจ 

แบบนิเทศการสอน 
แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
ด้วยความสุข 

12.2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับช้ันเพิ่มขึ้น 
12.3 ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
(ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                  (นางสุมาลี วรรณวิจิตร) 
                                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นายมาโนช นันทา) 
                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี  17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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23.  โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 
 
1.  แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน     
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศิธัญย์ธิป  วงศ์ทิตลานนา 

 
2.  กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
2.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
2.3 กิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

 
3.  หลักการและเหตุผล 
 จากการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกการคิด    
การวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ แต่เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองน้อยลง 
ประกอบกับเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า แต่ผู้เรียนใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที ่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ จึงส่งผลให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นท่ีน่าพอใจ อีกท้ังการเรียนในรายวิทยาศาสตร์จะมีความแตกต่างจากการเรียนวิชาอื่นๆ 
ในแง่ของการเข้าถึงและการเข้าใจหลักการต่างๆ ผู้เรียนจะต้องศึกษาส่ิงต่างๆ เพิ่มเติมไปจากการเรียนด้วยการฟัง
บรรยายหรืออ่านจากหนังสือเรียน ผู้เรียนจะต้องลงมือทดลองปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง  ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  เพื่อช่วยส่งเสริม
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบ
ทุกขั้นตอนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
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4.  วัตถุประสงค์ 
4.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
4.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ 
4.3 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
4.4 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
  5.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้ลงมือทดลองปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
  5.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการพัฒนาศักยภาพและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
     5.2 เชิงคุณภาพ 

5.2.1  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พร้อมสำหรับการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

5.2.2  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และส่ือเทคโนโลยีท่ีพร้อมใช้ 
5.2.3  ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ มิ.ย. 64 - นางสาวศิธัญย์ธิป   
วงศ์ทิตลานนา 

2.กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

  2.1 กิจกรรมปรับปรุงห้อง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

  2.2 กิจกรรมปรับปรุงห้อง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

2.3 กิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

 
 

มิ.ย.64-ก.ย.64 
 
 

มิ.ย.64-ก.ย.64 
 
 

มิ.ย.64-ก.ย.64 
 

 
 

10,000  บาท 
เงินกิจกรรมฯ 

 
10,000  บาท 
เงินกิจกรรมฯ 

 
10,000  บาท 
เงินกิจกรรมฯ 

 
 

นางสาวพิกุลทอง 
ธาราวโรดม 

 
นายวสุพงษ์  อิวาง 
 
 
นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 

 
3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.64-มี.ค.65 - 
นางสาวศิธัญย์ธิป   
วงศ์ทิตลานนา 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ      
  ระยะเวลาดำเนินการ     1 มิถุนายน 2564  -  31 มีนาคม 2565 
  สิ้นสุดโครงการวันที่       31  มีนาคม  2565  
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมปรับปรุงห้อง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
 

เงิน
กิจกรรมฯ 
10,000 
บาท 

    นางสาวพิกุล
ทอง   
ธาราวโรดม 

2 กิจกรรมปรับปรุงห้อง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

เงิน
กิจกรรมฯ 
10,000 
บาท 

    นายวสุพงษ์  
อิวาง 

3 กิจกรรมปรับปรุงห้อง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

เงิน
กิจกรรมฯ 
10,000 
บาท 

    นายณัฐวุฒิ  
ชนะเลิศ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

30,000  บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

 

1 กิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร์ 

- - 10,000 - - 10,000 

2 กิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร์ 

- - 10,000 - - 10,000 

3 กิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร์ 

- - 10,000 - - 10,000 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- - 30,000 - - 30,000 

 
10.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
  10.1. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
  
11. ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนได้ลงมือทดลองปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆ ในห้องปฏิบัติ การ
ทางวิทยา ศาสตร์ ท่ีมีวัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ครบถ้วน และเพียงพอ 

- การใช้ส่ือ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบบันทึกการใช้ส่ือ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มี
ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และส่ือ
เทคโนโลยีท่ีพร้อมใช้ 

- การใช้ส่ือ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
 

- แบบบันทึกการใช้ส่ือ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
3. ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพและมี

เจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
- การสังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ 
12.2 ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
12.3 ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 
 

 (ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                             (นางสาวศิธัญย์ธิป  วงศ์ทิตลานนา) 

                                                                               ผู้รับผิดชอบโครงการ     
   
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

    (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นายมาโนช  นันทา) 
                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
   

    (ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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24.  โครงการวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
1.แผนงานงานวิชาการ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที ่1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่     (  ✓   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวพรทิวา   ถากว้าง และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และ 
          เทคโนโลยี 

2.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.2 กิจกรรมการเล่นเกมส์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
3. หลักการและเหตุผล 

ในสังคมโลกปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทความสำคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคนท้ังในด้านการ
ดำรงชีวิตประจำวันและในงานด้านอาชีพต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออำนวย ความสะดวกสบายในชีวิตและในการ
ทำงานล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื ่น ๆ ความรู้
วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญมากที่จะให้มี
การศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปัจจุบัน
จึงมีความสำคัญและไม่ได้เน้นเฉพาะในห้องเรียนเพียงเท่านั้นแต่ยังเน้นที่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย 
เนื่องจากวันที่  18  สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ
เทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ ่งทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  2411  โดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียว  ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผล
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท่ีน่าภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติไทย ทางสถาบันศึกษาจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นำเสนอความรู้และนันทนาการต่าง ๆการ
จัดวันวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล) มีการแสดงออกของการบูรณาการ
ความรู้ที่เรียนรู้เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลที่สนใจและผู้ชมงานให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักและเห็น
คุณค่าในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น โดยจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ภายใต้
แนวคิดจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม นอกจากนี้ผู้
เข้าชมยังได้รับความสนุกสนานควบคู่กับความรู้จากการเล่นเกมส์และการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อจัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.2  เพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.3  เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ  

เทคโนโลยี 
4.4  เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 ร้อยละ 80 ของครู นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ ผลงานและความสามารถของนักเรียน  
5.1.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะและเล่นเกมส์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
5.2.2 นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 

  
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการวันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

พ.ค. 64 
 ถึง  

มิ.ย. 64 

- ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

ก.พ. 65 10,000 
เงินกิจกรรมฯ 

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.1. กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดง
ความรู้และผลงาน ความสามารถ
ของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2.2  กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ   ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2.3  กิจกรรมการเล่นเกมส์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 

3. ติดตาม ประเมินโครงการ 
 

ก.พ. 65 - ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

ก.พ.65 - 
มี.ค.65 

- นางสาวพรทิวา  ถากว้าง 
และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการวันวิทยาศาสตร์และ

-     ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

เทคโนโลยี เพื่อช้ีแจงแนว
ทางการดำเนินงานตาม
โครงการ 

และเทคโนโลยี 

2 - กิจกรรมจัดนิทรรศการ
แสดงความรู้และผลงาน 
ความสามารถของนักเรียน 
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- กิจกรรมการเล่นเกมส์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เงิน
กิจกรรมฯ 
10,000 
บาท 

    ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

3 ติดตาม ประเมินโครงการ -     ผู้บริหาร 

4 สรุปผล/จัดทำรายงาน
โครงการปีการศึกษาละ  
1 ครั้ง 

-     นางสาวพรทิวา  
ถากว้าง และ

คณะ 
รวมทั้งสิ้น 

( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

อื่นๆ 
 

1 - กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงความรู้
และผลงาน ความสามารถของ
นักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- กิจกรรมการเล่นเกมส์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  10,000   10,000 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

  10,000   10,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล) 
 10.2. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัด

นิทรรศการแสดงความรู้และ
ผลงาน ความสามารถของนักเรียน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม แบบสังเกตเข้าร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ใบลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ 

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเล่น
เกมส์ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การเข้าร่วมเล่นเกมส์ ใบลงทะเบียนเข้าร่วมเล่นเกมส์ 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1   นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12.2   นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12.3   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสูงขึ้น 

 
 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                              (นางสาวพรทิวา   ถากว้าง) 

                                                                             ผู้รับผิดชอบโครงการ      
    
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นายมาโนช    นันทา) 
                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
   

 
(ลงช่ือ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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25.  โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ    
ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา   
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน       
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ        
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่  1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวอัจฉรา   ธนัญชัย 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมเฮฮาในป่าใหญ่ 
2.2 กิจกรรมนักวิศวกรน้อย 
2.3 กิจกรรม Young Designer 

 
3. หลักการและเหตุผล 
      การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนับว่าเป็นภาระงานสำคัญยิ่งที่ทางโรงเรียนจะต้องตระหนักและ
จัดการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นสำคัญ ซึ่ง
นอกจากโรงเรียนจะต้องรับหน้าท่ีในการจัดการศึกษาให้ครบตามหลักสูตรท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว  โรงเรียน
ยังมีหน้าท่ีวางแผนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมกับความเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษา หรือ Science Technology Engineering and Mathematics ถือเป็นแนวทางการจัดการศึกษาท่ี
บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำ
ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
และการทำงาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎ
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เหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมท้ังสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้  
 ดังนั้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ที่จะเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน ปีการศึกษา 2564 เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและเติมเต็มความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการทำงานกลุ่ม โดยบูรณาการความรู้ทั้ง 3 สาระการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ เช่ือมโยงความรู้ระหว่างสหวิทยาการกับชีวิตจริง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักเรียนต่อไปในอนาคต 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1  นักเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา  
โรงเรียนวัดเวฬุวัน ปีการศึกษา 2564 

4.2  นักเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกคน มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น มีความพร้อมและมั่นใจท่ีจะนำความรู้
ท่ีได้จากการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน ปีการศึกษา 
2564 ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้  

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1  นักเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกคน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics) 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกคน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร้อยละ 80 

สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โรงเรียน
วัดเวฬุวัน ปีการศึกษา 2564 ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้ 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผดิชอบ 

1. โรงเรียนจัดต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

มี.ค.64-มิ.ย. 64 - 
 

นางสาวอัจฉรา  ธนัญชัย 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผดิชอบ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการเข้ารับการ
อบรมคร ู ด ้ วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 

- วางแผนจัดทำเนื้อหา หลักสูตร
การจัดกิจกรรม  

- ประชุมคณะกรรมการ วางแผน 
เพื่อแจ้งกำหนดการ/รูปแบบการ
จัดกิจกรรม 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการดังนี ้

  2.1 กิจกรรมเฮฮาในป่าใหญ่ 
       ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
  2.2 กิจกรรมนักวิศวกรน้อย 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
  2.3 กิจกรรม Young Designer 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

ต.ค.64-มี.ค.65  
 

6,500  บาท 
เงินกิจกรรมฯ 
6,500  บาท 
เงินกิจกรรมฯ 
7,000 บาท 

เงินกิจกรรมฯ 
 

 
 

นางสาวพิกุลทอง ธารา-
วโรดม 
นางสาวดวงดาว  นกแก้ว 
 
 
นางสาวอัจฉรา  ธนัญชัย 

3. การติดตามและตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 

ต.ค.64-มี.ค.65  ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ มี.ค.65  นางสาวอัจฉรา  ธนัญชัย 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ    
 ระยะเวลาดำเนินการ   1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 65 
 สิ้นสุดโครงการวันที่  31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ     
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 ก ิจกรรมเฮฮาในป ่าใหญ่
ระดับชั ้นประถมศึกษาปีท่ี  
1-3 

เงินกิจกรรม
ฯ 
6,500  บาท 

    นางสาวพิกุลทอง 
ธาราวโรดม 

2 กิจกรรมวิศวกรน้อย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
4-6 

เงินกิจกรรม
ฯ 
6,500  บาท 

    นางสาว
ดวงดาว  
นกแก้ว 

3 กิจกรรม Young Designer 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
 

เงินกิจกรรม
ฯ7,000  
บาท 

    นางสาว
อัจฉรา   
ธนัญชัย 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

20,000  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมเฮฮาในป่าใหญ่ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี  1-3 
- - 6,500 - - 6,500 

2 กิจกรรมนักวิศวกรน้อย        
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

- - 6,500 - - 6,500 

3 กิจกรรม Young Designer 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

- 3,940 3,060 - - 7,000 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 3,940 16,060 - - 20,000 
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10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1.คณะครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกคน 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (out  puts) 
     นักเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน ปีการศึกษา 2563 

 
-สังเกต  
-สำรวจ  
-ตรวจสอบ 

 
-แบบสังเกต 
-แบบสำรวจ 
-แบบตรวจสอบ 

ผลลัพธ์ (out comes) 
     นักเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวันทุก
คน มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน มี
ความพร้อมและมั่นใจท่ีจะนำความรู้ 
ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและ 
การทำงานได้ 

 
-สังเกต  
-ตรวจสอบ 
-สอบถาม 
-ทดสอบ 
-ประเมินโครงการ 

 
-แบบสังเกต 
-แบบตรวจสอบ 
-แบบสอบถาม 
-แบบทดสอบ   
-แบบประเมินโครงการ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1. นักเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม 
        ศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน ปีการศึกษา 2564  
12.2. นักเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกคน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร้อยละ 80 สามารถนำ

ความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้  
 

(ลงช่ือ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                (นางสาวอัจฉรา   ธนัญชัย) 

                                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

    (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นายมาโนช  นันทา) 
                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
   

 
    (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                              (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                             วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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26. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายท่ี 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ข้อ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่     (  √ ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายทวีป   ศรีสุวรรณ และคณะครู 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ช้ันช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-มัธยมศึกษาปีท่ี 3   
2.2  กิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการสอน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-มัธยมศึกษาปีท่ี3 

 
3. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา  24  กล่าวถึงเรื่องการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม รวมทั้งการแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น  แสวงหาความรู้ควบคู่คุณธรรม และสามารถนำความรู้ 
ประสบการณ์ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน อย่างต่อเนื่องและควบคู่กันไป เพื่อนำความรู้ใหม่ๆ 
ท่ีได้ไปช้ีแนะวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ข้ึนไป 
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4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะได้รับประสบการณ์ตรง มีกระบวนการคิดมีการทำงานเป็นทีม 

สามารถแก้ปัญหาได้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
4.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและวิชาคอมพิวเตอร์สูงขึ้น 
4.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
4.4 เพื่อสนับสนุนบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเข้ารับการอบรมและการผลิตส่ืออย่างต่อเนื่อง 
4.5 เพื่อส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
4.6 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีผลงานทางวิชาการได้แก่ นวัตกรรม วิจัยในช้ันเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ 
4.7 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 
5.  เป้าหมาย 

5.1 เชิงปริมาณ 
5.1.1  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะได้รับประสบการณ์ตรง มีกระบวนการคิดมีการทำงานเป็น

ทีม สามารถแก้ปัญหาได้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
5.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพสูงขึ้น 
5.1.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5.1.4 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอทุกรายวิชา 
5.1.5 ครูมีผลงานทางวิชาการได้แก่ นวัตกรรม วิจัยในช้ันเรียน แผนการจัดการเรียนรู้  

5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 70 
5.2.2 นักเรียนได้รับการพฒันาทางการเรียนท่ีหลากหลาย จากการศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
5.2.3 ครูทุกคนได้รับความรู้เพิ่มเติมจาการเข้ารับการอบรมและการผลิตส่ือ  

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำ
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการ

4 มิ.ย. 2563 - นายทวีป ศรีสุวรรณและ
ครูกลุ่มการงานทุกท่าน 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

การงานอาชีพช้ันช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1-มัธยมศึกษาปีท่ี3 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

2.1. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ช้ันช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1-มัธยมศึกษาปีท่ี 3  การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพ (วัสดุอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการจัดการเรียนสอน)  

2.2. กิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรม
การสอน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-
มัธยมศึกษาปีท่ี3 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
 

งบอุดหนุน 
15,000 บาท 

 
 
 
 

งบอุดหนุน 
5,000 บาท 

 

นายทวีป   ศรีสุวรรณ 
นายไชยนันต์   อ่อนนุ่ม 
นายนาวี   ศรีอ้าย 
ฝ่ายพัสดุ 
 
 
 
 
นายไชยนันต์   อ่อนนุ่ม 

นายนาวี   ศรีอ้าย 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

 ผู้บริหาร 
 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

มี.ค.2564  นายทวีป ศรีสุวรรณ 
 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.64) 

1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ช้ันช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการงานอาชีพ 
(วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนสอน) 

เงินอุดหนุน 
15,000 บาท 

    ครูทวีป 
ศรีสุวรรณ 

ครู ไชยนันต์
อ่อนนุ่ม 
นายนาวี  
ศรีอ้าย 

2 กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมการสอน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-
มัธยมศึกษาปีท่ี3 

เงินอุดหนุน 
5,000  บาท 

    นาย
ไชยนันต์ 
อ่อนนุ่ม 
นายนาวี  
ศรีอ้าย 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

20,000 บาท 
(สองหม่ืนบาทถ้วน) 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ฯลฯ 
 

1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ช้ันช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงาน

  15,000   15,000 
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ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ฯลฯ 
 

อาชีพ (วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนสอน) 

2 กิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการ
สอน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-
มัธยมศึกษาปีท่ี3 

  5,000   5,000 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

  20,000   20,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพระดับ 3 ข้ึนไป ร้อย
ละ 70 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ผลงานทางวิชาการ
วิจัยในช้ันเรียน 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
และนวัตกรรมของคร ู
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1  นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
12.2  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
12.3  ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ   

 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                             (นายทวีป ศรีสุวรรณ) 
                                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ         
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นายมาโนช   นันทา) 
                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นายจรัล    ถาวร) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                         วันท่ี  17 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
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27.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางพลศึกษา 
 

1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที ่1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่     () ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายประวุฒิ  ฟองคำและคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ  

   2.1 กิจกรรมสร้างเสริมทักษะทางด้านการกีฬา(ฝึกซ้อมกีฬานอกเวลาเรียน และแข่งขันตลอดปีการศึกษา) 
   2.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในโรงเรียน ในปีการศึกษา 2564 

 
3. หลักการและเหตุผล 
         การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนโดยได้สนองต่อ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ และสอดรัดกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยคำนึงให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนา ทางด้านสติปัญญา ร่างกาย  อารมณ์  สังคม
เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพต่อผู้เรียนโดยตรง 
        ดังนั้นโรงเรียนวัดเวฬุวัน จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมบูรณาการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนใน
สถานศึกษา เพื่อสร้างเสริมทักษะทางด้านการกีฬา ที่นำผลไปสู่ในระดับที่สูงขึ ้นเพื่อแสวงหาความเป็นเลิศของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา เพื่อเป็นการขับเคล่ือนกระบวนการเรียน การสอน ทางด้านพลศึกษา 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้กับการเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาสากลได้อย่างถูกต้อง     
4.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันการกีฬาอย่างเป็นระบบ  และมีมาตรฐานสากล 
4.3 เพื่อให้ผู้เรียน ครู  ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
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5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1  ผู้เรียนในโรงเรียนมีความเข้าใจในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากล และมีมาตรฐาน 
5.1.2  ผู ้เรียนในโรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพในเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากลได้ทุก

ระดับช้ัน 
5.1.3  ผู้เรียน  ครู  ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา 

    5.2  เชิงคุณภาพ 
 5.2.1  ผู้เรียนในโรงเรียนมีความเข้าใจในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาได้  ร้อยละ 95 
5.2.2  ผู้เรียนในโรงเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาได้  ร้อยละ 75      
5.2.3  ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาได้ ร้อยละ 80 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบการ
แข่งขันกรีฑานักเรียนภายใน
โรงเรียนเพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ  

 
 นายประวุฒิ  ฟองคำ 

และคณะ 

2. กำหนดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะ
ทางด้านการกีฬา (ฝึกซ้อมกีฬานอก
เวลาเรียนและแข่งขันตลอดปีการ 
ศึกษา )ตามโครงการโดยมีชนิดกีฬา
สากล และจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ดังนี้ 

2.1 ฟุตบอล ชาย ระดับประถมศึกษา
เป้าหมาย จำนวนชาย  30 คน 

2.2 ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นเป้าหมายจำนวนชาย 30คน 

2.3 วอลเลย์บอล ชาย – หญิง
ระดับประถมศึกษา เป้าหมาย 
จำนวนชาย  15 คน 

     จำนวนหญิง 15 คน 

ก.ค.2564-
เม.ย.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน 
25,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.4.วอลเลย์บอล ชาย – หญิง
มัธยมศึกษาตอนต้นเป้าหมาย 
จำนวนชาย  15 คน 
จำนวนหญิง 15 คน 

2.5 ตะกร้อ ชาย – หญิง ระดับ
ประถมศึกษา เป้าหมาย  
จำนวนชาย  5 คน 
จำนวนหญิง 5 คน 

2.6 ตะกร้อ ชาย – หญิง 
มัธยมศึกษาตอนต้น เป้าหมาย  
จำนวนชาย  5 คน 
จำนวนหญิง 5 คน 

2.7 เปตอง ชาย – หญิง 
     ระดับประถมศึกษา  เป้าหมาย  

จำนวนชาย  5 คน 
จำนวนหญิง 5 คน 

2.8 เปตอง ชาย – หญิง 
     มัธยมศึกษาตอนต้น  เป้าหมาย  

จำนวนชาย  5 คน 
จำนวนหญิง 5 คน 

2.9 กรีฑา ชาย – หญิง 
     ระดับประถมศึกษา เป้าหมาย 

จำนวนชาย  15 คน 
จำนวนหญิง 15 คน 

2.10 กรีฑา ชาย – หญิง 
       มัธยมศึกษาตอนต้นเป้าหมาย 

จำนวนชาย  15 คน 
จำนวนหญิง 15 คน 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
นักเรียนภายในโรงเรียน ในปี
การศึกษา 2564 

ม.ค.2565  เงินรายได้อื่นๆ 
75,000 บาท 

4. สรุปรายงานผลการดำเนินงานในแต่
ละฝ่ายเพื่อประเมินโครงการ 

ก.ค.2564-
เม.ย.2565 

  

5. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ เม.ย.2565   คณะทำงาน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการวันที่  1  มิถุนายน  2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่    31 มีนาคม  2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ 

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 
 
 
 
 

 
 

งบ 
ประมาณ 

 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 
 
  

-กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ด้านกีฬา ( ฝึกซ้อม ) 
-กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภาย 
นอก และจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

เงินอุดหนุน 
25,000 
บาท 

 
______ ______ ________ 

 
 

นายประวุฒิ ฟองคำ  
และคณะ 

2 
  

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-
กรีฑานักเรียนภายในโรงเรียน 

เงินรายได้อ่ืนๆ 
75,000 บาท 

 
  ________ นายประวุฒิ  ฟองคำ  

และคณะ 

3 สรุปผล/จัดทำรายงาน
โครงการ 

-     นายประวุฒิ  ฟองคำ  
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

100,0000 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ฯลฯ 
 

1 -กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬา  
( ฝึกซ้อม ) 
-กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอกและ
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

 
 

 

10,000 
 

 

15,000 
 

 

 
 

 
 

 

25,000 
 

2  -กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
นักเรียนภายในโรงเรียน 

 75,000    75,000 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

 85,000 15,000   100,000 
 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 
11. ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนสามารถเสริมสร้างทักษะ

ทางด้านการกีฬา ท่ีนำผลไปสู่ใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

ประเมินความก้าวหน้า 
( สถิติของความก้าวหน้าในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ) 

๑. 1.แบบบันทึกในการฝึกซ้อมกีฬา 
๒. 2.แบบประเมินความก้าวหน้า 

2. ผู้เรียนสามารถนำทักษะจากการฝึก 
ซ้อมเข้าร่วมการแข่งขัน ในปี
การศึกษา 2564 เพื่อแสวงหาความ
เป็นเลิศในกิจกรรมทางด้านการ
กีฬาท่ีสูงขึ้น 

ประเมินความก้าวหน้า 
( ใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วม 
การแข่งขัน) 

1.แบบประเมินความก้าวหน้า 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1  ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้กับการเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาสากลได้อย่างถูกต้อง     
12.2  ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันการกีฬาอย่างเป็นระบบ  และมีมาตรฐานสากล 
12.3  ผู้เรียน ครู  ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
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(ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            (นายประวุฒิ  ฟองคำ) 

                        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายมาโนช  นันทา) 
                               รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
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28.  โครงการส่งเสริมวิชาชีพของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน     
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     ( ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกาญจนา   เหมืองหม้อ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมห้องเรียนเตรียมอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  (ม.1/4,1/5) 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  (ม.2/4,2/5) 
2.3 กิจกรรมฝึกอาชีพระยะส้ัน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.3/1,3/2) 

 
3. หลักการและเหตุผล 
      แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียนภาค
วิชาการลงแต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ีเด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบ
การเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จากนโยบายการลดเวลาเรียนดังกล่าว 
จึงนำมาสู่การปฏิบัติโดยในช่วงช้ันระดับมัธยมศึกษาได้กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ ให้นักเรียนได้เลือกเรียนในวิชาชีพท่ี
ตนเองสนใจ กิจกรรมท่ีมีความหลากหลายท่ีช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็น
ทีม และท่ีสำคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งเช่ือว่าเด็กทุกคนมีความ
พิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกัน  โดยเป็น
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ เกิดเจตคติท่ีดี  เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อม เป็นพื้นฐานการประกอบสัมมา
อาชีพ แนวคิดการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอานาคต มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 อันได้แก่ ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทำงาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง (กับ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ) โลกกำลังเปล่ียนแปลง คนท่ีมีความรู้ และทักษะในการรับมือกับ
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ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ ทางโรงเรียน
เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์อันจะเกิดแก่ผู้เรียน จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเอง 
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

4.2  เพื่อให้พ่อ แม ่ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนและมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 – 1/5 (แผนการเรียนวิชาชีพ) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 – 2/5 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3(ม.3/1,3/2)  ทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมี
ความสุขกับการเรียนรู้ 

5.1.2  ผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาร้อยละ 80  มีความพึงพอใจในการจัด 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนมีการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   พัฒนาตนเอง 

ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
5.2.2 ผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนตามหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูระดับมัธยมศึกษา
เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

- ครูประจำช้ันม. 1/4 และช้ันม.1/5 
ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร่วม
ประชุมวางแผนงานกับทางวิทยาลัย 

ก.ค.64-เม.ย.65 - 
 
 
 
 
 

นางกาญจนา  เหมืองหม้อ
และครูประจำช้ันทุก
ห้องเรียน 
-ฝ่ายพัสดุ 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เทคนิคสารภี เรื่องแผนการเรียน
วิชาชีพ  

- ครูประจำช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทุก
คนร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาชีพ  
2.1 กิจกรรมห้องเรียนเตรียมอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ม.1/4,1/5) 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2  (ม.2/1,2/2) 
2.3 กิจกรรมฝึกอาชีพระยะส้ัน ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.3/1,3/2) 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

1,000  บาท 
เงินกิจกรรม ฯ 
1,000  บาท 

เงินกิจกรรม ฯ 
1,000  บาท 

เงินกิจกรรม ฯ 
 

3.นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

 ผู้บริหาร 

4.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.2564-เม.ย.
2565 

 นางกาญจนา  เหมืองหม้อ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ   
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565  
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมห้องเรียนเตรียมอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ม.1/4,1/5) 

เงินกิจกรรมฯ 
1,000บาท 

    นางสาวอนันท์
นิตย์  สุรินทร์ตา  
และคณะ 

2 กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2/4,2/5) 

เงินกิจกรรมฯ 
1,000บาท 

    นางกาญจนา  
เหมืองหม้อและ
คณะ 

3 กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3/1,3/2) 

เงินกิจกรรมฯ 
1,000บาท 

    นางสาวรัญจวน 
มโหธร  และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

3,000 บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมห้องเรียนเตรียมอาชีพ       

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  (ม.1/4,1/5) 
- - 1,000 - - 1,000 

2 กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  (ม.2/1,2/2) 

- - 1,000 - - 1,000 

3 กิจกรรมฝึกอาชีพระยะส้ัน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.3/1,3/2) 

- - 1,000 - - 1,000 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- - 3,000 - - 3,000 
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10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 
 10.2 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เร ียนรู้  ม ีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ พัฒนาตนเอง ตามความ
สนใจและความถนัดอย่างเต ็มตาม
ศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

2. ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

  - สังเกตการจัดกิจกรรม 
  - การสอบถาม 

 - แบบการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
 - การตรวจผลงาน / ช้ินงาน  
 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
12.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความ

สนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 

 
(ลงช่ือ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                              (นางกาญจนา   เหมืองหม้อ) 
                                                                             ผู้รับผิดชอบโครงการ      
 
   ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

    (ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายมาโนช  นันทา) 
                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

 
    (ลงช่ือ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                              วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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29.  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมชุมนุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ข้อท่ี 1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ     (    )  ใหม่     ( ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวดวงดาว  นกแก้ว และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 (ยกเว้น MEP)   
2.2  กิจกรรมชุมนุม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของ
กิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียนตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงชั ้น  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้เร ียนทั้งด้านความรู้  
กระบวนการทำงาน  กระบวนการคิดวิเคราะห์ อันส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์  
ทักษะการดำรงชีวิตท่ีเกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ 
และเพื่อเป็นการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝังและปลุกจิตสำนึก เพื่อให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น  โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) จึงได้จัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมชุมนุม  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ขึ้นมา  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อ
พัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความต้องการของผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นเติมเต็มความรู้  ความชำนาญและ
ประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อการค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง  และพัฒนาตนเอง
ให้เต็มศักยภาพอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย   
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4. วัตถุประสงค์ 
4.1  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน  และจัดกิจกรรมทักษะชีวิตและชุมนุมได้อย่าง

เหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ตามความสนใจและความ
ถนัดของแต่ละบุคคล 

4.2  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

4.3  เพื ่อส่งเสริมให้นักเรียนเลือกกิจกรรมทักษะชีวิตและชุมนุมที ่ถนัดและสนใจอย่างมีเสรีภาพตาม
ประชาธิปไตย       

4.4.  เพื่อปลูกฝังนักเรียนเลือกกิจกรรมที่มีประโยชน์และสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยสู่การ
ยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต 

4.5.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างอย่างสร้างสรรค์ 
 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 ร้อยละ 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1–6  เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
 5.1.2 ร้อยละ 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4–6 (ยกเว้น MEP)  เข้าร่วมกิจกรรมทักษะชีวิต 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีโรงเรียนกำหนด 
5.2.2 นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจ  และมีความสุขกับ

การเรียนรู ้
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

มิ.ย.64 - นางสาวดวงดาว  นกแก้ว
และคณะ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้
2.1  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต   

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

มิ.ย.64- 
มี.ค.65 

 
 

15,000  บาท 
กิจกรรมพัฒนาฯ 

  

นางสาวดวงดาว  นกแก้ว
และคณะ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.2  กิจกรรมชุมนุม  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

-  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
3. ติดตาม ประเมินผลโครงการ ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 

4.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค. 2564 , 
มี.ค. 2565 

- นางสาวดวงดาว  นกแก้ว
และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระยะเวลาดำเนินการ 1  มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

เงินกิจกรรมฯ 
4,000  
บาท 

    นางสาดวงดาว  
นกแก้วและ
คณะ 

2 กิจกรรมชุมนุม   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
 

เงินกิจกรรมฯ 
11,000
บาท 

    นางสาดวงดาว  
นกแก้วและ
คณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

15,000  บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
อื่นๆ 

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

- - 4,000 
 

- - 
 

4,000 

2 กิจกรรมชุมนุม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
1-6 

- - 11,000 - - 11,000 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- - 15,000 - - 15,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล) 
 10.2. ผู้บริหาร  ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล)  
  
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
นักเรียนผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดของ 
แต่ละกิจกรรม 

-การเข้าร่วมกิจกรรม -แบบประเมินผลกิจกรรม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน  และจัดกิจกรรมทักษะชีวิตและชุมนุมได้อย่างเหมาะสม  ท้ัง

ด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละ
บุคคล 

     12.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตาม      
           ความสนใจ และมีความสุขกับการเรียนรู้  
     12.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลือกกิจกรรมทักษะชีวิตและชุมนุมท่ีถนัดและสนใจอย่างมีเสรีภาพตาม 
           ประชาธิปไตย       
     12.4 นักเรียนเลือกกิจกรรมท่ีมีประโยชน์และสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยสู่การยึดถือปฏิบัติ

ในวิถีชีวิต 
     12.5 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างอย่างสร้างสรรค์ 
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(ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            (นางสาวดวงดาว  นกแก้ว) 
                                                                               ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

    (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (นายมาโนช  นันทา) 
                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

   (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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30. โครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนโดยเจ้าของภาษา 
 

1.แผนงานงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ  (      )  ใหม่     (   √  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางณัฐรดา ศรีภูมิรัต และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมการจัดการการเรียนการสอนระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2.2 กิจกรรมวันสำคัญของเจ้าของภาษา 
2.3. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
2.4 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  
2.5. กิจกรรม PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  

 
3. หลักการและเหตุผล 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์  ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
อย่างรวดเร็ว  ท้ังระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ตลอดท้ังนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านข้อมูลข่าวสาร   
ได้มีการพัฒนาแพร่หลายไปท่ัวโลก  ทำให้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เข้ามามีบทบาทต่อการส่ือสาร
ทุก ๆ ด้าน  เพราะนอกจากจะเป็นภาษาท่ีใช้ในด้านการค้าแล้ว  ยังเป็นภาษาท่ีใช้ส่ือข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นสากล  
ดังนั้นประชากรของประเทศใดท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นอย่างดีย่อมได้เปรียบในทุก 
ๆ ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนจึงมีความจำเป็นที ่จะต้องสรรหาครูที ่ม ีความรู้
ความสามารถรวมทั้ง พัฒนาปรับปรุง แหล่งเรียนรู้  สื่อการเรียนให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
สามารถใช้ในการสื่อสารทุกด้าน  เพื่อประกอบอาชีพ ตลอดจนสามารถนำประเทศไปสู่การแข่งขันในฐานะที่เป็น
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พลเมืองโลกยุคโลกาภิวัฒน์  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถส่ือสารกับชาว
ต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม มั่นใจ และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยไปสู่สังคมโลก   
               นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสำคัญทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่าง ๆ การใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร จนกลายเป็นภาษาสากลนานาชาติ (English as an international 
language)  ภาษาอังกฤษจัดเป็นสื ่อสำคัญนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรั บ
การศึกษาในระดับสูงขึ้นไป  จึงมีความจำเป็นต้องเร่งรัดและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร           
   โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้เล็งเห็นความความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จึงได้ร่วมมือกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดทำโครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเจ้าของ
ภาษาขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมุ่งหวังจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาวะโลกในปัจจุบัน และจัดสภาพแวดล้อมให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ใหม่
ของนักเรียนท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษาการใช้ภาษอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้ยังส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียน 
และชุมชนเกิดความมั่นใจในศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  
  
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารโดยเจ้าของภาษาได้อย่างเต็มศักยภาพ  

4.2 เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  
  
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

 5.1.1  ร้อยละ  100  ของนักเรียนได้รับการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับเข้าของภาษา  
     5.2 เชิงคุณภาพ 

5.2.1  นักเรียนสามารถใช้ภาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้เหมาะสมตามช่วงวัย  
5.2.2  นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมากขึ้น  
5.2.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
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6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อ
ช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานตาม
โครงการ     

พ.ค. 64  
 

 

 
 

นางณัฐรดา ศรีภูมิรัต 
และคณะทำงาน  

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการดังนี้ 

    2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

   2.2 กิจกรรมวันสำคัญของเจ้าของ
ภาษา (วันคริสต์มาส) 

   2.3 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
(Day Camp) 

   2.4 กิจกรรมทดสอบทางภาษานัก 
เรียนช้ันป.6,ม.1/2,ม.2/3,ม.3 

   2.5 กิจกรรม PLC เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชา
ภาษาอังกฤษ 

มิ.ย..64-เม.ย.64 เงินบำรุงการศึกษา 
780,640 บาท 

นางณัฐรดา ศรีภูมิรัต 
และคณะ  

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา   ผู้บริหาร  

4. สรุปผล /  จัดทำรายงานโครงการ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

พ.ย.64-  
เม.ย. 65 

 นางณัฐรดา ศรีภูมิรัต 
และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่    31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564 - 2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนระดับช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1.1 จ้างครูต่างชาติ 1 อัตรา 
ๆละ 26,750 บาท 12 เดือน 
(Non-native speaker) 
1.2 จ้างครูต่างชาติ 1 อัตรา 
ๆละ 26,750 บาท 3 เดือน 
(Non-native speaker) 
1.3 จ้างครูต่างชาติ 1 อัตรา 
ๆละ 30,000 บาท 7 เดือน 
(Non-Native speaker) 
1.4 ค่าประกันสังคม
(นายจ้าง)750 บาท 12เดือน  
1.5 ค่าประกันสังคม
(นายจ้าง)750 บาท 10เดือน 
1.6 ค่าสมทบเงินกองทุน
ทดแทน 
1.7 ค่าน้ำหมึกเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์  (ขวดละ 150 
จำนวน 4 ขวด 2 ภาคเรียน 
4 เครื่อง) 
1.8 ค่าวัสดุจัดทำส่ือ/นวัต 
กรรมการจัดการเรียนการ

 
 
 

321,000 
 
 

80,250 
 
 

210,000 
 
 

9,000 
 

7,500 
 

1,000 
 

4,800 
 
 
 

36,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

นางณัฐรดา ศรี
ภูมิรัต 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564 - 2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

สอน (ช้ันละ 2,000บาท/
ภาคเรียน) 
1.9 ค่าวัสดุจัดทำส่ือ/ใบงาน
จัดการเรียนการสอน
teacher คนละ 4,000 บาท  
(2 คน) 
1.10 ปรินท์เตอร์ จำนวน 1 
เครื่อง 
1.11 ตู้เก็บเอกสาร 

 
8,000 

 
 
 

3,900 
 

5,000 

 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 

2 กิจกรรมวันสำคัญของ
เจ้าของภาษา 
  - วันคริสต์มาส (ช่วงช้ันละ 
3,000 บาท)  

 
 

9,000 

   
 
√ 
 

 1. น.ส. รัญจวน  
2. นางกรรณิการ์  
3. น.ส. สนธยา 
 

3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- ป.1-6 Amazing 
Rhyming Words  
- ม.1-3 คลินิกภาษา  
**ช้ันเรียนละ 2,500 บาท 

22,500 √    1. นาง
กรรณิการ์  
2. นางลัคนา  
3. นางสาวณัฐ
พร  

4 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
ช่วงช้ันท่ี 1  

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
จำนวน 4 คน คนละ 
1,000 บาท = 4,000 บาท 

 
 
 

4,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
√ 
 
 

1. นางลัคนา  
2. น.ส. พิณ
ภัทร 
3. น.ส. สนธยา 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564 - 2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

- ค่าอาหารกลางวัน
นักเรียน จำนวน 80 คน 1 
มื้อๆละ 30 บาท = 2,400 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน
วิทยากร จำนวน 4 คน 1 
มื้อๆละ 50บาท = 200 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวันครู 
จำนวน 10 คน 1 ม้ือๆละ 
50 บาท = 500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมนักเรียน จำนวน 
80 คน 2 ม้ือๆละ 25 บาท 
=4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมวิทยากร จำนวน 
4 คน 2มื้อๆละ 25 บาท = 
200 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมครู จำนวน 10 
คน 2 ม้ือๆละ 25 บาท = 
500 บาท 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ใน
กิจกรรม = 6,223 บาท 
(เฉล่ีย 77.79 บาท/คน) 

2,400 
 
 
 

200 
 
 
 

500 
 
 

4,000 
 
 
 

200 
 
 
 

500 
 
 
 

6,223 
 
 

 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564 - 2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

ช่วงช้ันท่ี 2 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
จำนวน 4 คน คนละ 
1,000 บาท = 4,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน
นักเรียน จำนวน 80 คน 1 
มื้อๆละ 30 บาท = 2,400 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน
วิทยากร จำนวน 4 คน 1 
มื้อๆละ 50บาท = 200 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวันครู 
จำนวน 10 คน 1 ม้ือๆละ 
50 บาท = 500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมนักเรียน จำนวน 
80 คน 2 ม้ือๆละ 25 
บาท= 4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมวิทยากร จำนวน 
4 คน 2มื้อๆละ 25 บาท = 
200 บาท 
  -  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมครู จำนวน 10 

 
4,000 

 
 

2,400 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 

500 
 
 

4,000 
 
 
 

200 
 
 
 

500 

 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564 - 2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

คน 2 ม้ือๆละ 25 บาท = 
500 บาท 
  -  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ใน
กิจกรรม = 6,223 บาท 
(เฉล่ีย 77.79 บาท/คน 

ช่วงช้ันท่ี 3  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
จำนวน 4 คน คนละ 
1,000 บาท = 4,000 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน
นักเรียน จำนวน 80 คน 1 
มื้อๆละ 30 บาท = 2,400 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน
วิทยากร จำนวน 4 คน 1 
มื้อๆละ 50บาท=200 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวันครู 
จำนวน 10 คน 1 ม้ือๆละ 
50 บาท = 500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมนักเรียน จำนวน 
80 คน 2 ม้ือๆละ 25 
บาท= 4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมวิทยากร จำนวน 

 
 
 

6,223 
 
 
 

4,000 
 
 

2,400 
 
 
 

200 
 

 
500 

 
 

4,000 
 
 
 

200 
 

 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564 - 2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

4 คน 2มื้อๆละ 25 บาท = 
200 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมครู จำนวน 10 
คน 2 ม้ือๆละ 25 บาท = 
500 บาท 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ใน
กิจกรรม = 6,224 บาท 
(เฉล่ีย 78 บาท/คน 

 
 

500 
 
 
 

6,224 

 
 
 
√ 
 
 

5 กิจกรรม PLC  เพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ  

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมครูและบุคลากร 
ฯ จำนวน 10 คน ๆ ละ 45 
บาท จำนวน  10 วัน 

 
 
 

4,500 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

1. นางกรรณิการ์  
2. นางสาวพิณณ
ภัทร 

รวมงบประมาณ 
(ขออนุมัติถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

780,640 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าใช้สอย 
 

ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณ

ฑ์ 

อื่นๆ 
 

1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  - ค่าจ้างครูต่างชาติ 
  - ค่าประกันสังคม(นายจ้าง) 
  - ค่าสมทบเงินกองทุนทดแทน 
  - วัสดุจัดทำส่ือ/ใบงานการจัดการ  
เรียนการสอนและหมึกเครื่อง
ปรินท์เตอร์  
 - ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  
 - ปรินท์เตอร์  
 - ตู้เก็บเอกสาร 

 
 
 

611,250 
- 
- 

 
 
 
- 

16,500 
1,000 

 
 
 
 

 
 
 
- 
- 

 
48,800 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

3,900 
5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 

690,450 

2 กิจกรรมวันสำคัญของเจ้าของภาษา
(วันคริสต์มาส) 
  - ค่าวัสดุจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์  

 
- 

 
- 

 
9,000 

 

 
- 

 
9,000 

3 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Day 
Camp) 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียน  
- ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวันครู 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม นร. 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
วิทยากร 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมครู 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในกิจกรรม 

  
 

12,000 
7,200 
600 

1,500 
12,000 

600 
 

1,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18,790 

  

54,190 
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ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าใช้สอย 
 

ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณ

ฑ์ 

อื่นๆ 
 

4 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
กาเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  

 22,500    22,500 

5 กิจกรรม PLC เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
ประชุม   

  
 

 
4,500 

 

 
 
 
 

 

  4,500 
 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

611,250 79,900 76,590 8,900 4,000 780,640 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
     10.2. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จังหวัดเชียงใหม่  
     10.3. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
     10.4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  
     10.5. กรมการจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  
     10.6. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
     10.7 วิทยากรภายนอก 
 10.8 หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 
11.ระดับความสำเร็จ 
     11.1  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (out  puts) 
  ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ถึงชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ได้รับการพัฒนาทักษะ
กระบวนการฟัง พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารโดยเจ้าของภาษา   

 
สังเกตุการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 
แบบสังเกตุการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ (out comes) 
  ร้อยละ 60 ของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีท่ี 1 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการพัฒนาทักษะ
กระบวนการฟงัพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารอยู่ในระดับดี    

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 
รายงานผลการทดสอบ  
ปพ.5/1 

      
 11.2  กิจกรรมวันสำคัญของเจ้าของภาษา (วันคริสต์มาส) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (out  puts) 
     ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญของเจ้าของภาษา (วันคริสต์มาส)    

 
สังเกตุ 
ตรวจสอบ 

 
แบบรายงานการเข้าร่วม
กิจกรรม  

ผลลัพธ์ (out comes) 
     นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 3 ได้รับความรู้และความสนุกสนานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของเจ้าของภาษา (วัน
คริสต์มาส)  

 
สังเกตุ 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
     11.3. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Day camp) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (out  puts) 
     ร้อยละ 50 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ (Day camp)    

 
ตรวจสอบ 

 
แบบรายงานการเข้าร่วม
กิจกรรม  

ผลลัพธ์ (out comes) 
      นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษและสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  

 
สังเกต 
สอบถาม  
 

 
แบบสอบถาม  
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    11.4. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (out  puts) 
     ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1 ถึง ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ได้เข้ารับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษในกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   

 
ตรวจสอบ 

 
แบบรายงานการเข้าร่วม
กิจกรรม  

ผลลัพธ์ (out comes)  
       นักเรียนมีผลการพัฒนาทักษะด้านภาษาท่ีดีขึ้น
หลังเข้ารับการพัฒนา  

  

 
        11.5. กิจกรรม PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (out  puts) 
      ร้อยละ 100 ของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม PLC เพื่อยกระดับยกระดับคูณ
ภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
 

 
ตรวจสอบ 

 
แบบรายงานการเข้าร่วม
กิจกรรม  
แบบบันทึกกิจกรรม PLC 
บันทึกการประชุม 

ผลลัพธ์ (out comes) 
     ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีเทคนิค
และวิธีการ/ส่ือ/นวัตกรรม ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  

 
ตรวจสอบ 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม 
PLC 
รายงานการใช้นวัตกรรม  
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1  นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน มีความกล้าแสดงออก สามารถสนทนา ทักทายโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารได้ มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถใช้คำ หรือประโยคง่ายๆ ส่ือสารกับ
ชาวต่างชาติและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนสู่อาชีพต่อไป  

 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                 (นางณัฐรดา ศรีภูมิรัต) 

                                                                             ผู้รับผิดชอบโครงการ         
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ความเห็นของรองผู้อำนวยโรงเรียนการฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นายมาโนช   กันทา) 
                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

   
(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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31.  โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน 
 
1. แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน      

ของประเทศ   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน    
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ (     )  ใหม่     (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางแสงมณี  พิทยาพล   และคณะ 

 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
2.2 กิจกรรมการวัดผลประเมินผลระดับมาตรฐานสากลด้านภาษาจีน 
3.3 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมจีน  (เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565)  

 
3. หลักการและเหตุผล 
      ปัจจุบันนี้  นักท่องเท่ียวชาวจีนกลายเป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีจำนวนมากท่ีสุด และเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี 
การมาของนักท่องเที่ยวชาวจีนจึงเป็นความหวังในเรื ่องรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทย และจังหวัด
เชียงใหม่  ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในปัจจุบัน  นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร  
ภูเก็ต  และพัทยา  ดังนั้น  การเรียนวิชาภาษาจีนเพื่อรองรับตลาดท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง 
 กอปรกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังระบบให้สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน  เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและศักยภาพของผู้เรียนให้เข้มแข้ง  นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว  การสร้างเสริมสมรรถนะและ
ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศที่สองโดยเฉพาะภาษาจีนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากภาษาจีนนับเป็น
ภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญภาษาหนึ่ง  มีผู้ใช้มากเป็นลำดับสองรองจากภาษาอังกฤษ  และเป็นภาษาหนึ่ง
ขององค์การสหประชาชาติ  กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  โดยมุ่งเน้นพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ  และทักษะภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อนำไปใช้ในการส่ือสาร การศึกษาต่อ  
และการประกอบอาชีพ  เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในการแข่งขันในเวทีโลก โดยให้หน่วยงาน และ
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บุคลากรทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน  
และร่วมมือกันดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
โรงเรียนวัดเวฬุวันได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะให้ความรู้ และทักษะการใช้ภาษาจีนกลางแก่นักเรียน  โดยนำ
ภาษาจีนกลางมาบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรสาระเพิ่มเติม และเปิดสอนวิชาภาษาจีนกลางโดย
เจ้าของภาษา และครูไทยวิชาเอกภาษาจีน  แก่นักเรียนและบุคลากรที่สนใจโครงการสอนภาษาจีนกลางจึงเป็น
โครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบของกระทรวงศึกษาธิการ  และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนในอันท่ีจะสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนแกร่ง และคนเก่ง 
 

4. วัตถุประสงค์ 
4.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1-3  สามารถสนทนา ทักทาย โดยใช้ภาษาจีนกลาง          

ขั้นพื้นฐาน และฝึกเขียนเส้นขีดหลักของอักษรจีนได้ 
4.2  นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน  ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6  สามารถฟัง  พูด  อ่าน ภาษาจีนกลาง                                

ขั้นพื้นฐานในการติดต่อส่ือสารท่ัวไป และฝึกเขียนอักษรจีนท่ีมีลำดับเส้นขีดท่ีซับซ้อนมากขึ้น  
4.3  นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3   สามารถฟัง  พูด อ่าน  เขียนภาษาจีนกลาง            

ขั้นพื้นฐาน  ฝึกการใช้วลี และสำนวนจีนท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน  เรียนรู้ภาษาจีนเพื่อนำไปใช้ ในการพัฒนาการ
เรียนสู่อาชีพและเรียนรู้ถึงแนวคิดและวัฒนธรรมต่างๆ ของชนชาติจีน 

 

5.  เป้าหมาย 
5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียน สามารถส่ือสารและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนกลาง 
5.1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านการใช้ส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีครูผู้สอนได้สร้าง

ขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
5.1.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีโอกาสได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาจีนจากแหล่งเรียนรู้

อื่นๆท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  
5.1.4 ร้อยละ 10 ของนักเรียนระดับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ผ่านการทดสอบความสามารถ

ทางด้านภาษาจีนสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (YCT) 
5.1.5 ร้อยละ 20 ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้าน

ภาษาจีนสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (YCT) 
5.1.6 ร้อยละ 20 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้าน

ภาษาจีน สำหรับผู้ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (YCT และ HSK) 
5.1.7 ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมจีน (เทศกาลตรุษจีน 

ประจำปี 2565)   
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5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนสามารถส่ือสารและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนกลาง 
5.2.2 นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาจีนจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆท้ังภายในและภายนอก

ห้องเรียน  
5.2.3 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการใช้สื ่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ครูผู ้สอนได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัด                  

การเรียนการสอนภาษาจีน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
5.2.4 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1-3 ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาจีนสำหรับ               

ผู้ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (YCT) 
5.2.5 นักเรียนระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6 ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาจีน

สำหรับผู้ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (YCT) 
5.2.6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3 ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาจีนสำหรับ                 

ผู้ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (YCT และ HSK) 
5.2.7 นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมจีน (เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565)   

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนเพื่อช้ีแจงแนว
ทางการดำเนินงานตามโครงการ 

พ.ค. 64 
 
 
 

- 
 
 
 

นางแสงมณี  พิทยาพล 
และคณะ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้
2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการ

สอน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 -  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 - จัดจ้างครูอัตราจ้างสอน

ภาษาจีน 
 - จัดทำเอกสารประกอบการ

เรียนการสอนวิชาภาษาจีน- 
วัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดการ

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

 
 

524,000  บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

 

 
 

นางแสงมณี  พิทยาพล 
และคณะ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เรียน การสอนรายวิชา
ภาษาจีน ป.1-ม.3  

2.2 กิจกรรมการวัดผลประเมินผล
ระดับมาตรฐานสากล 
(YCT,HSK) 
- นำนักเรียนเข้าร่วมการวัดผล

ประเมินผลระดับ
มาตรฐานสากล (YCT,HSK) 

 
 
ก.ค.64 - มี.ค.65 

 

 
 

43,300  บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

 
 

นางแสงมณี  พิทยาพล 
และคณะ 
 

2.3 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมจีน  
(เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 
2565) 

ม.ค. - ก.พ. 65 
 

6,000  บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

นางแสงมณี  พิทยาพล 
และคณะ 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปีการศึกษา - ผู้บริหาร 
4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ   
    ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

ต.ค. 64 - มี.ค. 65 - นางแสงมณี  พิทยาพล 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31  มีนาคม  2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       
 

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 
1/2564 

ภาคเรียนที่ 2/2565 

ไตรมาส 
ท่ี 1 

( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน ระดับช้ัน

เงินบำรุง
การศึกษา 

    นางแสงมณี 
พิทยาพล 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 
1/2564 

ภาคเรียนที่ 2/2565 

ไตรมาส 
ท่ี 1 

( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

ประถมศึกษาปีท่ี 1-               
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

552,700  
บาท 

และคณะ 

2 กิจกรรมการวัดผล        
ประเมินผลระดับ
มาตรฐานสากล 

เงินบำรุง
การศึกษา 
43,300 
บาท 

    นางแสงมณี 
พิทยาพล 
และคณะ 

3 กิจกรรมสืบสาน 
วัฒนธรรมจีน ( เทศกาล
ตรุษจีน ประจำปี 2564 ) 

เงินบำรุง
การศึกษา 
6,000 บาท 

    นางแสงมณี 
พิทยาพล 
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

602,000 บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  
-  ค่าจ้างครูอัตราจ้าง  (4 อัตรา)      

4 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท จำนวน 
12  เดือน 3  อัตรา และ จำนวน 
10  เดือน 1  อัตรา 

- ค่าประกันสังคม (นายจ้าง) 450
บาท จำนวน 12 เดือน  3  อัตรา 
และ จำนวน 10  เดือน 1  อัตรา 

-  ค่าสมทบเงินกองทุนทดแทน  (ประกันสังคม) 

 
414,000.- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
 

20,700 
 
 

3,000 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

552,700 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

-  ค่าเช่าท่ีพัก 1 ห้อง ๆ ละ           
2,600 บาท จำนวน 11 เดือน  

-  ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ และ
น้ำหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 
(ภาษาจีน)  

-  ค่าวัสดุจัดทำเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนวิชาภาษาจีน  

-  ค่าวัสดุการศึกษา (ส่ือการสอน)  

 
- 
 
- 
 
- 

 
28,600 

 
3,000 

 
- 
 
- 

 
- 
 

2,000 
 

67,000 
 

14,400 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

2 กิจกรรมการวัดผลประเมินผลระดับ
มาตรฐานสากล (YCT , HSK) 
- ค่าธรรมเนียมการสอบวัดระดับ  

YCT ระดับ 1-3 จำนวน 50 คน    
คนละ 250 บาท(ระดับประถมศึกษา) 

- ค่าธรรมเนียมการสอบวัดระดับ  
YCT ระดับ 1-2 จำนวน 20 คน         
คนละ 250 บาท (ระดับ
มัธยมศึกษา) 

- ค่าธรรมเนียมการสอบวัดระดับ  
HSK ระดับ 1-2 จำนวน 20 คน            
คนละ 600 บาท(ระดับ
มัธยมศึกษา) 

- ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมกิจกรรมการวัดผล
ประเมินผล ฯ             

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
12,500.- 

 
 
 

5,000.- 
 
 
 
12,000.- 

 
 
 
13,800.- 

 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

43,300 
 

3 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมจีน 
(เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565) 
- จัดซื้อวัสดุในการดำเนินกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมจีน (เทศกาลตรุษจีน) 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

6,000.- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

6,000 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

414,000.- 98,600.- 89,400.- - - 602,000.- 
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10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
10.1  โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) 
10.2  สถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
11. ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน สามารถ

ส่ือสารและมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาจีนกลาง 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ได้มี
โอกาสเรียนรู้ผ่านการใช้ส่ือ
เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีครูผู้สอนได้
สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีน 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีโอกาส
ได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับภาษาจีนจากแหล่งเรียนรู้
อื่นๆท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบสอบถาม 
 

4. ร้อยละ 10 ของนักเรียนระดับ
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ผ่าน
การทดสอบความสามารถทางด้าน
ภาษาจีนสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (YCT) 

- สมัครเข้ารับการทดสอบของ 
Hanban/Confucious Institute 
Beijing China ผ่านทางสถาบัน
ขงจ่ือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ผลการทดสอบความสามารถ
ทางด้านภาษาจีน 

- แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 

5. ร้อยละ 20 ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ผ่านการ
ทดสอบความสามารถทางด้าน
ภาษาจีนสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (YCT) 

- สมัครเข้ารับการทดสอบของ 
Hanban/Confucious Institute 
Beijing China ผ่านทางสถาบัน
ขงจ่ือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ผลการทดสอบความสามารถ
ทางด้านภาษาจีน 

- แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 

6. ร้อยละ 20 ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ผ่านการ
ทดสอบความสามารถทางด้าน

- สมัครเข้ารับการทดสอบของ 
Hanban/Confucious Institute 

- แบบทดสอบ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ภาษาจีนสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาจีน
เป็น          ภาษาแม่ (YCT และ 
HSK) 

 

Beijing China ผ่านทางสถาบัน
ขงจ่ือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ผลการทดสอบความสามารถ
ทางด้านภาษาจีน 

 
 
 
 

7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้ 
และเข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมจีน (เทศกาลตรุษจีน 
ประจำปี 2565)   

- การสังเกต 
- การสอบถาม  
 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักเรียนสามารถส่ือสารและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนกลาง 
12.2 นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาจีนจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆท้ังภายในและภายนอก

ห้องเรียน  
12.3 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการใช้ส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีครูผู้สอนได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัด                  

การเรียนการสอนภาษาจีน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
12.4 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาจีนสำหรับ               

ผู้ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (YCT) 
12.5 นักเรียนระดับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาจีนสำหรับผู้ท่ี

ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (YCT) 
12.6 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาจีนสำหรับ                 

ผู้ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (YCT และ HSK) 
12.7 นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมจีน (เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565)   

  
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                 (นางแสงมณี  พิทยาพล) 

                                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ    
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

    (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นายมาโนช  นันทา) 
                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
   
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

      (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                         วันท่ี  17  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 
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32.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 
    2.1  กิจกรรมอบรมครูนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
  
3. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนวิถีพุทธเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลที่มี  ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  เป็นนายกรัฐมนตรี  จากการประชุมของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ   “หลักสูตรใหม่ เด็กไทยพัฒนา”   ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2545 โดยมีนายกรัฐบาล
มนตรีทักษิณ มาเป็นประธาน พิธีเปิด ในที่ประชุม ศ.ดร.ชัยอนันต์   สมุทรวณิช เสนอให้นำหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน  นำมาซึ่งการพัฒนารูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น 
โดยมีสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย(มจร.)  โดยโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นใช้หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) บนกระบวนการทางวัฒนธรรม
การแสวงหาปัญญา และความเมตตา เชื่อมโยงไปในการปฏิบัติตนในวิถีชีวิต การกิน อยู่ ดู ฟัง จนนำไปสู่การใช้
รูปแบบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546   สมัย ของ ดร.สิริกร  มณีรินทร์  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้กราบขอคำแนะนำจาก พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์  ปยุตฺโต)สมณศักดิ์สมัยนั้น  
และ พระพรหมบัญฑิต(ประยูร   ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในปีแรก(2546) มี
โรงเรียนร่วมโครงการท้ังส้ิน 79 โรง   โรงเรียนวิถีพุทธ ได้มีการกำหนด อัตลักษณ์ 5 ด้าน 29 ประการ  จากนั้นในปี 
พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
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ราชวิทยาลัย จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ให้รับรางวัล โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนำ   จากโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นนำ ที่ได้รับรางวัลมาจนในปี พ.ศ. 2556 มีจำนวน 27 โรงเรียน  ในปี พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ริเริ ่มดำเนินการให้มีการประเมิน
คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำดีเด่น จำนวน 27 โรงเรียน ทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับรางวัล "โรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน" ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของการดำเนินงานส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธในประเทศไทย 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้สมัครเข้าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ มาตั้งแต่ปี 2547 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสนอง      
อัตลักษณ์ 29 ประการมาโดยลำดับ และในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้สมัครเพื่อรับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นนำ ผลการประเมินโรงเรียนวัดเวฬุวัน ผ่านการประเมิน ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนำ รุ่นท่ี 
8  ประจำปี 2560 เพื่อให้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธมีความยั่งยืน จึงจัดทำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธนี้ขึ้น 
  
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 
4.2 เพื่อพัฒนานักเรียน เรื่อง การกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น 
4.3 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
   5.1.1 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป 
     5.2 เชิงคุณภาพ 
    5.2.1 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนได้ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ

และปฏิบัติตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธได้ 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบงาน
โครงการ เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

มิถุนายน 64 - นางสาวอานันท์นิตย์
สุรินทร์ตา และคณะ 

2.กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

ก.ค.64-มี.ค.65 100,000 บาท 
เงินรายได้อื่นๆ 

 
 

นางสาวอานันท์นิตย์  
สุรินทร์ตา และคณะ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมอบรมครูนักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัด
เวฬุวัน 

3. ติดตาม ประเมินผลโครงการ ตลอดปี
การศึกษา 

- นางสาวอานันท์นิตย์  
สุรินทร์ตา และคณะ 

4.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ ต.ค.64-มี.ค.65 - นางสาวอานันท์นิตย์  
สุรินทร์ตา และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระยะเวลาดำเนินการ  1  มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.64) 

1 กิจกรรมอบรมครูนักเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

100,000 
บาท 

    นางสาว
อานันท์นิตย์  
สุรินทร์ตา  
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

100,000  
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
อื่นๆ 

 
1 กิจกรรมอบรมครูนักเรียน และ

บุคลากรทางการศึกษา  
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

12,000 83,000 5,000 - - 100,000 

 รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

12,000 83,000 5,000 - - 100,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล)  
  
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ครู บุคลากรและนักเรียน ร้อยละ 80 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

-การรายงานกิจกรรม -แบบรายงานติดตาม ตรวจสอบเมินผล
โครงการ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมในตนเอง 
12.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  
 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                             (นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา) 

                                                                               ผู้รับผิดชอบโครงการ      
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 ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

       (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายมาโนช  นันทา) 
                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

   
      (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                             วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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33.  โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่     ( ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศและคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรม บันทึกรอยเสือ 
2.2 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา 
2.3 กิจกรรม Day  camp ระดับช้ันอนุบาล 
2.4 กิจกรรม Day  camp ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
2.5 กิจกรรม Day  camp ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
2.6 กิจกรรม Day  camp ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
2.7 กิจกรรม Day  camp ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
2.8 กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
2.9 กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
2.10 กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
2.11 กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
2.12 กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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3. หลักการและเหตุผล 
      หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่า
ด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ ในข้อ 273 ว่าการเดินทางไกลและแรมคืน 
ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้งครั้งหนึ่งให้พัก
แรมอย่างน้อยหนึ่งคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น  ดังนั้นเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพโรงเรียนวัดเวฬุวันจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อ
สนองต่อนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
4.2 เพื่อพัฒนาความรู้ครูและนักเรียนด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
  5.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกคน 
     5.2 เชิงคุณภาพ 
  5.2.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันมีระเบียบวินัยในตนเอง 
  5.2.5 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันมีความสามัคคีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ
เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

ก.ค.64  นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 

2.กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

 
 

 
 

 
 

2.1 กิจกรรม บันทึกรอยเสือ 
2.2 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา 
2.2 กิจกรรม Day  camp อนุบาล 

ก.ค.64-ส.ค.64 
ก.ค.64-มี.ค65 
ม.ค.65-มี.ค.65 
ม.ค.65-มี.ค.65 

2,000 บาท 
8,000 บาท 

 22,447 บาท 
 21,200 บาท 

นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 
นายเรืองเดช กันทะหวาย 
นางวาสนา ต๊ะกาบโค 
นางสาวรัชนี  ยอดศิริ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.3 กิจกรรม Day  camp ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

2.4 กิจกรรม Day  camp ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 

2.5 กิจกรรม Day  camp ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

2.6 กิจกรรม Day  camp ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

2.7 กิจกรรม เดินทางไกลและเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

2.8 กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

2.9 กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2.10 กิจกรรม เดินทางไกลและเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

2.11 กิจกรรม เดินทางไกลและเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
ม.ค.65-มี.ค.65 

 
ม.ค.65-มี.ค.65 

 
ม.ค.65-มี.ค.65 

 
ม.ค.65-มี.ค.65 

 
 

ม.ค.65-มี.ค.65 
 
 

ม.ค.65-มี.ค.65 
 
 

ม.ค.65-มี.ค.65 
 
 

ม.ค.65-มี.ค.65 
 

 
19,822 บาท 

 
 20,882 บาท 

 
 19,758 บาท 

 
20,246 บาท 

 
 

21,094 บาท 
 
 

24,318 บาท 
 
 

26,634 บาท 
 
 

  23,932 บาท 
เงินกิจกรรมฯ 

 

 
นางสายสมร  มหาเทพ 
 
นายเรืองเดช  กันทะหวาย 

 
นายอภิเษก ณวรรณต๊ิบ 
 
นายไชยนันท์  อ่อนนุ่ม 
 
 
นางพรรณี  แสงเกิด 
 
นางสาวอานันท์นิตย์  
สุรินทร์ตา 
 
 
นางสุมาลี  วรรณวิจิตร 
 
 
นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.64-มี.ค.65 - นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม  2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31  มีนาคม  2565 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรม บันทึกรอยเสือ เงินกิจกรรมฯ  
2,000  บาท 

    นายณัฐวุฒิ  
ชนะเลิศ 

2 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา เงินกิจกรรม 
8,000 บาท 
 

    นายเรืองเดช  
กันทะหวาย 

3 กิจกรรม Day  camp 
ระดับช้ันอนุบาล 

เงินกิจกรรมฯ  
22,447 บาท 

    นางวาสนา 
ต๊ะกาบโค 

4 กิจกรรม Day  camp 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

เงินกิจกรรมฯ  
 21,200 บาท 

 
 

   นางสาวรัชนี  
ยอดศิริ 

5 กิจกรรม Day  camp 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

เงินกิจกรรมฯ  
19,822 บาท 

 
 

   นางสายสมร  
มหาเทพ 

6 กิจกรรม Day  camp 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

เงินกิจกรรมฯ  
20,882 บาท 

 
 

   นายเรืองเดช  
กันทะหวาย 

7 กิจกรรม Day  camp 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

เงินกิจกรรมฯ  
19,822 บาท 

    นายอภิเษก  
ณ  วรรณต๊ิบ 

8 กิจกรรม เดินทางไกลและ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนารี ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

เงินกิจกรรมฯ  
20,246 บาท 
 

 
 
 

 

   นายไชยนันท์  
อ่อนนุ่ม 

9 กิจกรรม เดินทางไกลและ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–
เนตรนารี ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

เงินกิจกรรมฯ  
 21,094 บาท 

    นางพรรณี  
แสงเกิด 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

10 กิจกรรม เดินทางไกลและ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–
เนตรนารี ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

เงินกิจกรรมฯ  
 24,318 บาท 

    นางสาว
อานันท์นิตย์  
สุรินทร์ตา 

11 กิจกรรม เดินทางไกลและ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–
เนตรนารี ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

เงินกิจกรรมฯ  
 26,634 บาท 

    นางสุมาลี  
วรรณวิจิตร 

12 กิจกรรม เดินทางไกลและ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–
เนตรนารี ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เงินกิจกรรมฯ  
 23,932 บาท 

    นายณัฐวุฒิ  
ชนะเลิศ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

230,397  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 

รวม 
ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

1 กิจกรรม บันทึกรอยเสือ - - 2,000 - - 10,000 
2 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา - 8,000 - - - 5,000 
3 กิจกรรม Day  camp  

ระดับช้ันอนุบาล 
- 22,447 - - -  

4 กิจกรรม Day  camp  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

- 21,200 - - -  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 

รวม 
ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

5 กิจกรรม Day  camp  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

- 19,822 - - -  

6 กิจกรรม Day  camp  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

- 20,882 - - -  

7 กิจกรรม Day  camp  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

- 19,822 - - -  

8 กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ – เนตรนารี  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

- 20,246 - - -  

9 กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ – เนตรนารี  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

- 21,094 - - -  

10 กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

- 24,318 - - -  

11 กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

- 26,634 - - -  

12 กิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

- 23,932 - - -  

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 230,397  - -  

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 คณะครู  บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกคน 
 10.2 ค่ายลูกเสือช่ัวคราว   
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11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 

เพื่อพัฒนาความรู้ครูและนักเรียนด้านการ
จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

-นิเทศติดตามการจัดการเรียนสอน -แบบนิเทศ 
-แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันมีระเบียบวินัยในตนเอง 
12.2 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันมีความสามัคคีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                          (นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ) 
                                                                                ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

    (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายมาโนช  นันทา) 
                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
   

    (ลงช่ือ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                 (นายจรัล    ถาวร) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                                                                    วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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35.  โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา 
 
1.แผนงานงานวิชาการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวชี้วัด 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ     
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ข้อ 2 พัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ  (   )  ใหม่     ( √ ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางกาญจนา  ก๋องแก้ว  และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1  กิจกรรม พัฒนาครูด้านการสร้างส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
2.2  กิจกรรม ส่งเสริมให้ครูพัฒนาส่ือ นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี 

  
3. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง  3 ด้านอย่างเต็มศักยภาพนั้น  
จำเป็นต้องมีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย เนื่องจาก
ส่ือ/นวัตกรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลา
อันรวดเร็ว 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น โรงเรียนวัดเวฬุวันได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้สื่อ/นวัตกรรม ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสได้เรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตส่ือการเรียนรู้เพื่อช่วยเร้าความสนใจของ
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนที่ซับซ้อน เข้าใจยาก และสามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
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รวดเร็วนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งการสนับสนุนให้ครูได้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร
และได้มาตรฐาน มีคุณภาพเหมาะสมกับผู้เรียน 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
4.2  เพื่อส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 

 
5.  เป้าหมาย 

5.1 เชิงปริมาณ 
5.1.1 ครูร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีมี 

          คุณภาพ 
5.1.2  ครูร้อยละ 90 ใช้และพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 

5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะท่ีเพียงพอในการจัดหาและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ 
 เทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
5.2.2  ครูมีส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
 หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาครูด้านการสร้างสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี 
ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมกรรมการเพื่อวางแผน 

สำรวจความต้องการใช้และพัฒนา
ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการ

ดำเนินการวางแผนจัดอบรมและ
พัฒนาครูด้านการใช้และพัฒนาส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

พ.ค.64-ธ.ค.64 เงินกิจกรรมฯ 
4,000 บาท 

 

นางกาญจนา ก๋องแก้ว 
และคณะ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมครู 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
สำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 
100 คน คนละ  30  บาท 

- จัดทำเกียรติบัตรสำหรับผู้เช้ารับ
การอบรมจำนวน 100 คน 

ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
5. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 

สำรวจความพึงพอใจของครูท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

6. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
7. นำผลการประเมินมาปรับปรุง

พัฒนาต่อไป 
กิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี 
ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมกรรมการเพื่อวางแผน 

สำรวจความต้องการใช้และพัฒนา
ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

- จัดทำทะเบียนส่ือสำหรับครูทุกคน 
4. ติดตามการใช้และพัฒนาส่ือ

นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ของครู 

 

ต.ค.64-ธ.ค.64 เงินกิจกรรมฯ 
1,129 บาท 

นางกาญจนา ก๋องแก้ว 
และคณะ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
5. ประเมินผลความพึงพอใจของครูท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนิน

กิจกรรม 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
7. นำผลการประเมินมาปรับปรุง

พัฒนาต่อไป 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 1  มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่  31 มีนาคม  2565 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมพัฒนาครูด้านการ
สร้างส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี 

เงิน
กิจกรรมฯ 

4,000 

4,000    นางกาญจนา 
ก๋องแก้ว และ
คณะ 

2 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ส่ือ นวัตกรรมโดยใช้
เทคโนโลยี 

เงิน
กิจกรรมฯ

1,129 

 1,129   นางกาญจนา 
ก๋องแก้ว และ
คณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

5,129 บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ฯลฯ 
 

1 กิจกรรมพัฒนาครูด้านการสร้างส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี 

 3,000 1,000   4,000 

2 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี 

  1,129   1,129 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

 3,000 2,129   5,129 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

10.1   ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
10.2   ฝ่ายบริหารงบประมาณ นโยบายและแผน  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
10.3   ฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
10.4   ฝ่ายบริหารการเงินและสินทรัพย์   โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
10.5   ฝ่ายบริหารท่ัวไป  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
10.6   ฝ่ายอำนวยการ  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
10.7   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
 

11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

1.  ครู ร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะในการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

- แบบสอบถาม 1. แบบสอบถามความเข้าใจหลังการ
อบรม 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจการอบรม 
2. ครูร้อยละ 90 ใช้และพัฒนาส่ือ

และนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี 
 

-  การสอบถาม 
- ตรวจสอบทะเบียนส่ือ 
และนวัตกรรม 

1. แบบสอบถามการพัฒนางานส่ือและ
นวัตกรรม 

2. แบบบันทึกการส่งทะเบียนส่ือ
นวัตกรรม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1   ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะท่ีเพียงพอในการจัดหาและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการ
เรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
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12.2   ครูมีส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 
(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                  (นางกาญจนา  ก๋องแก้ว) 
                                                                               ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นายมาโนช  นันทา) 
                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

(ลงช่ือ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายจรัล   ถาวร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                              วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
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36.  โครงการ พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ของผู้เรียน 
 
1.แผนงานงานวิชาการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่     (  √ ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางกาญจนา  ก๋องแก้ว  และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรม พัฒนาทักษะ ICT สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 
2.2 กิจกรรม พัฒนาทักษะ ICT สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
2.3 กิจกรรม พัฒนาทักษะ ICT สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

 
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  กำหนดว่า การจัดการะบวนการเรียนรู้ให้จัด
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน  รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงและกำหนดให้
ผุ้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียง
พอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับ
แนวนโยบาย และการปฏิรูปการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะที่จำเป็น ได้แก่ ทักษะการ
เรียนรู้ และนวัตกรรม  ทักษะสารสนเทศ  ส่ือ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ   
  จากที่กล่าวมาข้างต้น โรงเรียนวัดเวฬุวันได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ให้กับผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการจัดการเรียนการ
สอนท่ีพัฒนาทักษะดังกล่าว และได้รับการบริการสารสนเทศ /ICT  ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต  เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีการนำเสนอข้อมูล การออกแบบท่ีสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
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4. วัตถุประสงค์ 
4.1  เพื่อให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย            

มีประสิทธิภาพ 
4.2  เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ตามช่วงวัย 
4.3  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น สอดคล้องตามความสนใจ

ของแต่ละช่วงวัย 
 

5.  เป้าหมาย 
5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 90  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

5.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ตามช่วงวัย 
5.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู ้ ทักษะ และเจตคติที ่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

สอดคล้องตามความสนใจของแต่ละช่วงวัย 
5.2 เชิงคุณภาพ 

5.2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ 

5.2.2 ผู้เรียนมีทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ตามช่วงวัย 
5.2.3 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น สอดคล้องตามความ

สนใจของแต่ละช่วงวัย 
 

6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนการดำเนินงาน 
- จัดประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- แต่งต้ังคณะทำงาน 
- จัดทำปฏิทินงาน 

มิ.ย. 2564  ครูกาญจนา ก๋องแก้ว 
และคณะ 

2. กำหนดกิจกรรมและดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

2.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT 
ระดับชั้นอนุบาล 

ก.ค. 2564 – 
  ธ.ค. 2564 

 
 

เงิน กิจกรรมฯ 
5,000 บาท 

 
 

- ครูผู้สอน  ICT 
ระดับช้ันอนุบาล 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

- จัดหาส่ือวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการ
จัดการเรียนการสอนในห้อง
คอมพิวเตอร์อนุบาล 
 
2.2  กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
- จัดหาส่ือวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการ
จัดการเรียนการสอนในห้อง
คอมพิวเตอร์ช่วงช้ันท่ี 1 (ป.1-3) 
- จัดหาส่ือวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการ
จัดการเรียนการสอนในห้อง
คอมพิวเตอร์ช่วงช้ันท่ี 2 (ป.4-6) 
 
2.3  กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
- จัดหาส่ือวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการ
จัดการเรียนการสอนในห้อง
คอมพิวเตอร์ช่วงช้ันท่ี 3 (ม.1-3 

 
 

 
 

เงินกิจกรรมฯ 
28,465 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

เงินกิจกรรมฯ 
10,125 บาท 

- ฝ่ายพัสดุ 
 

 
 
- ครูผู้สอน  ICT 
ระดับช้ันประถมศึกษา 
- ฝ่ายพัสดุ 
 

 
 
 
 
 

- ครูผู้สอน  ICT 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
- ฝ่ายพัสดุ 

3. ติดตามและประเมินผลโครงการ ตลอดปี
การศึกษา 

 ครูวีระวุฒิ ชัยวงค์ญาติ
และคณะ 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.2564-มี.ค.
2565 

 ครูกาญจนา  ก๋องแก้ว 
และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 1  มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม  2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT 
ระดับช้ันอนุบาล 

เงินกิจกรรมฯ 
5,000 บาท 

    - ครูผู้สอน  
ICT ระดับชั้น
อนุบาล 

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT 
ระดับช้ันประถมศึกษา 

เงินกิจกรรมฯ 
28,465บาท 

    - ครูผู้สอน  
ICT ระดับชั้น
ประถมศึกษา 

3 กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

เงินกิจกรรมฯ 
10,125 บาท 

    - ครูผู้สอน  
ICT ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

43,590 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ฯลฯ 
 

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ระดับช้ัน
อนุบาล 

  5,000   5,000 

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ระดับช้ัน
ประถมศึกษา 

  28,465   28,825 

3 กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

  10,125   10,125 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

  43,950   43,950 
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10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
10.1  ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
10.2  ฝ่ายบริหารงบประมาณ นโยบายและแผน  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
10.3  ฝ่ายบริหารการเงินและสินทรัพย์   โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90  มีความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส ื ่ อสารได ้ อย ่ าง เหมาะสม 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

- การประเมิน 
 

1. แบบประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
 

2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้ร่วมกิจกรรม
ฝึกท ักษะสารสนเทศ ส ื ่ อ  และ
เทคโนโลยี ตามช่วงวัย  

- การนับเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะ 
และเจตคติที ่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ ้น สอดคล้องตาม
ความสนใจของแต่ละช่วงวัย 

-  การสอบถาม 
-  การฝึกปฏิบัติจริง 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1  นักเรียนสืบค้นข้อมูล ความรู้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
12.2  นักเรียนสร้างผลงาน ช้ินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
12.3  นักเรียนนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                 (นางกาญจนา  ก๋องแก้ว) 

                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ         
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นายมาโนช  นันทา) 
                              รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
   

 
(ลงช่ือ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                      (นายจรัล    ถาวร) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                                   วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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37.  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
 
1.แผนงานบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่     (     ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายไชยนันต์ อ่อนนุ่ม 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ี 
2.2 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาอาคารเวฬุกาญจน์ 
2.3 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาอาคารเวฬุโรจน์ 
2.4 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาอาคารเวฬุรัตน์  
2.5 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาอาคารธนู(เวฬุฉัตร) 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวทางการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  ท่ีมีพื้นฐานหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  
หลักความโปร่งใส  หลักความมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โรงเรียนวัดเวฬุวันเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 30 ไร่ 2 งาน  44 ตารางวา มีอาคารเรียน  จำนวน 6 หลัง  อาคารประกอบ 2 หลัง  
สนามกีฬา 4 สนาม บ้านพักครู 2 หลัง ทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั ้นอนุบาลจนถึงชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ในปี
การศึกษา 2564 มีนักเรียนท้ังหมด จำนวน 1,785 คน และมีผู้ใช้ประโยชน์ในสถานท่ีของโรงเรียนจำนวนมากและมี
ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหลายฝ่ายจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษา อาคารเรียนและอาคารประกอบอื่น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ มี
ความแข็งแรงและปลอดภัย 
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5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
            5.1.1 อาคารเรียน  จำนวน  6  หลัง 
           5.1.2 อาคารประกอบอื่น  จำนวน  7  หลัง 
     5.2 เชิงคุณภาพ 

5.2.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบอื่น ได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ให้แข็งแรงปลอดภัย  อยู่ใน
สภาพใช้การได้ตามปกติ 

           
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อช้ีแจงแนว
ทางการดำเนินงานตาม
โครงการ 

1 มิ.ย.2564  นายไชยนันต์  อ่อนนุ่ม 

2. กำหนดกิจกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
ดังนี ้

- กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
อาคารสถานท่ี 

- กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
อาคารเวฬุกาญจน์ 

- กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
อาคารเวฬุโรจน์ 

- กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
อาคารเวฬุรัตน์ 

- กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
อาคารธนู(เวฬุฉัตร) 

ตลอดปี
การศึกษา 

122,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

(ข้ันพื้นฐาน 107,100 
+อนุบาล 15,000) 
1,034,100 บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 

คณะครูงานฝ่ายสถานท่ี 
 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

 ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงาน
โครงการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.2564-มี.ค.
2565 

 นายไชยนันต์ อ่อนนุ่ม 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการต้ังแต่   1 มิถุนายน 2564  -  31  มีนาคม  2565 
 สิ้นสุดโครงการ  31  มีนาคม  2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ      

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
อาคารสถานท่ี 

- โรงอาหารช่วงช้ันท่ี 1 
(100,000) 
- หลังคาทางเดินข้างโรง
อาหารช่วงช้ัน2 
(200,000) 
- ห้องน้ำ (20,000) 
- อาคารเอนกประสงค์ 
(10,000) 
- ถนนทางเดินในโรงเรียน
(200,000) 
- ระบบประปาภายใน
โรงเรียน (30,000) 
- ระบบไฟฟ้าภายใน
โรงเรียน(40,000) 
- ต่อเติมห้องวิชาการและ
ห้องศูนย์ส่ือปฐมวัย 
(200,000) 

เงิน
อุดหนุน 
56,800  
บาท 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

743,200
บาท 

    นายไชยนันต์ 
อ่อนนุ่ม และ
คณะ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

2 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
อาคารเวฬุกาญจน์ 
- ซ่อมแซมอาคาร(11,300.-) 
- ปรับภูมิทัศน์(9,500.-) 

- ซ่อมครุภัณฑ์อาคาร
(10,500.-) 

เงิน
อุดหนุน 
13,100  
บาท 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

18,200
บาท 

    นายอธิศักดิ์  
บุญมี และ
คณะ 

3 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
อาคารเวฬุโรจน์ 

- ติดต้ังกันสาดทางข้ึนอาคาร 
3 จุด(10,500) 
- จุดวางนม(2,500) 
- สวนหย่อมข้างอาคาร
(3,500) 
- ลานกิจกรรม(3,000) 
- งานซ่อมไฟฟ้าในอาคาร
(4,500) 
- งานซ่อมประปาภายใน
อาคาร(2,000) 
- งานซ่อมครุภัณฑ์ภายใน
อาคาร(6,000) 

เงิน
อุดหนุน 
13,400  
บาท 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

18,600
บาท 

    นายนาวี ศรี
อ้าย และ
คณะ 

4 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
อาคารเวฬุรัตน์ 
- ทาสีอาคาร(200,000) 
- ซ่อมเพดาน(50,000) 
- ซ่อมครุภัณฑ์(25,300) 

เงินอุดหนุน 
31,400 
บาท 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

    นางเอมอร  
วงศ์ษา และ
คณะ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

243,900
บาท 

5 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
อาคารธนู(เวฬุฉัตร) 

- ซ่อมแซมห้องน้ำ(4,500) 
- บำรุงห้องคอมพิวเตอร์
(10,000) 
- เปล่ียนกระจกบันได
(3,000) 

เงิน
อุดหนุน 
7,300 
บาท 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

10,200 

    นายทวีป  ศรี
สุวรรณ และ
คณะ 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

1,156,100 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 

รวม ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาอาคาร

สถานท่ี 
800,000 - - - 800,000 

2 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
เวฬุกาญจน์ 

31,300 - - - 31,300 

3 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
เวฬุโรจน์ 

32,000 - - - 32,000 

4 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
เวฬุรัตน์ 

275,300 - - - 275,300 
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ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 

รวม ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
5 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาอาคารธนู

(เวฬุฉัตร) 
17,500 - - - 17,500 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

1,156,100 - - - 1,156,100 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
อาคารเรียนและอาคารประกอบอื่น 
ได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ตามปกติ 

-การสำรวจ 
-การสังเกต 
-การสอบถาม 

- แบบสำรวจ 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 12.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบอื่น  ได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ มีความ
แข็งแรงและปลอดภัย 

 
(ลงช่ือ).................................................ผู้เสนอโครงการ 

                               (นายไชยนันต์ อ่อนนุ่ม) 
                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................  

 
(ลงช่ือ)...............................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 

                        (นายณรงค์    ทัญญาสัก) 
                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี  17  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.2564 
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38.  โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 

1.แผนงานบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม  เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน     
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ ( )  ใหม่     (    ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอัญชัญ เลพิมาย 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการด้วยการช่ังน้ำหนักวัดส่วนสูง 
2.2 กิจกรรมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
2.3 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนพร้อมให้ความรู้โดยเจ้าหน้าท่ีจาก  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง  และคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2.4 กิจกรรมบริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและให้ความรู้ 
2.5 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุห้องพยาบาล 
2.6 กิจกรรมส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีอาการหนักพร้อมแจ้งผู้ปกครอง 
2.7 กิจกรรมก่อสร้างเรือนพยาบาล 

 
3. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากโรงเรียนวัดเวฬุวันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล   
ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมีครูบุคลากรจำนวนมากงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนเป็นงานที่ให้บริการทางด้วน
สุขภาพของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เปิดให้บริการ
กับนักเรียนด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การดูแลผู้ป่วยท่ีมีอาการเจ็บไข้เล็กน้อย การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การให้ภูมิคุ้มกันโรคติดต่อโดยประสานงานกับหน่วยงานสาธารณะสุขและโรงพยาบาลใกล้เคียงกับโรงเรียน     
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4. วัตถุประสงค์ 
4.1 ส่งเสริม ป้องกันการเจ็บป่วยและแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีเป็นอุปสรรคของเด็กนักเรียน 
4.2 จัดสถานท่ีเพื่อการปฐมพยาบาลและพักฟื้น 
4.3 จัดหายา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฐมพยาบาลท่ีพร้อมใช้ได้ทันที 
4.4 ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
4.5 ส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีอาการหนักเกินขีดความสามารถ 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
          5.1.1 นักเรียนและบุคลากรได้รับการบริการจากห้องพยาบาลอย่างครบถ้วน 
     5.2 เชิงคุณภาพ 
          5.2.1 ปฏิบัติได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมายได้รับบริการอย่างพึงพอใจ 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน/เขียนโครงการเสนอขอ
อนุมัติ 

เม.ย.64 - นางอัญชัญ เลพิมาย  
และคณะ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะทุพ-
โภชนาการด้วยการช่ังน้ำหนักวัด
ส่วนสูง 
2.2 กิจกรรมป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-
19 
- เครื่องวัดไข้แบบสแกนฝ่ามือ 5 
เครื่องๆละ 990 บาท 
(5x990=4,950) 
- เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ขนาด 
20 ลิตร 4 ขวด 
(4x1,950=7,800) 

 
 

พ.ค.64 
 
 

เม.ย.64–มี.ค. 
65 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 

เงินรายได้อื่นๆ 
18,350 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางอัญชัญ เลพิมาย  
และคณะ 
 
 
 
นางอัญชัญ เลพิมาย  
และคณะ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 -กลีเซอรีนขนาด 500 มล. 8 
ขวด (8x100=800) 
- สบู่เหลวล้างมือ 96 ขวด 
(96x50=4,800) 

2.3 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ด้วยการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน
พร้อมให้ความรู้โดยเจ้าหน้าท่ีจาก  
รพ.สต. และ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2.4 กิจกรรมบริการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นและให้ความรู้ 

- ยาสามัญประจำบ้าน (5,000) 
- แก้วน้ำกระดาษ 
(3,200x0.5=1,600) 
- ผ้าขนหนูทำผ้าเย็น (12x5=60) 
- กระติกน้ำแข็ง (200) 
- ถุงดำ (200x1=200) 
- ป้ายไวนิลระเบียบการใช้ห้อง
พยาบาล (500) 

2.5 กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล 
- เตียงนอน 3.5 ฟุต 
(4x1,000=4,000) 
- ชุดผ้าปูท่ีนอน (4x300=1,200) 
- หมอน (4x100=400) 
- เบาะท่ีนอน (4x1,000=4,000) 
- ผ้าม่านสำเร็จรูป (7x400=2,800) 
- พัดลมติดผนัง (5x890=4,450) 

2.6 กิจกรรมส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีอาการ
หนักพร้อมแจ้งผู้ปกครอง 
 
 

 
เม.ย.64–มี.ค. 

65 
 
 
 
 
 
 

เม.ย.64–มี.ค. 
65 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย.64–มี.ค. 
65 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
 

 
เงินรายได้อื่นๆ 
3,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

เงินรายได้อื่นๆ 
7,560 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงินรายได้อื่นๆ 
16,850 บาท 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
นางอัญชัญ เลพิมาย  
และคณะ 
 
 
 
 
 
 
นางอัญชัญ เลพิมาย  
และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางอัญชัญ เลพิมาย  
และคณะ 
 
 
 
 
 
 
นางอัญชัญ เลพิมาย  
และคณะ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.7 กิจกรรมก่อสร้างเรือนพยาบาล มิ.ย.2564 เงินอุดหนุน 
170,000 บาท 

นายไชยนันต์ อ่อนนุ่มและ
คณะ 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา  

2564 

- ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.64-มี.ค.65 - นางอัญชัญ เลพิมาย  
และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ระยะเวลาการดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
   สิ้นสุดโครงการวันที่       31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
(เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

(ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

(ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะทุพ-
โภชนาการด้วยการช่ัง
น้ำหนักวัดส่วนสูง 

- 
 

    นางอัญชัญ 
เลพิมาย และ
ครูประจำช้ัน 

2 กิจกรรมป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด-19 

เงินรายได้
อื่นๆ 

18,350 
บาท 

    นางอัญชัญ 
เลพิมาย  
และคณะ 

3 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคด้วยการตรวจสุขภาพและ
ฉีดวัคซีนพร้อมให้ความรู้โดย
เจ้าหน้าท่ีจาก  

เงินรายได้
อื่นๆ 

3,000 บาท 
 

    นางอัญชัญ 
เลพิมาย  
และคณะ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
(เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

(ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

(ม.ค.-
มี.ค.65) 

รพ.สต. และคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4 กิจกรรมบริการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและให้
ความรู้ 
 

เงินรายได้
อื่นๆ 

7,560 บาท 

    นางอัญชัญ 
เลพิมาย  
และคณะ 

5 กิจกรรมปรับปรุงห้อง
พยาบาล 

เงินรายได้
อื่นๆ 

16,850 
บาท 

    นางอัญชัญ 
เลพิมาย  
และคณะ 

6 กิจกรรมส่งต่อผู้ป่วยท่ีมี
อาการหนักพร้อมแจ้ง
ผู้ปกครอง 

-     นางอัญชัญ 
เลพิมาย  
และคณะ 

7 กิจกรรมก่อสร้างเรือน
พยาบาล 

เงินรายได้
อื่นๆ 

170,000 
บาท 

    นางอัญชัญ 
เลพิมาย  
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

215,760 บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย 
 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ

ด้วยการช่ังน้ำหนักวัดส่วนสูง 
- - - - - - 
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ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย 
 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
2 กิจกรรมป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 

  18,350   18,350 

3 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วย
การตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนพร้อม
ให้ความรู้โดยเจ้าหน้าท่ีจาก รพ.สต. 
และ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 

- 3,000 - - - 3,000 

4 กิจกรรมบริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
และให้ความรู้ 

- - 7,560 - - 7,560 

5 กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล    16,850  16,850 
6 กิจกรรมส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีอาการหนัก

พร้อมแจ้งผู้ปกครอง 
- - - - - - 

7 กิจกรรมก่อสร้างเรือนพยาบาล  170,000    170,000 
 รวมทั้งสิ้น 

     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
- 173,000 25,910 16,850 - 215,760 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง 
 10.2 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 10.3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 10.4 โรงพยาบาลสารภี 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันได้รับการบริการ 

สอบถาม สังเกต นิเทศติดตาม สัมภาษณ์ 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
12.2 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันได้รับการบริการตรวจสุขภาพประจำภาคเรียน 
12.3 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันได้รับวัคซีนและได้รับการบริการด้านสุขภาพครบด้าน 
 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางอัญชัญ เลพิมาย) 

                                                                            ผู้รับผิดชอบโครงการ   
     
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                            (นายณรงค์  ทัญญาสัก) 
                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
   

 
    (ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี 17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 
 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

39.  โครงการพัฒนาระบบประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
 

1.แผนงานบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ (      )  ใหม่     (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอัญชัญ เลพิมาย 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 
    2.1  กิจกรรมโรงเรียนห่วงใย 
 
3. หลักการและเหตุผล 
     เพื่อเป็นการตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที ่มุ ่งเน้นให้ผู ้เร ียน มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี มีการประกันตนเอง มิให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ดังนั้น เพื่อ
เป็นการรองรับปัญหาท่ีเกิดขึ้น โรงเรียนจึงจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันมีหลักประกนัเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
4.2 เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิต 
4.3 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้ปกครอง หรือความผิดชอบของโรงเรียน 

 
5.  เป้าหมาย 

5.1 เชิงปริมาณ 
5.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ระดับช้ันอนุบาล 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1,785 คน 

5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุจากโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพ ได้อย่าง

ทันท่วงที ตลอด 24 ช่ัวโมง ได้รับการบริการเป็นอย่างดีจากบริษัทประกันท่ีเป็นคู่สัญญา 
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6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน/เขียนโครงการเสนอขอ
อนุมัติ 

เม.ย.64 - นางอัญชัญ เลพิมายและ
คณะ 

2.กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการดังนี ้
- กิจกรรมโรงเรียนห่วงใย 
- คัดเลือกกรมธรรม์และบริษัท
ประกันท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน 

- ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนเพื่อ
จัดทำประกันอุบัติเหตุ 

- ดำเนินการตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์  กรณีเกิดอุบัติเหตุ 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

เม.ย.64 
 
 

พ.ค. 64 
 

ตลอดปี
การศึกษา  

2564 

 
 

321,300 บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

 
- 
 
- 

นางอัญชัญ เลพิมาย  
และคณะ 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา   

- ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี.ค.64 - นางอัญชัญ เลพิมายและ
คณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ระยะเวลาการดำเนินการ  1  มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
    สิ้นสุดโครงการวันที่        31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
(เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

(ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

(ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมโรงเรียนห่วงใย เงินบำรุง
การศึกษา 
321,300

บาท   

    นางอัญชัญ 
เลพิมายและ
คณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

321,300  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมโรงเรียนห่วงใย 

-ค่าเบ้ียประกัน 
 

- 321,300 - - - 
 

321,300 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 321,300 - - - 321,300 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน  
     10.2 บริษัทวิริยะประกันภัย 
 10.3 สถานพยาบาลท่ัวประเทศไทย 
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11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวันได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ 
 

-สอบถาม  
-สังเกต  
-นิเทศติดตาม 

-สัมภาษณ์ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    12.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้รับความช่วยเหลือเบ้ืองต้นจากอุบัติเหตุท่ีเกิดในโรงเรียน 
    12.2 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้รับความคุ้มครอง ชดเชยจากบริษัทประกัน 
 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                    (นางอัญชัญ เลพิมาย) 

                         ผู้รับผิดชอบโครงการ       
   
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

     (ลงช่ือ)..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                           (นายณรงค์  ทัญญาสัก) 
                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                 (นายจรัล   ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                          วันท่ี 17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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40.  โครงการโภชนาการอาหารกลางวัน 
 
1.แผนงานบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน     
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ข้อ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่     (  √   ) ต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพัชรี  เกษมณี  และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 
    2.1 กิจกรรมจัดของบประมาณอุดหนุนอาหารกลางวันจากเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
    2.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว 
    2.3 กิจกรรมจัดหางบประมาณจ้างผู้ประกอบอาหารกลางวันนักเรียน  
 
3. หลักการและเหตุผล 

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน เพื่อให้บริการนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วน  มีคุณค่า
ทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้ านทานโรค และเมื่อนักเรียนมี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ ้นด้วย นักเรียน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ  โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำ
โครงการอาหารกลางวัน  ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันนักเรียน  โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วน   มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป  
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างท่ัวถึง  ร้อยละ 100 
4.2.  เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
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4.3.  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
4.4. เพื่อของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมให้เพียงพอในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
 

5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
  5.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
     5.2 เชิงคุณภาพ 

5.2.1 นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการทำให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง สีสมรรถทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีความสุข 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ
อาหารกลางวันเพื่อช้ีแจงแนว
ทางการดำเนินงานตามโครงการ 

มิ.ย. 64 - ก.ค. 
64 

 นางพัชรี  เกษมณี      
และคณะ 

2.กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้
2.1 กิจกรรมจัดของบประมาณ  
    อุดหนุนอาหารกลางวันจาก  
    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
2.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
    เครื่องครัว 

- ค่าถาดหลุมสแตนเลสขนาด   
30 ซม. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
จำนวน 40 คน 

- ค่าช้อนส้อม จำนวน  20 โหล 
 

2.3 กิจกรรมจัดหางบประมาณจ้าง 
    ผู้ประกอบอาหรกลางวันนักเรียน  

 
 

ก.ค.64-ก.ย.64 
 
 

ก.ค.64 
 
 
 
 

    ก.ค.64 
 

ก.ค.64-ต.ค.64 
 

 
 

เงินจากเทศบาลฯ 
1,356,000 บาท 

 
 
 

เงินรายได้อื่นๆ 
4,000 บาท 

 
เงินรายได้อื่นๆ 
2,000 บาท 

เงินรายได้อื่นๆ 
508,520 บาท 

นางพัชรี  เกษมณี      
และคณะ 

 
 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

 ผู้บริหาร 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ตลอดปี
การศึกษา 

 นางพัชรี เกษมณี 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ   1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่     31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการอาหารกลางวันเพื่อ
ช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

     นางพัชรี  
เกษมณี      
และคณะ 

2 กำหนดกิจกรรมการดำเนิน 
งานตามโครงการ ดังนี ้
2.1 กิจกรรมจัดของบประ 
มาณอุดหนุนอาหารกลางวัน 
จากเทศบาลตำบล ยางเนิ้ง 
2.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ 
   อุปกรณ์เครื่องครัว 
 - ค่าถาดหลุมสแตนเลส 
   ขนาด 30 เซนติเมตร ช้ัน    
   ป. 1 จำนวน 40 คน 

 
 

เงินจาก
เทศบาลฯ 
1,356,000   
เงินรายได้

อื่นๆ 
4,000   

เงินรายได้
อื่นๆ 
2,000  

    นางพัชรี  
เกษมณี      

และคณะ 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย 
 

ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณ

ฑ์ 

ฯลฯ 
 

1 กิจกรรมจัดของบประมาณอุดหนุน
อาหารกลางวันจากเทศบาลตำบลยาง
เนิ้ง 

 
1,356,000    1,356,000 

2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว  6,000    6,000 
3 กิจกรรมจัดหางบประมาณจ้างผู้

ประกอบอาหารกลางวันนักเรียน  
 

508,520    508,520 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
1,870,520    1,870,520 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.2 คณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.3 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง 
     10.5 โรงพยาบาลอำเภอสารภี 
 
 

- ค่าช้อนส้อมจำนวน20 
    โหล 
2.3 กิจกรรมจัดหางบประ 
มาณจ้างผู้ประกอบอาหาร
กลางวัน นักเรียน 

เงินรายได้
อื่นๆ 

508,520 

3 นิเทศ ติดตาม ประเมิน      ผู้บริหาร 

4 สรุปผล/จัดทำรายงาน
โครงการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

     นางพัชรี 
เกษมณี 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

1,870,520 บาท 
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11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
   ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับประทาน
อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 

สัมภาษณ์ 
สังเกต 
สำรวจ 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
แบบสำรวจ 

เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการทำให้มีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจท่ีดี ส่งผลให้
นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง สีสมรรถ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมี
ความสุข 

ประเมินผล แบบประเมินผล 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้
อย่างเต็มท่ี 

 
(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                  (นางพัชรี  เกษมณี) 
                                ผู้รับผิดชอบโครงการ         

 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายณรงค์  ทัญญาศักดิ์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

   
(ลงช่ือ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                 (นายจรัล  ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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41.  โครงการพัฒนางานโภชนาการอาหารเสริม (นม) 
 
1.แผนงานงานบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน     
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่     (  √  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสุกัญญา  ศรศักดา  

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของนักเรียนด้วยอาหารเสริม(นม)  
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการดื่มนม 

 
3. หลักการและเหตุผล 
      โครงการพัฒนางานโภชนาการอาหารเสริม (นม) เป็นโครงการท่ีโรงเรียนจัดต้ังขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร  และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก  ด้วยเห็นว่า  เด็กควรจะได้ดื่มนมซึ่งเป็น อาหารธรรมชาติที่มีความ
สมบูรณ์  และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่างๆของ เด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ  
ประกอบกับระยะเวลาดังกล่าว  รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค นม  ให้สามารถขายน้ำนมดิบได้  
และเป็นการส่งเสริมการใช้ผลผลิตภายในประเทศ  จึงได้มีการส่งเสริมและ สนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมอย่าง
จริงจัง 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรงและมีน้ำหนัก  ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

4.2   เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังการดื่มนมในเด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและ 
สติปญัญา  
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5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 นักเรียนระดับช้ันอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จำนวน 1,367 คน  ได้มีพัฒนาร่างกายของนักเรียน
ให้ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรงและมีน้ำหนัก  ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวง สาธารณสุข    

5.1.2 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จำนวน 1,367 คน  มีความเข้าใจและตระหนักถึง
ประโยชน์ของการดื่มนม 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนทุกคนระดับช้ันอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 1-6  มีสุขภาพท่ีแข็งแรง  ได้ด่ืมนมท่ีสะอาด 
5.2.2 นักเรียนทุกคนระดับช้ันอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 1-6  มีความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ 
       ของการดื่มนม 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนางานโภชนาการ
อาหารเสริม (นม)เพื่อช้ีแจงแนว
ทางการดำเนินงานตามโครงการ 

มิ.ย. 2564 - 
 

นางสุกัญญา  ศรศักดา 
และคณะ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

2.1  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
พลานามัยของนักเรียนด้วย
อาหารเสริม(นม)  

- นักเรียนระดับช้ันอนุบาล-
ประถมศึกษาปีท่ี1-6  ได้ด่ืม
อาหารเสริม(นม) ทุกเช้าหลังเข้า
แถวเคารพธงชาติ 

ก.ค.2564-ก.ย.
2564 

 
 
 
 
 

 
 
*2,592,640 บาท 
- งบประมาณจาก
องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
-ครูเจ้าหน้าท่ีอาหารเสริม(นม) 
-ครูประจำช้ันทุกห้องเรียน 
-ฝ่ายพัสดุ 

2.2  กิจกรรมส่งเสริมการดื่มนม  
- จัดซื้อกระดาษ วัสดุ อุปกรณ์ ใน

การจัดทำบันทึกการด่ืมนมของ
นักเรียนช้ันอนุบาลถึง

 
 
 
 
 

 
เงินรายได้อื่นๆ 
2,000 บาท 

 
 

นางสุกัญญา  ศรศักดา 
และคณะ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ประถมศึกษาปีท่ี6 และสมุด
บันทึกคุณภาพนม 

- จัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพนม 
เทอร์โมมิเตอร์เข็ม 

2.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

  
 

3.นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

 

- ผู้บริหาร 

4.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.64-มี.ค.65 - นางสุกัญญา  ศรศักดา 
และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 1  มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
พลานามัยของนักเรียน
ด้วยอาหารเสริม(นม)   

-งบประมาณ 
จากองค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2,592,640 

บาท 

    -ครูเจ้าหน้าท่ี
อาหารเสริม
(นม) 
-ครูประจำ
ชั้นทุก
ห้องเรียน 
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2 กิจกรรมส่งเสริมการดื่ม
นม  

เงินรายได้
อื่นๆ 

2,000 บาท 

    ครูเจ้าหน้าท่ี
อาหารเสริม
(นม) 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 2,594,640 บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย 
 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย

ของนักเรียนด้วยอาหารเสริม(นม) 
- 2,592,640 - - - 2,592,640 

2 กิจกรรมส่งเสริมอาหารเสริมนม  
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสมุด

บันทึกการด่ืมนมนักเรียนและแบบ
บันทึกคุณภาพนม 

- เทอร์โมมิเตอร์เข็มวัดคุณภาพนม   

- - 2,000 - - 2,000 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 2,592,640 2,000 - - 
2,594,640 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
นักเรียนได้ด่ืมนมท่ีสะอาดถูกหลัก
อนามัย  มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

แบบตรวจสอบคุณภาพอาหาร
เสริม(นม) 

เทอร์โมมิเตอร์ วัดคุณภาพของนม 
การสังเกต 

นักเรียนตระหนักถึงประโยชน์ของการ
ด่ืมนม 

แบบบันทึกการด่ืมนม  แบบบันทึกการด่ืมนม 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1  ร้อยละ 100  ของนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
12.2  ร้อยละ 90  ของนักเรียนมีความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการดื่มนม 

 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                 (นางสุกัญญา  ศรศักดา) 

                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

   (ลงช่ือ)..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                             (นายณรงค์  ทัญญาสัก) 

               รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวันฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
   

 
   (ลงช่ือ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี  17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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42.  โครงการดูแลด้านสวัสดิภาพนักเรียน 
 
1.แผนงานบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่   1  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ  

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมจ้างยามรักษาการณ์ 
2.2 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านการจราจรในโรงเรียน 
2.3 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 

 

3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7 มาตรา 63 ระบุว่า “โรงเรียนและสถานศึกษา ต้องจัดให้
มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อ
ส่งเสริมความประพฤติที ่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื ่อนไขที่ได้กำหนดในกฎกระทรวง”  ดังนั้นโรงเรียนควรมีแนวทาง ระบบ และการ
ดำเนินงานในโรงเรียนที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางอาคาร 
สถานที่ เครื่องใช้ เครื่องกีฬา วัตถุอันตราย การมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งก่ออันตราย
ให้แก่เด็ก มีระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีทำให้เด็กปลอดภัย  
 

4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพื่อจัดจ้างยามรักษาการณ์ดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนตลอด 24 ช่ัวโมง 
4.2 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการจราจรภายในโรงเรียน 
4.3 เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีจราจร  เพื่อดูแลความปลอดภัยระหว่างเวลารับ – ส่งนักเรียน 
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5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
  5.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกคน 
   5.1.2 คณะครู บุคลากรตลอดถึงผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 
 

5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันมีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียน 

  5.2.2 คณะครู  บุคลากรรวมไปถึงผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน  ได้รับความสะดวกปลอดภัยภายใน 
                  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

มิ.ย.64   นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี้ 
2.1 กิจกรรม จ้างยามรักษาการณ์ 
 
2.2 กิจกรรม จัดหาอุปกรณ์ความ

ปลอดภัยด้านการจราจรใน
โรงเรียน 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 

 
 
เม.ย.64-มี.ค.65 
 
เม.ย.64-มี.ค.65 
 
ก.ค.63-มี.ค.64 

 
 

247,000 บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

103,600 บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

55,000 บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

 
 

 
 

นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 

3.นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

 ผู้บริหาร 

4.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.64-มี.ค.65  นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ      
    ระยะเวลาดำเนินการ     1  มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565  
 สิ้นสุดโครงการวันที่    31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ   
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมจ้างยามรักษาการณ์ 

 

เงินบำรุง
การศึกษา 
247,000  

บาท 

 
 
 
 

  
 

 

 นายณัฐวุฒิ  
ชนะเลิศ 

2 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยด้านการจราจรใน
โรงเรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 
103,600  

บาท 

    

นายณัฐวุฒิ  
ชนะเลิศ 

 
 

3 กิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 

เงินบำรุง
การศึกษา 
55,000 
บาท 

    

นายณัฐวุฒิ  
ชนะเลิศ 

 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

350,600  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ฯลฯ 

1 กิจกรรมจ้างยามรักษาการณ์ 
- ค่าจ้างยามรักษาการณ์ อัตรา  8,000 

บาท จำนวน  2   อัตรา 12  เดือน 
- เงินประกันสังคม (นายจ้าง) 5%  อัตรา 

400 บาท จำนวน 1 อัตรา 12 เดือน 
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปี 64 

 
 

192,000 
 
- 
- 

 
 
- 
 

4,800 
200 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

192,000 
 

4,800 
200 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ฯลฯ 

2 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย
ด้านการจราจรในโรงเรียน 

- 98,600 - - 98,600 

3 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยใน
โรงเรียน 
- ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีจราจร อัตรา 5,000  

บาท  จำนวน 1 อัตรา  11  เดือน 
  (ขอเบิกเพียง) 

 
 

55,000 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

55,000 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

247,000 103,600 - - 350,600 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. คณะครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.2  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
นักเรียน  คณะครู  ผู้มาติดต่อกับทาง
โรงเรียนได้รับความสะดวกปลอดภัย 
 

สังเกต 
บันทึกเหตุการณ์ 

แบบสังเกต 
แบบบันทึกเหตุการณ์ 

โรงเรียนวัดเวฬุวันมีอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกด้านการจราจรเพียงพอ 
 

สังเกต 
รายการอุปกรณ์ 

แบบสังเกต 
รายการอุปกรณ์ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักเรียน คณะครู  ผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียนได้รับความสะดวกปลอดภัย 
12.2 โรงเรียนวัดเวฬุวันมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพียงพอ 

 

                 (ลงช่ือ)........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                        (นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ) 
                                                                         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                          (นายณรงค์  ทัญญาสัก) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
   

 
   (ลงช่ือ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                             วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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43.  โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 
 
1.แผนงานกิจการนักเรียน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพนักเรียน  
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข็มแข็งให้สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ  และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานปกครองนกัเรียน 
2.3 กิจกรรมวันสำคัญ 
2.4 กิจกรรมต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 

 
3. หลักการและเหตุผล 
      งานกิจการนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งที่สำคัญของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของนักเรียนให้
กว้างขวางยิ่งขึ้นและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรพัฒนานักเรียนให้เกิดความเจริญงอกงามในทุกด้าน ท้ังทางด้าน 
อารมณ์ สังคม จิตใจ ช่วยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นในสังคมอย่างมีความสุข  สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยให้ความสำคัญกับ
การพัฒนานักเรียนท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งหวังให้นักเรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม กล่าวคือ ให้เป็นคนดี คนเก่ง 
คนมีความสุข ดังนั้น ครูทุกคนจึงมีบทบาทหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ครู เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง สิ ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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นอกจากนี้มีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิด
การเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน สามารถเลือก
ดำเนินชีวิต อย่างมีภูมิรู้ และภูมิธรรม โดยมีมาตรการเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ ครูทุกคนเป็นคณะกรรมการกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน สามารถว่ากล่าว ตักเตือน อบรมนักเรียนหวังที่จะเห็นนักเรียนเป็นผู้มีความงดงามท้ัง
ทางกายวาจา ใจ คือ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ สง่างาม สมวัย ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของ
โรงเรียน พูดจาไพเราะ มีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม สมกับเป็น “คนดี  คนแกร่ง  คนเก่ง” ตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน และเป็นท่ีช่ืนชมแก่คนท่ัวไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็ง สามารถดำเนินการและมีส่วนร่วม ในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน
อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์สังคมในอนาคตให้เป็นสังคมท่ียั่งยืน 

4.2 เพื่อจัดระบบเอกสารงานปกครองและการดำเนินงานของฝ่ายปกครองให้เป็นไปในแนวเดียวกัน 
4.3 เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดี 
4.4 เพื่อรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
5.1.2 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
5.1.3 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันร้อยละ 100 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

5.3 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันมีความภูมิใจในความเป็นไทย การเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความ

จงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความรู้และเล่ือมใสในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ตลอดจนการร่วมกันธำรงรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ 

5.2.2 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน มีความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด  สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียง
ต่าง ๆ ท่ีจะนำตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

5.2.3 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันมีวินัยในตนเองสามารถอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่รวมกันกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 
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6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

มิ.ย. 64 - นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 

2.  กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี้ 
2.1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิป 

ไตยในโรงเรียน 
2.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน

ปกครองนักเรียน 
 

2.4 กิจกรรมวันสำคัญ 
        - วันแม่แห่งชาติ 
 
        - วันไหว้ครู 
 
        - วันเด็กแห่งชาติ 
 
    2.5 กิจกรรมต้านยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

 
 

28 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.ย.65 
 
 
 

11 ส.ค.63 
 

8 ก.ค.64 
 

8 ม.ค.64 
 

มิ.ย.64-มี.ค.65  

 
 

5,000  บาท 
เงินอุดหนุน 
1,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

 
 

1,500  บาท 
เงินอุดหนุน 
1,500  บาท 
เงินอุดหนุน 

18,000  บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 
3,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

 
 

นางสาวสุจิตรา  จินะวงศ์ 
 
นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 
 
 
 
นางสาวอานันท์นิตย์   
สุรินทร์ตา 
นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 
 
นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 
 
นายประวุฒิ  ฟองคำ 

3.นิเทศ ติดตาม ประเมิน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.64-มี.ค.65 - นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

เงินอุดหนุน
5,000  บาท 

    
  

นางสาวสุจิตรา   
จินะวงศ์ 

2 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ปกครองนักเรียน 

เงินอุดหนุน 
1,000  บาท 

    นายณัฐวุฒิ  
ชนะเลิศ 

3 กิจกรรมวันสำคัญ 
  - วันแม่แห่งชาติ 
 - วันไหว้ครู 
 
  - วันเด็กแห่งชาติ 

เงินอุดหนุน 
1,500บาท 
เงินอุดหนุน 
1,500  บาท 
เงินรายได้อ่ืนๆ 

18,000  
บาท 

    นางสาวอานันท์
นิตย์  สุรินทร์ตา 

นายณัฐวุฒิ  
ชนะเลิศ 
นายณัฐวุฒิ  
ชนะเลิศ 

4 กิจกรรมต้านยาเสพติด        
ในสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน 
3,000  บาท 

    นายประวุฒิ  
ฟองคำ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

30,000  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

1 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

- - 5,000 - - 5,000 

2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานปกครอง
นักเรียน 

- - 1,000 - - 1,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

3 กิจกรรมวันสำคัญ 
-วันแม่แห่งชาติ 
-วันไหว้คร ู
-วันเด็กแห่งชาติ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
1,500 
1,500 
18,000 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
1,500 
1,500 
18,000 

4 กิจกรรมต้านยาเสพติดในสถานศึกษา   3,000 - - 3,000 
 รวมทั้งสิ้น 

     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
- - 30,000 - - 30,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
     10.2 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. เพื่อพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็ง 

สามารถดำเนินการและมีส่วนร่วม   
ในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน
อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์สังคม
ในอนาคตให้เป็นสังคมท่ียั่งยืน 

-จากการจัดต้ังคณะกรรมการ
นักเรียน 
-จากผลการทำงานร่วมกันของ
คณะกรรมการนักเรียน 
 

- แบบสังเกต 

- แบบรายงาน 

2. เพื่อจัดระบบเอกสารงานปกครอง
และการดำ เน ิ น ง านของฝ ่ าย
ปกครองให้เป็นไปในแนวเดียวกัน 

- คู่มือนักเรียน 
- เอกสารงานปกครอง 

- แบบรายงาน 

3. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมตามระเบียบประเพณีและ
วัฒนธรรมท่ีดี 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

4. เพื่อรณรงค์และป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 สภานักเรียนทุกคน เกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียน 
12.2 สภานักเรียนมีกระบวนการ มีทักษะในการดำเนินงานให้เข้มแข็งตามหลักการกระจายอำนาจและการมี

ส่วนร่วม 
12.3 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกนัยาเสพติด 
12.4 สถานศึกษาคงสถานะความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
12.5 มีระบบงานปกครองนักเรียนอย่างเป็นระบบและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
12.6 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันมีความภูมิใจในความเป็นไทย การเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความจงรักภักดี     
       ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความรู้และเล่ือมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
       ตลอดจนการร่วมกันธำรงรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ 

 
 

           (ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            (นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ) 
                                                                             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานกิจการนักเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
 
 

    (ลงช่ือ)..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                            (นายณรงค์  ทัญญาสัก) 
                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานกจิการนักเรียน 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................  
 
   

    (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                             วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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44.  โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
 
1.แผนงานกิจการนักเรียน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ    
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรัญจวน  มโหธร และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรม สำรวจจุดเส่ียง 
2.2 กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน 
2.3 สถานศึกษาสร้างสรรค์ป้องกันอุบัติภัย (มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 6,000) 
2.4 กิจกรรมป้องกันการรงัแกกัน Cyber bullying 
2.5 วัยเรียน วัยใส (เพศวิถี) 

 
3. หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นโรงเรียนแกนนำในโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และเพื่อให้โรงเรียนสามารถ
ดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กได้นั้น ต้องปฏิบัติในมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กท้ัง 3 
มาตรฐานได้แก่  มาตรฐานท่ี1 นักเรียนมีความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและบุคคลที่อาจก่ออันตราย
ต่อนักเรียนในโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 นักเรียนได้รับการเฝ้าระวัง การดูแล การช่วยเหลือและการคุ้มครองให้
นักเรียนปลอดภัยทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน  มาตรฐานที่ 3 การประสานความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และหน่วยงาน/ องค์กรท่ีเกี่ยวข้องตามมาตรฐานโรงเรียน
คุ้มครองเด็ก  
 ดังนั้นเพื่อความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ซึ่งโรงเรียนวัดเวฬุวันจึง
ได้จัดกิจกรรมตามโรงเรียนคุ้มครองเด็กขึ้น ซึ่งประกอบกิจกรรมสำรวจจุดเสี่ยง  ตัวฉันเป็นของฉัน และการอบรม
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ครูท้ังระบบ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก รวมทั้งผู้บริหาร ครู  บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง มีบทบาทและใช้วินัยเชิงบวกส่งเสริม
ดูแลนักเรียน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานในโครงการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้คณะครูและบุคคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
4.2 โรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และหน่วยงาน/ องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  
     มีการประสานความร่วมมือกันเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 โรงเรียนสามารถจัดเก็บข้อมูลและดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็กท่ีสอดคล้องตามมาตรฐาน 
       โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
5.1.2 โรงเรียนสามารถประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กได้ 

   5.2 เชิงคุณภาพ 
        5.2.1 นักเรียนได้รับการเฝ้าระวัง การดูแล การช่วยเหลือและการคุ้มครองให้นักเรียนปลอดภัย  
        5.2.2 ผู้บริหาร ครู  บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง มี บทบาท และใช้วินัยเชิงบวกส่งเสริมดูแลนักเรียน 

ท้ังทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
 

6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบงาน
โครงการ เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

มิถุนายน 64  นางสาวรัญจวน  มโหธร
และคณะ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี้  

2.1 กิจกรรมสำรวจจุดเส่ียง 
 
2.2 กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน (ป.5-6) 
  

 
 

กรกฎาคม 64 
 

ตุลาคม 64 
 

 
 

1,000 บาท 
เงินอุดหนุน 
1,500  บาท 
เงินอุดหนุน 

 
 
นางสาวรัญจวน  มโหธร   
และคณะ 
นางพรรณี  แสงเกิด  
นางสาวดวงดาว นกแก้ว 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2.3  สถานศึกษาสร้างสรรค์ป้องกัน

อุบัติภัย (ม.1-3) 
 
2.4 กิจกรรมป้องกันการรงัแกกัน    

Cyber bullying (ป.3-4) 
2.5 วัยเรียน วัยใส (เพศวิถี)(ม.1-2) 

 
กรกฎาคม 64 

 
 

ตุลาคม 64 
 

มกราคม 65 

 
(มูลนิธิศูนย์พิทักษ์ 

6,000) 
 

เงินอุดหนุน 
1,500  บาท 
เงินอุดหนุน 
2,000  บาท 

และคณะ 
นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศ และ
คณะ 
 
นายอภิเษก ณ วรรณต๊ิบ 
และคณะ 
นางสาวพิณณภัทร และ
คณะ 

3. ติดตาม ประเมินผลโครงการ ภาคเรียนท่ี 2 - ผู้บริหาร 
4.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนท่ี 2 จำนวน 1 ครั้ง 

ธ.ค.64 –เม.ย.
65 

- ครูรัญจวนและคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมสำรวจจุดเส่ียง 
 

เงิน 
อุดหนุน
1,000  
บาท 

    นางสาว
รัญจวน   
มโหธร  และ
คณะ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

2 กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน 
(ป.5-6) 

เงิน 
อุดหนุน
1,500  
บาท 

    นางพรรณี  
แสงเกิด 
และคณะ 

3 สถานศึกษาสร้างสรรค์
ป้องกันอุบัติภัย 
 

(มูลนิธิ
ศูนย์

พิทักษ์ 
6,000) 

    นายณัฐวุฒิ 
ชนะเลิศ และ
คณะ 

4 กิจกรรมป้องกันการรงัแกกัน 
Cyber bullying (ป.3-4) 

เงิน
อุดหนุน 
1,500  
บาท 

    นายอภิเษก ณ 
วรรณต๊ิบ และ
คณะ 

5 วัยเรียน วัยใส (เพศวิถี) 
(ม.1-2) 

เงิน
อุดหนุน 
2,000  
บาท 

    นางสาว
รัญจวน มโหธร 
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

12,000 บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

อื่นๆ 
 

1 กิจกรรมสำรวจจุดเส่ียง 
-ค่าอาหารว่างเครือข่ายผู้ปกครอง 
คณะครู สภานักเรียน จำนวน 80 คน 
ๆ ละ 20 บาท จำนวนเงิน 1,600 
(ขอเบิกเพียง 1,000 บาท) 

 
- 
 
 
- 

 
1,000 

 
 
- 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
1,000 

 
 
 

2 กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน (ป.5-6) 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม นักเรียน  
จำนวน 80 คนๆละ 10 บาท จำนวน 2 
มื้อ จำนวนเงิน 1,600 
(ขอเบิกเพียง 1,500 บาท) 

 
- 

 
1,500 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,500 

3 การป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
นักเรียนม.1-3 จำนวน 390 คน ๆ 
ละ 10  บาท จำนวน 2 ม้ือ จำนวน
เงิน 7,800 บาท 

- (งบ
สนับสนุ
นจาก
มูลนิธิ
ศูนย์
พิทักษ์ 
6,000) 

- - - 6,000 

4 กิจกรรมป้องกันการรังแกกัน Cyber 
bullying (ป.3-4) 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม นักเรียน 
จำนวน 80 คน ๆ ละ 10  บาท จำนวน 2 
มื้อ จำนวนเงิน 1,600 บาท (ขอเบิกเพียง 
1,500 บาท) 

 1,500    1,500 

5 วัยเรียน วัยใส (เพศวิถี) 
(ม.1-2) 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม นักเรียน 
จำนวน 100 คน ๆ ละ 10  บาท จำนวน 2 
มื้อ จำนวนเงิน 2,000 บาท 

 2,000    2,000 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)  12,000 - - - 12,000  
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10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
10.1  คณะครู และนักเรียน 
10.2  เครือข่ายผู้ปกครองช้ันเรียน 
10.3 วิทยากรภายนอก  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โรงพยาบาลสารภี 

 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
โรงเรียนสามารถจัดเก็บข้อมูลและดำเนินงาน
โรงเรียนคุ้มครองเด็กท่ีสอดคล้องตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

- -การสังเกต 
- -การสอบถาม 
- -การสัมภาษณ์ 

- -แบบสังเกต 
- -แบบสอบถาม 
- -แบบสัมภาษณ์ 

โรงเรียนสามารถประเมินการดำเนินงานของ
โรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กได้ 

- -การสัมภาษณ์ 
- -การประเมิน 

- -แบบสัมภาษณ์ 
- -แบบประเมิน 

นักเรียนได้รับการเฝ้าระวงั การดูแล การ
ช่วยเหลือและการคุ้มครองให้นักเรียนปลอดภัย 

- -การสังเกต 
- -การสอบถาม 
- -การสัมภาษณ์ 

- -แบบสังเกต 
- -แบบสอบถาม 
- -แบบสัมภาษณ์ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

12.1 เพื่อให้คณะครูและบุคคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรงเรียนคุ้มครองเด็ก  
12.2 โรงเรียนสามารถจัดเก็บข้อมูลและดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็กท่ีสอดคล้องตามมาตรฐานโรงเรียน

คุ้มครองเด็ก 
12.3 โรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และหน่วยงาน/ องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง มี

การประสานความร่วมมือกันเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
12.4 นักเรียนได้รับการเฝ้าระวัง การดูแล การช่วยเหลือและการคุ้มครองให้นักเรียนปลอดภัย 

 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            (นางสาวรัญจวน  มโหธร) 

                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ         
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

   (ลงช่ือ)..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                           (นายณรงค์    ทัญญาสัก) 
                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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45.  โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

1.แผนงานกิจการนักเรียน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวรัญจวน  มโหธร และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลนักเรียน (แบบ ชร.) 
2.2  กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
2.3 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา “เพชรศรีเวฬุวัน” 

 
3. หลักการและเหตุผล 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา ครูอาจารย์ และ
ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง และส่งเสริมให้งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็ง มีการร่วมมือและประสานงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือผู้บริหาร คณะครู 
นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา YC บุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยยึดสายใยและความผูกพันระหว่างครูและ
ศิษย์ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอีกทั้งระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน และโครงการ
โรงเรียนคุ้มครองเด็กมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ระบบดังกล่าวเป็นการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่งท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต
ได้ร่วมกันวางรากฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  (คู่มือวิทยากรเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ,
กระทรวงศึกษาธิการ . 2547) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ เรียนซึ่งถือว่าเป็น
ทรัพยากรอันมีค่าของชาติในอนาคต และมีผลทำให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือพัฒนาอย่างเหมาะสม
โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือโครงการที่ให้ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา เป็นบุคลากรหลักในการปฏิบัติหนา้ท่ี
ตามกระบวนการที่กำหนดขึ้น ซึ ่งครอบคลุมทั้งการส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน และการช่วยเหลือและให้บริการเด็กพิเศษ การบริการเสริมวิชาการ การจัดทำแผน  IEP โดยมีครู หรือ
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บุคลากรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเช่นครูประจำช้ัน ครูฝ่ายปกครอง ครูประจำวิชา ครูพยาบาล  ครูแนะแนว นักเรียนเพื่อน
ท่ีปรึกษา YC เป็นต้น มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหารของสถานศึกษาให้การ
สนับสนุนและเอื้ออำนวยให้การปฏิบัติหน้าที่ของครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาและครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินไป
อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ ติดตามการทำงานได้ จากการมีร่องรอยหลักฐานเครื่องมือ หรือ
เอกสารต่าง ๆ ประกอบการทำงาน  

โดยทางโครงการได้จัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลโดยใช้เอกสาร(แบบชร.)ของโรงเรียน ซึ่ งเป็นเครื่องมือ
สำคัญของครูประจำชั้นในการรู้จักนักเรียน ตลอดจนมีการเยี ่ยมบ้านนักเรียนและการช่วยเหลือนักเรียนด้าน
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนดี ฐานะยากจน ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนดีเด่นในแต่ละห้องเรียนด้วย 
  
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพื่อให้ครูมีเครื่องมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 4.2 เพื่อให้คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน 
 4.3 เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 

4.4 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพฒันา และช่วยเหลือคุ้มครองอย่างเหมาะสม 
 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
    5.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากครูประจำช้ัน 
     5.2 เชิงคุณภาพ 

5.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง มี บทบาท และเจตคติที่ดีในการส่งเสริมดูแล
นักเรียน ท้ังทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

5.2.2 นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาดีขึ้น 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบงาน
โครงการ เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

มิถุนายน 64  ครูรัญจวนและคณะ 

2.  กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ ดังนี้ 

2.1. กิจกรรมจัดทำเอกสารบันทึก
ข้อมูลนักเรียน (แบบ ชร.) 

 
 

ก.ค.64-ก.ย.64 
 

 
 

เงินอุดหนุน 
10,000  บาท 

 
 

นางสาวรัญจวน  มโหธร 
และคณะ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 - จัดหาส่ือวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารแบบ
ชร.ต่างๆ ให้ครูประจำช้ันในแต่ละ
ห้องเรียนได้มีข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล ใช้ในการคัดกรอง
นักเรียน 

2.2 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 
2.3 กิจกรรมทุนการศึกษา  
“เพชรศรีเวฬุวัน”ประจำปี เพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนในแต่
ละห้องเรียนๆละ 1 ทุนๆละ 1,000 
บาท จำนวน 55 ห้อง รวม 55 คน  

 
 
 
 
 

ก.ค.64-กพ.65 
 

   เม.ย. 65 
 
 

 
 
 
 
 

เงินกิจกรรมฯ 
147,238.50 บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 
55,000 บาท 

 

 
 
 
 
 
นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศ 
และคณะ 
นางสาวรัญจวน  มโหธร 
และคณะ 
 

3. ติดตาม ประเมินผลโครงการ ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.64- 
มี.ค.65 

- นางสาวรัญจวน  มโหธร 
และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 64 – 30 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   30 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.65) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมจัดทำเอกสาร
บันทึกข้อมูลนักเรียน 
(แบบ ชร.) 

เงินอุดหนุน 
10,000  
บาท 

 
 

  นางสาวรัญจวน   
มโหธร 
และคณะ 

2 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 

เงินกิจกรรมฯ 
147,238.50 

บาท 

 
 

  นายณัฐวุฒิ 
ชนะเลิศ 
และคณะ 

3 กิจกรรมมอทุนการศึกษา 
“เพชรเวฬุวัน” 

เงินรายได้อื่น 
ๆ 

55,000  
บาท 

   
 

นางสาวรัญจวน   
มโหธร 
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

212,238.50 บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณ

ฑ์ 

 
อื่นๆ 

 

รวม 

1 กิจกรรมจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูล
นักเรียน  (แบบชร.)  

- - 10,000 - - 10,000 

2 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19  

- - 147,238.50 - - 147,238.50 
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ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณ

ฑ์ 

 
อื่นๆ 

 

รวม 

3 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา  
“เพชรเวฬุวัน” 
(เงินรายได้อื่น ๆ 55,000  บาท) 

- - - - 55,000 55,000 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- - 
 

157,238.5 
 

- 55,000 212,238.50 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1  คณะครู /นักเรียน 
 10.2  ผู้ปกครองนักเรียน 
  
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือและ
คุ้มครองอย่างใกลช้ิดและต่อเน่ืองจากครูที่
ประจำชั้น 

-การสังเกต 
-การสอบถาม,การสัมภาษณ์ 
-การเยี่ยมบ้าน 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
-แบบบันทึกการเย่ียมบ้าน 

ผู้บริหาร ครู  บุคลากรในโรงเรียนและ
ผู้ปกครองร้อยละ 80 มี เจตคติที่ดีและมี
บทบาท ในการส่งเสริมดูแลนักเรียน ท้ังทาง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

-การสังเกต 
-การสอบถาม,การสัมภาษณ์ 

 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 

นักเรียนต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาล- มัธยมศึกษา 
จำนวน 55 คน ได้รับมอบทุนการศึกษา 
“เพชรศรีเวฬุวัน” 

- - การสอบถาม,การสัมภาษณ์ 
 

- -แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 เพื่อให้ครูทุกคนมีหน้าท่ีในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้าน 
12.2 เพื่อปรับเปล่ียนบทบาทและเจตคติ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน และผู้ปกครอง ให้ส่งเสริมดูแล

นักเรียนท้ังทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
12.3 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา และช่วยเหลือคุ้มครองอย่างเหมาะสมกับวัยและ     
       ศักยภาพ 
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(ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                (นางสาวรัญจวน  มโหธร) 

                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานกิจการนักเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

   (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                          (นายณรงค์  ทัญญาสัก) 
                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานกิจการนักเรียน 
 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
   

 
(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                          วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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46.  โครงการรักษ์เวฬุวันรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
1.แผนงานนโยบายและแผนงาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที ่2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่     ( ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

   2.1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์เวฬุวัน 
   2.2 กิจกรรม “WRW-Waste Bank” 
   2.3 กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด 

 
3. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน ขยะมูลฝอยนั้น นับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากร ถ้าหากยังไม่มีการกำจัดขยะมูลฝอยให้
ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ปัญหาความสกปรกต่างๆ ที่เกิดจากขยะมูลฝอย จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งสาเหตุ
ส่วนใหญ่ คือ ความมักง่ายและขาดจิตใต้สำนึกของมนุษย์ในการท้ิงขยะ ส่งผลให้เกิดกล่ินเหม็นจนก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษให้กับส่ิงแวดล้อม 

ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียน 1 ,723 คน มีครู
และบุคลากรทางการศึกษา 119 คน มีพื้นที่ 33 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา ในระยะที่ผ่านมาโรงเรียนประสบปัญหา
ขยะเป็นอย่างมาก ซึ่งเกิดขึ้นจากวัสดุท่ีแม่ค้านำมาจำหน่ายท้ังในและนอกโรงเรียน ขยะจากคนครัว เศษใบไม้และ
การท้ิงขยะไม่เป็นท่ีของนักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนได้ใช้มาตรการต่างๆในการแก้ปัญหาขยะ เช่น ห้ามแม่ค้าขาย
สิ่งของที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดปัญหาขยะ การจัดวางถังขยะตามพื้นที่บริเวณโรงเรียน กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ห้ามนำอาหารมารับประทานในห้องเรียน แต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าท่ีควร  

ดังนั้น โรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญและได้เสนอโครงการแก้ปัญหาขยะในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
ขึ้น โดยการคัดแยกขยะก่อนท้ิง ท้ังนี้  เพื่อให้นักเรียนได้รักษาส่ิงแวดล้อมในห้องเรียน บริเวณโรงเรียนตลอดจนใน
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ชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียน และสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมที่ดีให้กับนักเรียน ทั้งนี้
การคัดแยกขยะก่อนท้ิง ขยะเหล่านั้นหากนำมาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้ว  สามารถสร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถ
นำกลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงิน
งบประมาณแผ่นดินได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะก็จะลดจำนวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีท้ังต่อส่ิงแวดล้อม 
ต่อนักเรียน และต่อชุมชนต่อไป 

 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันมีจิตสำนึกในการลดและคัดแยกขยะ 
4.2 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันสามารถคัดแยกขยะได้ถูกวิธี  เพื่อส่งต่อไปในกระบวนการท่ีถูกต้อง 
4.3 โรงเรียนวัดเวฬุวันมีจุดบริการท้ิงขยะท่ีคัดแยกอย่างถูกวิธี  จำนวน 5 จุด 

        
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 นักเรียนร้อยละ  70  มีจิตสำนึกในการลดและคัดแยกขยะ 
5.1.2 โรงเรียนมีจุดบริการท้ิงขยะท่ีคัดแยกอย่างถูกวิธี  จำนวน  5  จุด 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนมีพฤติกรรมการท้ิงขยะท่ีถูกวิธี 
5.2.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะท่ีคัดแยก ตามกระบวนการท่ีถูกต้อง 
  

6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.  ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

พ.ค. 64 - นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 

2.  กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ  ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์เวฬุวัน 
-จัดทำป้ายรณรงค์ 
-จัดทำถังขยะ 

2.2 กิจกรรม WRW-Waste Bank 
-ค่าวัสดุ 

2.3 กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด 

 
 

มิ.ย.64 - มี.ค.65 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

2,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

 
- 
 

2,000  บาท 

 
 
นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 
 
 
นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 
และคณะ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
-สรุปรายงานผลการดำเนินการงาน 

 เงินอุดหนุน 
 

นายเรืองเดช  กันทะหวาย   
และคณะ 

3.นิเทศ  ติดตาม  ประเมิน 
 

ตลอดปีการศึกษา - ผู้บริหาร 

4.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1  ครั้ง 

ต.ค.64 – มี.ค.65 - นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ  
และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ระยะเวลาดำเนินการ    1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565  
   สิ้นสุดโครงการวันที่    31 มีนาคม 2565 
  
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์
เวฬุวัน  

เงินอุดหนุน 
2,000 บาท 

    นายณัฐวุฒิ  
ชนะเลิศ 

2 กิจกรรม “WRW-Waste 
Bank”  

-     นายณัฐวุฒิ  
ชนะเลิศ 

3. กิจกรรมประกวดห้องเรียน
สะอาด 

เงินอุดหนุน 
2,000 บาท 

    นายเรืองเดช  
กันทะหวาย 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

4,000 บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์เวฬุวัน 
-จัดทำป้ายรณรงค์ 
-จัดทำถังขยะ 

 
- 
- 

 
1,000 
1,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1,000 
1,000 

2 กิจกรรม “WRW-Waste Bank” - - - - - - 
3. กิจกรรม ประกวดห้องเรียนสะอาด 

-ค่าวัสดุ 
 
- 

 
- 

 
2,000 

 
- 

 
- 

 
2,000 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

4,000  บาท 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
     10.2  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง   
  
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 90 นักเรียนมีสำนึก

รับผิดชอบในการท้ิงขยะและใส่ใจ
เรื่องส่ิงแวดล้อม 

-สังเกต 
-ประเมิน ติดตาม 
-ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน ติดตาม 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. โรงเรียนมีความสะอาดและมีท่ีเก็บ
ขยะท่ีถูกหลักอนามัย 100 % 

-สังเกต 
-ประเมิน ติดตาม 
-ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน ติดตาม 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักเรียนมีจิตสำนึกในการท้ิงขยะและรักษาส่ิงแวดล้อม 
12.2 โรงเรียนสะอาดและมีส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงาม 
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(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                      (นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ) 

                           ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
ความเห็นของรองผูอ้ำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานกิจการนักเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายณรงค์  ทัญญาสัก) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานกิจการนักเรียน 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
    

           ลงช่ือ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายจรัล    ถาวร) 
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                 วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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47.  โครงการวางแผนสรรหาอัตรากำลังและบรรจุแต่งต้ัง 
 
1.แผนงานบุคลากร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                   ของประเทศ   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่   2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ (     )  ใหม่     (    ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางลัคนา  สุยะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูอัตราจ้างช่ัวคราว 
2.2 กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งลูกจ้างท่ัวไป 

 
3. หลักการและเหตุผล 
     หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อดูแลความเป็นอยู่ และคอยให้ความ  ช่วยเหลือต่อ
ประชาชนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งการปฏิบัติภารกิจนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของบุคลากรภาครัฐ  ที่ประกอบด้วย 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในแต่ละงานนั้น ต้องอาศัยบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาขับเคลื่อน ภารกิจเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น บุคลากรจึงถือเป็นส่วนสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ และให้การดูแลรักษา 
บุคลากรให้อยู่กับองค์กรต่อไปให้นานที่สุด เพื่อองค์กรจะได้มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพไว้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ  อีก
ท้ังยังเป็นการประหยัดงบประมาณ เวลาท่ีจะต้องใช้ในการสรรหา และการพัฒนาบุคลากรใหม่อีกด้วย 
  โรงเรียนวัดเวฬุวันเป็นหน่วยงานภาครัฐอีกหน่วยงานหนึ่งท่ีมีภารกิจในด้านการสอน  การบริหารจัดการ
และดูแลให้การศึกษาแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน 8 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านกู่
เส ือ , หมู่2 บ้านเวฬุวัน , หมู่3 บ้านยางเนิ ้ง , หมู่4 บ้านเชียงยืน , หมู่5 บ้านศร ีโพธาราม  , หมู่6 บ้านต้น
เหียว , หมู่7 บ้านต้นเหียว , หมู่8 บ้านป่าเก็ดถี่ นอกจากนี้แล้วยังมีนักเรียนที่อยู่นอกเขตบริการต่างอำเภอ และ
ต่างจังหวัดเข้ามารับบริการอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากภารกิจดังกล่าว โรงเรียนวัดเวฬุวันต้องอาศัย  บุคลากรผู้มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญเข้ามาปฏิบัติงาน  ดังนั้นการวางแผนคัดเลือกบุคลากร
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ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในโรงเรียนวัดเวฬุวัน ในตำแหน่งต่างๆจึงต้องมีความรอบครอบ โปร่งใส ตรงกับภาระงาน มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและเกิดผลประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด 
 
4. วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูอัตราจ้างช่ัวคราว 
 4.2 เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งลูกจ้างท่ัวไป 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
  5.1.1 ครูอัตราจ้างตรงตามเอก (100%) 
  5.1.2 บุคลากรท่ัวไปมีครบตามตำแหน่งงาน (100%) 
     5.2 เชิงคุณภาพ 
  5.2.1 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 90 % 
  5.2.2 โรงเรียนมีระบบการบริหารงานยอดเยี่ยม 90%   
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

 
เมษายน  2564 

  
นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

2.1  กิจกรรมสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ช่ัวคราว 

2.2  กิจกรรมสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ตำแหน่งลูกจ้างท่ัวไป 

ตลอดปี 
การศึกษา 

 
 

 
453,600  บาท 

เงินอุดหนุน 
836,994  บาท 

เงินอุดหนุน 

 
 
 
นางลัคนา  สุยะ 
 
นางลัคนา  สุยะ 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ตลอดปี
การศึกษา 

- 
นางลัคนา  สุยะ 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.2564 – 
มี.ค.2565 

- 
นางลัคนา  สุยะ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ      
 ระยะเวลาดำเนินการ   1  มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565  
 สิ้นสุดโครงการวันที่  31 มีนาคม 2565  
 
8.  ปฏิทินโครงการ    

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2565 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ตำแหน่งครูอัตรา
จ้างช่ัวคราว 
 

เงิน
อุดหนุน 
454,464

บาท 

    นางลัคนา 
สุยะ 

2 กิจกรรมสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ตำแหน่งลูกจ้าง
ท่ัวไป 

เงิน
อุดหนุน 
920,219  

บาท 

    นางลัคนา   
สุยะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

1,374,683  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ฯลฯ 

1 กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ตำแหน่งครูอัตราจ้างช่ัวคราว 
- ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน  
  อัตรา 9,000 บาท จำนวน 4 อัตรา 
  12 เดือน 
- เงินประกันสังคม (นายจ้าง) 5% 
  อัตรา 450 บาท จำนวน 4 อัตรา 

 
 

432,000 
 
 
- 

 
 
- 
 
 

21,600 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ฯลฯ 

  12 เดือน 
-เงินสมทบ 0.2 % 

 
864 

454,464 

2 กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ตำแหน่งลูกจ้างท่ัวไป 
-ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการรายเดือน  
อัตรา 9,000 บาท 1 อัตรา 12 เดือน 
-เงินประกันสังคม (นายจ้าง) 5% 
 อัตรา 450 บาท 1 อัตรา 12 เดือน 
-ค่าจ้างนักการภารโรง อัตรา 7,700  
บาท  จำนวน 2 อัตรา 12 เดือน 
-เงินประกันสังคม (นายจ้าง) 5% 
 อัตรา 385 บาท จำนวน 2 อัตรา 
12 เดือน 
-ค่าจ้างนักการภารโรง อัตรา 10,000  
บาท  จำนวน 1 อัตรา 12 เดือน 
-ค่าจ้างแม่บ้าน อัตรา 6,000 บาท 
จำนวน 2 อัตรา 12 เดือน 
-ค่าจ้างนักการภารโรง อัตรา 7,000 
บาท จำนวน 1 อัตรา 12 เดือน 
-เงินประกันสังคม (นายจ้าง) 5% 
-ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด อัตรา 
6,000 บาท จำนวน 1 อัตรา 12 
เดือน 
-เงินประกันสังคม (นายจ้าง) 5% 
 อัตรา 300 บาท จำนวน 2 อัตรา 
12 เดือน 

 
 

108,000 
 
 
 

184,800 
 
 
 
 

120,000 
 

144,000 
 

84,000 
 
 

72,000 

 
 
 
 

5,400 
 
 
 

9,240 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 
 
 

3,600 

  

 

 -ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด 
 อัตรา 6,200 บาท จำนวน 1 อัตรา 
12 เดือน 
-เงินประกันสังคม (นายจ้าง) 5% 
 อัตรา 310 บาท จำนวน 1 อัตรา 
12 เดือน 

74,400 
 
 
 
 
 

 
 
 

3,720 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ฯลฯ 

-ค่าจ้างพนักงานขับรถ อัตรา 8,340    
บาท จำนวน 1 อัตรา 12 เดือน 
-เงินประกันสังคม (นายจ้าง) 5% 
 อัตรา 417 บาท จำนวน 1 อัตรา 
 12 เดือน 
-เงินสมทบ 0.2%  

100,080  
5,004 

 
 

1,775 

 
 
 
 
 

920,219 
 รวมทั้งสิ้น 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
1,319,280 54,403 - - 1,374,683 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผลการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงาน 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

-สังเกต 
-ประเมิน ติดตาม 
-สัมภาษณ์ 
-ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน ติดตาม 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 โรงเรียนมีผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงาน 100% 
     12.2 บุคลากรได้รับการส่งเสริมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 100% 
 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                     (นางลัคนา  สุยะ) 

                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ         
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบุคลากร
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                         (นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์) 
                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบุคลากร 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

   
(ลงช่ือ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                              (นายจรัล    ถาวร) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                          วันท่ี 17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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48.  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
1.แผนงานบุคลากร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ (     )  ใหม่     (     ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางกาญจนา  จันทร์จร และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 
    2.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ 
         ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
    2.2 กิจกรรมศึกษาดูงานเดินตามรอยพ่อ 
         
3. หลักการและเหตุผล 
             การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากลเป็นองค์กรชั้นนำในยุคศตวรรษที่ 21 
สามารถแขงขันได ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เป็นส่ิงท่ีมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นยุคแหงการแข่งขันไรพรมแดน (Globalization) โดยตองอาศัยความรูความสามารถของบุคลากร องค์ความรู
และการบริหารจัดการท่ีดี  ซึ่งเป็นปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศ 
  ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนวัดเวฬุวัน จึงเห็นความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่จะตอ้งมี
ความรู ความสามารถ ในดานทักษะวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อเปนแนว 
ทางในการปฏิบัติงานในหนาที่ และมีระบบการบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองคกรใหทันสมัย และมีมาตรฐาน
ของการใหบริการนักเรียน ประชาชนในทุกๆ ดาน อย่างมีประสิทธิภาพ    
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4. วัตถุประสงค์ 
4.1  เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในด้านการใช้เทคนิควิธีสอน และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม 
4.2  เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 
4.3  เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสในการนำความรู้จากภายในและภายนอกมาปรับปรุงและพัฒนาตนเองและ

โรงเรียน 
 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
  5.1.1 ผู้บริหารและข้าราชการคณะครู  79 คน (100%) 
  5.1.2 พนักงานราชการและบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 19 คน (100%) 
     5.2 เชิงคุณภาพ 
  5.2.1 นักเรียนมีผลการเรียนท่ีดีขึ้น 80 % 
  5.2.2 ผู้บริหารและข้าราชการคณะครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน 80%   
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ
เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานตาม
โครงการ 

มิ.ย.64 - นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ 

2.กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ  ดังนี้ 

2.1 จัดอบรมพัฒนาการจัดทำผลงาน
ทางวิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

2.2 กิจกรรมพัฒนาการวิชาชีพและ
พัฒนาวินัย 
2.4 กิจกรรมศึกษาดูงานเดินตามรอยพ่อ 
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

มิ.ย.64 
 
 

 
 
 

ธ.ค.64 
 

 

 
 

เงินอุดหนุน 6,100บาท 
 
 
 

เงินอุดหนุน  
 13,300 บาท 

 
เงินรายได้อื่นๆ 
154,600 บาท 

 
 
นางกาญจนา จันทร์จร
และคณะ 
นางนงคราญ  ยวงฟ้า 
 
นางสาววรัญญา เรืองฤทธิ ์
และคณะ 
 

3.นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

4.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.64 – มี.ค.
65  

- นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ      
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่  31  มีนาคม  2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.64) 

1. กิจกรรมพัฒนาการจัดทำผลงาน
ทางวิชาการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

เงิน
อุดหนุน 
6,100 
บาท 

    นางกาญจนา 
จันทร์จร  
และคณะ 

2. กิจกรรมพัฒนาการวิชาชีพ
และพัฒนาวินัย 

เงิน
อุดหนุน 
13,300 
บาท 

     

3. กิจกรรมศึกษาดูงานเดินตาม
รอยพ่อ 

เงินรายได้
อื่น ๆ 

154,600 
บาท 

    นางสาว
วรัญญา  
เรืองฤทธิ์  
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

174,000  บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

 

1 กิจกรรมพัฒนาการจัดทำผลงานทาง
วิชา การของข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง การศึกษาเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

1,600 4,000 500 - -  

2. กิจกรรมพัฒนาการวิชาชีพและ
พัฒนาวินัย 

800 10,000 2,500 
 

   

3. กิจกรรมศึกษาดูงานเดินตามรอยพ่อ  154,600     
 รวมทั้งสิ้น 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
2,400 168,600 3,000   174,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
  
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. การใช้เทคนิควิธีสอน 
2. การใช้เทคโนโลยี 
3. การสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน 
4. ครูและนักเรียนมีความสุขในโรงเรียน 90 % 

-สังเกตุ 
-ประเมิน ติดตาม 
-สัมภาษณ์ 
-ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบสังเกตุ 
-แบบประเมิน ติดตาม 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ครูมีการใช้เทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย 
12.2 ครูมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
12.3 ครูมีการสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน 
12.4 ครูและนักเรียนมีความสุขในโรงเรียน 90 % 
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                 (ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                (นางกาญจนา  จันทร์จร) 

                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบุคลากร 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

       ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์) 

                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบุคลากร 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
  

               ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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49.  โครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรทางการศึกษา 
 
1.แผนงานบุคลากร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา    
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (     ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววรัญญา  เรืองฤทธิ์ และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมสวัสดีปีใหม่บุคลากรนักการภารโรง แม่บ้าน แม่ครัว คนขับรถ 
2.2 กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่าง ๆของคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน 
2.3 กิจกรรมเยี่ยมไข้ให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน 
2.4 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
2.5 กิจกรรมงานอวมงคล 
2.6 กิจกรรมงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2.7 กิจกรรมรักษาและพัฒนา วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.8 กิจกรรมจัดทำบอร์ดโครงสร้างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 
3. หลักการและเหตุผล 
      ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การบริหารงาน  โดยการจัดการให้บุคลากรร่วมกันทำงานอย่างมีนำหนึ่งใจเดียวกัน และทำงานด้วยความพึงพอใจ 
ขวัญและกำลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและกำลังใจ  เป็นสภาพจิตใจ
และพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสูงหากกำลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามคนที ่มี
ความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีกำลังใจท่ีดี การปฏิบัติงานจะได้ผลมากกว่าบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถสูง 
การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 
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 ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนวัดเวฬุวัน มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพ 

4.2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
4.3 เพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ 
4.4 เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร         
    

5.  เป้าหมาย 
        5.1 เชิงปริมาณ 
     5.1.1 ผู้บริหารและข้าราชการคณะครู  79 คน (100%) 
     5.1.2 พนักงานราชการและบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 19 คน (100%) 
       5.2 เชิงคุณภาพ 
    5.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน มีขวัญและ  
                    กำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

1.1 กิจกรรมสวัสดีปีใหม่บุคลากร
นักการภารโรง แม่บ้าน แม่ครัว 
คนขับรถ 

1.2 กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆของคณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียน 

 
1.3 กิจกรรมเยี่ยมไข้ให้กำลังใจคณะครู

และบุคลากรของโรงเรียน 

มิ.ย.64 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
 
 

3,000  บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 

 
5,000  บาท 

เงินรายได้อื่น ๆ 
 
 

5,000  บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 

 
 
 

นางสาววรัญญา เรืองฤทธิ ์
นางพัชรี เกษมณี 
นางอภิสรา บุญทวี 
นางสาววรัญญา 

เรืองฤทธิ์ 
นางอภิสรา บุญทวี 

 
นางพัชรี เกษมณี 

นางอัญชลี นันตาวงค์ 
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กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.4 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
 
1.5 กิจกรรมงานอวมงคล 
 
 
1.6. กิจกรรมงาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
1.7 กิจกรรมรักษาและพัฒนา วินัย

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
1.8 กิจกรรมจัดทำบอร์ดโครงสร้าง

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

ม.ค.65 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
เม.ย. 64 , 
ต.ค.64 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

มิถุนายน 

60,000  บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 
5,000  บาท 

เงินรายได้อื่น ๆ 
 

1,000  บาท 
-เงินรายได้อื่น ๆ 

1,000  บาท 
 เงินรายได้อื่น ๆ 

 
12,600 บาท 
เงินอุดหนุน 

 

นางพัชรี เกษมณี 
นางอัญชลี นันตาวงค์ 

นางสาววรัญญา 
เรืองฤทธิ์ 

 
นางสาวพิมุกข์พัฒน์ จิรัช

ธรรมโชติ 
นางธนพร  อนุสรพรพงศ์ 

 
 

นายทวีป  ศรีสุวรรณ 

2.นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

3.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ  1  ครั้ง 

ต.ค.64 – มี.ค.
65 

- นางสาววรัญญา  เรือง
ฤทธิ์ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ      
   ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565  
   สิ้นสุดโครงการวันที่ 31  มีนาคม  2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมสวัสดีปีใหม่
บุคลากรนักการภารโรง 
แม่บ้าน แม่ครัว คนขับรถ 
 

เงินรายได้
อื่น ๆ 
3,000 
บาท 

    นางสาว
วรัญญา  
เรืองฤทธิ์ 
และคณะ 

2 กิจกรรมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสต่าง ๆของ
คณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียน 

เงินรายได้
อื่น ๆ 
5,000 
บาท 

    นางสาว
วรัญญา   
เรืองฤทธิ์ 
และคณะ 

3 กิจกรรมเยี่ยมไข้ให้กำลังใจ
คณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียน 

เงินรายได้
อื่น ๆ 
5,000 
บาท 

    นางอภิสรา 
บุญทวี 
และคณะ 

4 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เงินรายได้
อื่น ๆ 

60,000 
บาท 

    นางพัชรี 
เกษมณี 
และคณะ 

5 กิจกรรมแสดงความเสียใจ
งานอวมงคล 

เงินรายได้
อื่น ๆ 
5,000 
บาท 

    นางสาว
วรัญญา เรือง
ฤทธิ์ 
และคณะ 

6 
 
 

 

กิจกรรมงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

เงินรายได้
อื่น ๆ 
1,000 
บาท 

    นางสาว
พิมุกข์พัฒน์ 
จิรัชธรรมโชติ 
และคณะ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

7.  กิจกรรมรักษาและพัฒนา 
วินัยและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

เงินรายได้
อื่น ๆ 
1,000 
บาท 

    นางธนพร  
อนุสรพรพงศ์
และคณะ 

8. กิจกรรมจัดทำบอร์ดโครงสร้าง
ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

เงินอุดหนุน 
12,600 
บาท 

    นายทวีป  ศรี
สุวรรณ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

92,600   บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

1 กิจกรรมสวัสดีปีใหม่บุคลากรนักการ
ภารโรง แม่บ้าน แม่ครัว คนขับรถ 

- - 3,000 
 

- - 
 

3,000 

2 กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆของคณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียน 

- - 5,000 
 
 

- - 
 
 

5,000 

3 กิจกรรมเยี่ยมไข้ให้กำลังใจคณะครู
และบุคลากรของโรงเรียน 

- - 5,000 
 

- - 
 

5,000 

4 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ - 60,000 - - - 60,000 
5. กิจกรรมแสดงความเสียใจงาน

อวมงคล 
- - 5,000 

 
- 

- 
5,000 

6. กิจกรรมงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   1,000    
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

7. กิจกรรมรักษาและพัฒนา วินัยและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  
1,000 

 
 

 

8. กิจกรรมจัดทำบอร์ดโครงสร้าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 12,600    12,600 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 72,600 20,000 - - 92,600 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
  
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ีของ
โรงเรียน มีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

-สังเกต 
-ติดตาม 
-ประเมินความพึงพอใจ 
  

-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน ติดตาม 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
  

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน     
       อย่างเต็มศักยภาพ 
12.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกนัและกัน 
12.3 บุคลากรเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ 
 

 
              (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                 (นางสาววรัญญา เรืองฤทธิ์) 
                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ         
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบุคลากร 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

               (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                        (นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบุคลากร 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

               (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                              วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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50.  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 
1.  แผนงานบุคลากร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     
กลยุทธ์ท่ี  2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการ  
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที ่3  การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ           (    )  ใหม่     (  √  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางนงคราญ   ยวงฟ้า 
 
2.  กิจกรรมในโครงการ 
     2.1  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 
3.  หลักการและเหตุผล 
            ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การบริหารงาน โดยการจัดการให้บุคลากรร่วมกันทำงานอย่างมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันและทำงานด้วยความพึงพอใจ 
ขวัญและกำลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและกำลังใจเป็นสภาพจิตใจ
และพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถสูงหากกำลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามคนที ่มี
ความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีกำลังใจท่ีดี การปฏิบัติงานจะได้ผลมากกว่าบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถสูง  
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาความดีความชอบ ด้วยความยุติธรรม  โปร่งใส เที่ยงธรรม ตาม
หลักเกณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 
          ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนวัดเวฬุวัน มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการสร้างขวัญให้แก่ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนเป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
4.  วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนมีขวญักำลังใจในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพ 

4.2  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
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5.  เป้าหมาย 
        5.1 เชิงปริมาณ 
     5.1.1 ผู้บริหารและข้าราชการคณะครูทุกคนคน (100%) 
     5.1.2 อัตราจ้างทุกคน (100%) 
       5.2 เชิงคุณภาพ 
    5.2.1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน มีขวัญและ  
                    กำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ
เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

2. ประเมินผลการรอบท่ี1 
( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) 
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
3. ประเมินผลการรอบท่ี2 
( 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2565) 
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

21 พ.ค.64 
 
 

1-25 ก.ย.64 
 

26-30 ก.ย.64 
 

1-25 มี.ค. 65 
26-31 มี.ค 65 

10,000  บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 

 
 
 
 

นางนงคราญ  ยวงฟ้า 
และคณะ 
 

3.นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4.สรุปผล/จัดทำรายงานกิจกรรม ก.ย.64 
 มี.ค.65 

- นางนงคราญ  ยวงฟ้า 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ      
   ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565  
   สิ้นสุดโครงการวันที่ 31  มีนาคม  2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.64) 

1 กิจกรรมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา   

เงินรายได้
อื่น ๆ  
10,000 
บาท 

    นางนงคราญ 
ยวงฟ้า 
และคณะ 
 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

10,000   บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
อื่นๆ 

 
1 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   

-  ค่าอาหารว่างการประชุมฯ 1 วัน   
จำนวน 30 คน 1 มื้อ มื้อละ 25 
บาท(30*1*25 = 750) 

-  ค่ากระดาษ A4 2 กล่องกล่องละ 
625 บาท 

-  ค่ากระดาษอิงค์เจทมันวาว  180 g 
1 ห่อ ห่อละ 250 บาท 

-  ค่าแฟ้มห่วง 3 นิ้ว 5 เล่มเล่มละ 80 
บาท 

-  
 
 
 

750 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,250 
 

250 
 

400 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
อื่นๆ 

 
-  ค่าแฟ้มห่วง 1 นิ้ว 120 เล่มเล่มละ 

50 บาท 
-  ไส้แฟ้ม A4  20 ห่อ ห่อละ 23 บาท 

 
 
 

 
460 

 
 

2 กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินโครงการ 

- - 890 - - - 

3 กิจกรรมสรุปรายงานโครงการประจำปี       
 รวมทั้งสิ้น 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
- 750 9,250 - - 10,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
  
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
- ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และ

อัตราจ้างได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  มีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ
และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

ประเมินเอกสารตามตัวชี้วัด - แบบประเมินการขอเล่ือนขั้นเงินเดือน 
-แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของข้าราชการและอัตราจ้าง 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1  ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
12.2  ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกนัและกัน 

 
 

              (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นายนงคราญ  ยวงฟ้า) 

                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ        
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบุคลากร 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

              (ลงช่ือ)..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                          (นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์) 

                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบุคลากร 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
   

 
               (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี  17   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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51.  โครงการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 
1. แผนงานอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ     
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ลักษณะโครงการ   (   )  ใหม่     ( ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายอภิเษก  ณ วรรณต๊ิบ และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 
    2.1 กิจกรรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  
    2.2 กิจกรรมการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
 
3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวัดเวฬุวันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) 
และเพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและความเจริญ
ทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งโลกยุคปัจจุบันเป็นโลกการติดต่อส่ือสาร
ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแม่นยํา จึงทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเรียกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆนี้
ว่า ระบบสารสนเทศ เป็นกลุ่มขององค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งทำการรวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และ
กระจาย สารสนเทศออกไปเพื่อสนับสนุน การควบคุม การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการวางแผน ท่ีเกิดขึ้นภายใน
องค์กร ข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดเวฬุวันจึงจัดทำโครงการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ช่วยใหการวาง
แผนการบริหาร จัดการ และการตัดสินใจดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. วัตถุประสงค์ 
    4.1 เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
    4.2 เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ครู บุคลากร นักเรียน และผู้เกี่ยวของ 
    4.3 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานท่ีจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนท้ัง  6 ฝ่าย ได้แก่ งานวิชาการ ,งานอาคารสถานท่ี ,งานกิจการ
นักเรียน ,งานบุคลากร ,งานอำนวยการ ,งานแผนงานและงบประมาณ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

5.1.2 รวบรวมข้อมูลในรูปแบบ Data Management Center และรูปแบบเอกสาร 
     5.2 เชิงคุณภาพ 

5.2.1 โรงเรียนมีระบบการค้นหาข้อมูลสารสนเทศท่ีสะดวก รวดเร็ว 
5.2.2 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศครบตามขอบข่ายงานสารสนเทศ 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูเพื่อวางแผน การจัดเก็บ    
   ข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา 

1 – 8 มิ.ย. 64 - นายอภิเษก 
ณ วรรณต๊ิบ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

2.1 กิจกรรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  
 
2.2 กิจกรรมการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ

จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

9 มิ.ย. 64 
– 

14 ส.ค. 64 

 
 

1,000  บาท 
เงินอุดหนุน 
2,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

นายอภิเษก  
ณ วรรณต๊ิบ  
และคณะ 

3. ติดตาม กำกับ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบาย 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

 
- 

ฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการ
โครงการฯ 

4. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  

มี.ค. 65  นายอภิเษก 
ณ วรรณต๊ิบ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 30 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่    30 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ  

เงิน
อุดหนุน 
1,000  
บาท 

 

 

  

นายอภิเษก 
ณ วรรณต๊ิบ 
และคณะ 

2 กิจกรรมการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ในการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

เงิน
อุดหนุน 
2,000  
บาท 

    

ฝ่ายบริหาร 
คณะกรรม- 
การโครงการฯ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

3,000  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

1 กิจกรรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ - 1,000 - - - 1,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

2 กิจกรรมการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ในการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

- - 2,000 - - 2,000 
 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 1,000 2,000 - - 3,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 ฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน     
 10.2 คณะกรรมการโครงการฯ 
     10.3 คณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกท่าน 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ

นำมาใช้ในการบริหารจัดการครบถ้วน 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

2.ความพอเพียงของวัสดุท่ีใช้จัดทำ 
  ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

-สังเกต 
-สอบถาม 
-ตรวจสอบแบบบันทึกข้อมูล 

- แบบจัดเก็บข้อมูล 
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
     12.2 บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ครู บุคลากร นักเรียน และผู้เกี่ยวของ 
     12.3 เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานท่ีจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

 
 

(ลงช่ือ)................................................ ผู้เสนอโครงการ 
                                                              (นายอภิเษก  ณ วรรณต๊ิบ) 

                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ         
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 

     (ลงช่ือ)..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                          (นางสาวอุษณีย์  สกุณา) 
                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

   
    (ลงช่ือ).................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                                     วันท่ี  17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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52.  โครงการงานธุรการ 
 
1.แผนงานอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     ( ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวอรกัญญา   หาญฤทธิ์ และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 
    2.1 กิจกรรมการดำเนินงานธุรการ 

2.2 กิจกรรมวัสดุสำนักงาน 
      
3. หลักการและเหตุผล 
 งานธุรการถือเป็นงานสนับสนุนการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่สำคัญ เป็นงานที่ช่วยสนับสนุน
แผนงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากมีการจัดระเบียบของงานไว้อย่างเป็นระบบ  
ดังนั้น การพัฒนาระบบงานธุรการจึงเป็นการพัฒนาการจัดกระทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวข้องกับงานธุรการมารวม
ไว้อย่างเป็นระบบในที่เดียวกัน ง่ายต่อการจัดเก็บ การประมวลผลและการใช้ข้อมูลสารสนเทศงานธุรการ ทำให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้สนับสนุนในการตัดสินใจได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อพัฒนางานธุรการให้จัดทำ การรับ-ส่ง การเก็บรักษาหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ 
และเป็นปัจจุบัน 

4.2 เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจำเป็นในการดำเนินงานธุรการให้มีคุณภาพ 
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5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1  งานธุรการเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100 
5.1.2  การรับ-โต้ตอบหนังสือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
5.1.3  การจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา ร้อยละ 100 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 ช่วยสนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2.2 ระบบงานธุรการ เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สวยงาม สะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหา จัดทำได้รวดเร็วขึ้น 
5.2.3 เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
5.2.4 ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้องในการควบคุม ตรวจสอบ 

และติดตามเรื่องต่าง ๆ 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.  ประชุมคณะครูทำงาน พ.ค. 2564 - 
 

นางสาวจันทร์จิรา   มีสนิท 
และคณะ 

2.  การดำเนินกิจกรรม 
    2.1 กิจกรรมดำเนินงานธุรการ 
 
 
    2.2 กิจกรรมวัสดุสำนักงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

22,00  บาท 
เงินอุดหนุน 

30,400  บาท 
เงินรายได้อื่นๆ 

82,445 
เงินอุดหนุน 

นางสาวอรกัญญา  หาญฤทธิ์ 
นางผกาภรณ์   จันทร์เรือง 
นางสาวจรีรัตน์   สมสุข 
 
นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท 

3. ติดตาม ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
 

นางสาวจันทร์จิรา   มีสนิท  

4. สรุปผล จัดทำรายงานโครงการ พ.ค.2564 - นางสาวอรกัญญา   หาญฤทธิ์ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่    31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ      

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 
 

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

 

1 กิจกรรมดำเนินงานธุรการ 
- คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 1 ชุด 
- Printer Epson L3110  2  เครื่อง 
- กระดาษ Idea Green 80g. 
- กระดาษการ์ดสี A4 180g 50ผ คละสี สี

อ่อนๆ 
- กระดาษใบประกาศปั๊มทอง A4  50 ผ. 
- หมึกเครื่องปริ้น Epson  
- กระดาษ Inkjet Hijet 180g. 50ผ. 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

11,400 
850 

 
460 

2,250 
540 

 
22,000 
8,400 

 52,400 

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 
ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 
( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 
(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 
( ม.ค.-
มี.ค.64) 

1 กิจกรรมดำเนินงาน
ธุรการ 
 

เงินอุดหนุน 
22,000  บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 
30,400 บาท 

    นางสาว 
อรกัญญา 
 หาญฤทธิ์และ
คณะ 

2 กิจกรรมวัสดุ
สำนักงาน 

82,445 
เงินอุดหนุน 

    นางสาว 
จันทร์จิรา   
มีสนิท 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 134,845  บาท 
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ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 
 

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

 

- กาวน้ำ 50cc. H12 
- กาวลาเท็กซ์ TOA  8 ออนซ์ 
- เครื่องเย็บ MAX HD10N สีทึบ สีส้ม 
- ตรายาง Shiny “จ่ายแล้ว” วันท่ีไทย S68 
- เทปผ้ากาว ขนาด 1.5 นิ้ว 

สีแดง,สีเหลือง,สีเขียว,สีน้ำเงิน,สีม่วง    
อย่างละ 1 ม้วน รวม 5 ม้วน 

- เทปผ้ากาว ขนาด 2 นิ้ว 
สีแดง,สีเหลือง,สีเขียว,สีน้ำเงิน,สีม่วง    
อย่างละ 1 ม้วน รวม 5 ม้วน 

- น้ำยาลบคำผิด แบบปากกา pentel 
ZL31WL 

- ใบมดีคัทเตอร์ใหญ่ BL-B150P 
- คัทเตอร์ใหญ่ BQ 221 
- คลิปบอร์ปกหนัง ROBIN  115 A4 
- ลวดเสียบกระดาษ 500 ตัว  
- ซองขาว ครุฑ ซองขาวยาว (1x50) 
- ซองน้ำตาล ครุฑ A4 (1x10) 
- ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ำเงิน,สีแดง สีละ 3 

ด้าม 
- แท่นประทับหมึกตราม้า No.1 สีแดง 
- หมึกเติมตลับชาด สีน้ำเงิน ,สีแดง กันน้ำ 
- สต๊ิกเกอร์กระดาษ สีขาวด้าน A4 
- คลิปหนีบ 15 MM. No.4115 
- คลิปหนีบดำช้าง E112 
- คลิปหนีบดำช้าง E111 
- กระดาษโน้ต Post-it 3M 670-5AM 

75 
44 
140 
198 
170 

 
 

440 
 
 

288 
 

150 
200 
800 
320 
390 
450 
78 
 

72 
68 
600 
350 
110 
220 
210 
350 
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ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 
 

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

 

- ปากกาลูกล่ืน DONG-AION3 3 สี 0.5 
MM 

- ปากกา PENTEL หมึกเจล BL80-A ดำ 
- ชุดดินสอกด2.0 MP188-S 
- ไส้ดินสอMP-333 2.0mm. 2B 
- ยางลบFABER CASTELL DUST-FREE 

187171  
- ยางลบST.526 35Nนีออน 
- ใบสำคัญรับ 
- ใบสำคัญจ่าย 

 
275 
170 
100 
60 
 
6 
86 
80 

2 กิจกรรมวัสดุสำนักงาน   82,445    
รวมทั้งสิ้น 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
- - 104,445 30,400 - 134,845 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 10.2 หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
การดำเนินงานธุรการของโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ 
เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน  

-การประเมินผล 
-การรายงานผล 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบรายงานผล 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ระบบงานธุรการมีการจัดทำ การรับ-ส่ง การเก็บรักษาหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว  
       ถูกระเบียบ เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ 
12.2 มีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอในการดำเนินงานธุรการของโรงเรียน 
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(ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นางสาวอรกัญญา   หาญฤทธิ์) 

                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ    
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

   (ลงช่ือ)..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                          (นางสาวอุษณีย์  สกุณา) 
                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
  

   (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                             วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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53.  โครงการประชาสัมพันธ ์
 
1.แผนงานอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลยุทธ์ที ่1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ   
ลักษณะโครงการ     (     )  ใหม่     (  √  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิทและคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 
2.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 

   

 3. หลักการและเหตุผล 
      การประชาสัมพันธ์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่ามีความสำคัญและจำเปน็อย่างยิ่ง
สำหรับทุก ๆ องค์การ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ   องค์การเอกชน  รัฐวิสาหกิจและองค์การไม่แสวงหากำไร ตลอดจน
กิจกรรมการดำเนินงานแทบทุกประเภทล้วนแล้วแต่ใช้การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่เรื่องราว 
สร้างความเข้าใจและสานความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์การกับกลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 
 Cutlip and Center (1978) นักวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีมีช่ือเสียงของ สหรัฐอเมริกา ได้เสนอ
แนวความคิดไว้ว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อส่ือสาร (communication) และความคิดเห็นจากองค์การไปสู่
ประชาชน  รวมทัง้รับฟังความคิดเห็นหรือ ประชามติ (public opinion) ท่ีประชาชนมีต่อองค์การโดยมุ่งท่ีจะสร้าง
และตอบสนอง ผลประโยชน์ร่วมกันท้ังสองฝ่ายระหว่างองค์การกับประชาชน จากแนวคิดข้างต้นแสดงให้เห็นว่า 
การประชาสัมพันธ์เป็นงานสร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจอันดีแก่ประชาชน เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ความกลมเกลียว ราบรื่นระหว่างองค์การกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังการประชาสัมพันธ์ยังมีส่วนช่วยให้ 
องค์การสามารถปรับตนเองให้สอดคล้องกลมกลืนกับสังคมได้ 
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 ดังนั้น โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) จึงเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ จึงได้แต่งต้ังบุคลากร
เพื่อดูแลรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ได้แก่  Facebook โรงเรียนวัดเวฬุวัน
Line โรงเรียนวัดเวฬุวัน เว็บไซต์ของโรงเรียน  กิจกรรมเสียงไร้สายร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้งทางคล่ืน
พระพุทธศาสนาสารภี  FM 98.25 MHzg หรือส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อแจ้งข่าวสารของโรงเรียนท่ีเป็นประโยชน์
ทางการศึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองอย่างทันท่วงทีและทันเหตุการณ์ 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อแจ้งสารสนเทศของโรงเรียนท่ีเป็นประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองทราบทันเหตุการณ์ 
4.2  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ตลอดถึงบุคลากร  หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จ 
       ตามนโยบายของทางโรงเรียน 
4.3  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างโรงเรียน  บ้านและชุมชนให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

 

5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1  ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน จำนวน 1,800 คน รับทราบข้อมูล  ติดตามข่าวสารงาน
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ facebookหรือไลน์ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร้อยละ  100 

5.1.2  โรงเรียนแจ้งข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน  โดยประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายร่วมกับเทศบาลตำบล
ยางเนิ้ง  เดือนละ 1  ครั้ง 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1  ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรับทราบข้อมูลข่าวสารของ

โรงเรียนวัดเวฬุวันได้ทันเวลา  ทันเหตุการณ์ 
5.2.2  ผู้ปกครองและนักเรียน บุคลากร  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการ

ทำงานร่วมกัน 
5.2.3  ผู้ปกครองและนักเรียน บุคลากร  ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและมี

ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ.
ประชาสัมพันธ์เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

พ.ค. 64 -  นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้
2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรม

โรงเรียน 
2.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียง 
     ไร้สายร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 

พ.ค.64-มี.ค.65  
 

1,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

- 

 
 
นายวีระวฒุิ  ชัยวงศ์ญาติ 
 
นางสาวพิมุกข์พัฒน ์
จิรัชธรรมโชติ  และคณะ 

3.นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี.ค.2565 -  นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ     1 มิถุนายน  2564 -  31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่       31  มีนาคม  2565   
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโรงเรียน 

เงินอุดหนุน 
1,000  บาท 

    นายวีระวฒุิ  
ชัยวงศ์ญาติ 

2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียง
ไร้สายร่วมกับเทศบาลตำบล
ยางเนิ้ง 

-     นางสาว
พิมุกข์พัฒน ์
จิรัชธรรมโชติ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

1,000 บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรม

โรงเรียน 
- 1,000 - - - 1,000 

2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียง 
ไร้สายร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 

- - - - - - 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 1,000 - - - 1,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1  คณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง 
 10.2  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
 10.3  วัดและชุมชนในตำบลยางเนิ้ง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัด

เวฬุวันจำนวน  1,800 คน 
รับทราบข้อมูลติดตามสารสนเทศ 
กิจกรรมของทางโรงเรียนผ่านทาง
เว็บไซต์ เฟสบุ๊คหรือไลน์ของ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน ร้อยละ  100 

2.  โรงเรียนแจ้งข่าวสารกิจกรรม ของ
โรงเรียนโดยประชาสัมพันธ์เสียง
ไร้สายร่วมกับเทศบาลตำบลยาง
เนิ้ง  เดือนละ 1  ครั้ง 

- การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใน
เฟสบุ๊คและไลน์ของโรงเรียนวัด
เวฬุวัน 

- สถิติการเข้าชมเฟสบุ๊คและไลน์
ของโรงเรียนวัดเวฬุวันจาก
นักเรียนและผู้ปกครอง 

-เสียงสะท้อนจากชุมชนผ่าน
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เช่น      
คำติชม  ข้อเสนอแนะการ
ประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย 

- ช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านเฟสบุ๊ค
และไลน์ของโรงเรียน 

 
 
 
 

- สคริปการออกรายการเสียงไร้สายของ
โรงเรียนวัดเวฬุวันในแต่ละเดือน 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1   นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบสารสนเทศของโรงเรียนท่ีเป็นประโยชน์ทางการศึกษาได้ทัน

เหตุการณ์ 
12.2  โรงเรียนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ตลอดถึงบุคลากร  หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จ

ตามนโยบายของทางโรงเรียน 
12.3  โรงเรียน  บ้านและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                             (นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท) 

                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ      
    

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอำนวยการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

            (ลงช่ือ)..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                    (นางสาวอุษณีย์     สกุณา) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

           ลงช่ือ ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายจรัล    ถาวร) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวดัเวฬุวัน 
                                       วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
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54.  โครงการพัฒนางานปฏิคม 
 
1.แผนงานอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                     
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอัญชลี    นันตาวงค์ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมการจัดซื้อและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 
2.2 กิจกรรมการจัดซื้อและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับห้องเรียน 55 ห้องเรียน 
2.3 กิจกรรมการจัดเล้ียงอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

 
3. หลักการและเหตุผล 
             งานพัฒนางานปฏิคมเป็นการให้บริการและการต้อนรับการประสานงาน  การอำนวยความสะดวกการ
สร้างความเป็นมิตรอบอุ่นใจ  การให้ความสะดวกสบาย  การให้ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติ ตามคำร้องขอและการให้
ความช่วยเหลือตามสมควร แก่ผู้มาติดต่อประสานงานให้ส่วนของงานบริหารทั่วไป และเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้
บุคลากรในองค์กรเกิดแรงบันดาลใจและมีความสุขในการทำงาน  ดังนั้นโครงการงานพัฒนางานปฏิคม  ส่งผลให้
งานต่างๆสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อติดตามดูแลและขับเคล่ือนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
4.2 เพื่อให้มีอุปกรณ์ครบสำหรับให้บริการกับผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ 
4.3 เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
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5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
  5.1.1 มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 
  5.1.2 บุคลากรในโรงเรียนวัดเวฬุวัน ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อ ผู้มาศึกษาดูงานได้ใช้บริการ 
 
     5.2 เชิงคุณภาพ 
  5.2.1 มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับให้บริการท่ีมีคุณภาพ 
  5.2.2 ผู้มาศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในการให้บริการท่ีได้รับจากงานปฏิคมในระดับคุณภาพ ดีมาก 
   5.2.3 งานปฏิคมของโรงเรียนวัดเวฬุวันบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนางานปฏิคมเพื่อช้ีแจง
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ 

พ.ค.64-เม.ย.65  
 

นางอัญชลี  นันตาวงค์ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้
2.1 กิจกรรมการจัดซื้อและจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์ สำหรับให้บริการอย่า
เพียงพอ 

 
2.2 กิจกรรมการจัดซื้อและจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์สำหรับห้องเรียน55 
ห้องเรียน 

2.3 กิจกรรมการจัดเล้ียงอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ค.64-มี.ค.65  
 

3,500 บาท 
เงินอุดหนุน 

90,000  บาท 
เงินรายได้อื่นๆ 
43,450  บาท 
เงินรายได้อื่นๆ 

 
60,000  บาท 
เงินรายได้อื่นๆ 

 

นางอัญชลี    นันตาวงค์ 
 

3.นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

 ผู้บริหาร 

4.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.64-มี.ค.65  นางอัญชลี    นันตาวงค์ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2564 
 สิ้นสุดโครงการวันที่    31  มีนาคม  2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมการจัดซื้อและจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ
ให้บริการอย่างเพียงพอ  

เงิน
อุดหนุน 
3,500 
บาท 

เงินรายได้
อื่นๆ 

90,000  
บาท 

    นางอัญชลี 
นันตาวงค์ 

2 กิจกรรมการจัดซื้อและจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ
ห้องเรียน 55  ห้องเรียน 

เงินรายได้
อื่นๆ 

43,450  
บาท 

    นางอัญชลี 
นันตาวงค์ 

3 กิจกรรมการจัดเล้ียงอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม 
 

เงินรายได้
อื่นๆ 

60,000  
บาท 

    นางอัญชลี 
นันตาวงค์ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

196,950  บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมการจัดซื้อและจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์ สำหรับให้บริการอย่าง
เพียงพอ  

- - 93,500   - - 93,500 

2 กิจกรรมกิจกรรมการจัดซื้อและจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ สำหรับห้องเรียน 55 ห้องเรียน  

 - 43,450   43,450 

3 กิจกรรมการจัดเล้ียงอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 

- 60,000 - - - 60,000 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

196,950  บาท 

10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 หน่วยงานอื่นและผู้ขอใช้บริการ 
 10.2 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.3 ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. มีวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับให้บริการ

อย่างเพียงพอ 
2. คณะผู้ศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ

ในบริการท่ีได้รับจากงานปฏิคมใน
ระดับ คุณภาพดีมาก 

-รับฟังพอใจของ 
ผู้ใช้บริการ 

-แบบสำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ 
-แบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของ 
  ผู้ใช้บริการ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 โรงเรียนวัดเวฬุวันมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อผู้ท่ีมารับบริการ 
12.2  โรงเรียนวัดเวฬุวันมีวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียนอย่างเพียงพอ 
12.3 โรงเรียนวัดเวฬุวันมีอาหารว่างและเครื่องด่ืมไว้บริการแก่ผู้ท่ีมารับบริการอย่างเพียงพอ 
12.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียน 
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(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                  (นางอัญชลี  นันตาวงค์) 
                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

   (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                           (นางสาวอุษณีย์  สกุณา) 
                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
   

 
(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี 17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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55.  โครงการดูแลรักษายานยนต์ 
 
1.แผนงานงานอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างความเข็มแข็งให้สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่     (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายนที แน่นอุดร  และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงรักษา 
2.2 กิจกรรมการประกันภัย 
2.3 กิจกรรมจัดหาน้ำมันเช้ือเพลิง 

 
3. หลักการและเหตุผล 
      ยานพาหนะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละปีบุคลากรของโรงเรียนได้ใช้ยานพาหนะเดินทางไปราชการและติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นจะต้องตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง และดูแลรักษา
ยานพาหนะของโรงเรียน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและมีสมรรถนะท่ีดีอยู่เสมอ  
 
4. วัตถุประสงค ์
     4.1 เพื่อจัดระบบการให้บริการด้านยานพาหนะของโรงเรียนให้มีความคล่องตัว และมีความปลอดภัย 
 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
   5.1.1 ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม รถยนต์ของโรงเรียนพร้อมใช้งานได้จำนวน 3 คัน 
     5.2 เชิงคุณภาพ 
  5.2.1 รถยนต์ของโรงเรียน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีคุณภาพท่ีดี 
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6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ  
  เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน    
  ตามโครงการ 

มิ.ย. 64 - นายนที แน่นอุดร 
นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท
นายสุรพล  คิดการงาน 

2.กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

2.1 กิจกรรม “ซ่อมแซมบำรุงรักษา” 
- ตรวจสอบรายการวันท่ีในการ

บำรุงรักษายานพาหนะแต่ละคัน 
- บันทึกข้อความถึงหัวหน้างาน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
- นำยานพาหนะเข้ารับการ

ตรวจเช็ค บำรุงรักษา 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

2.2 กิจกรรม “การประกันภัย” 
- ตรวจสอบการวันท่ีส้ินสุดการ

ประกันภัยยานพาหนะแต่ละคัน 
- ทำบันทึกข้อความเสนอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณา 
- จัดทำประกันภัยตามความ

เหมาะสมของรถยนต์แต่ละคัน 
2.3 กิจกรรม “จัดหาน้ำมันเช้ือเพลิง” 

- ติดต่อสถานีให้บริการน้ำมันเพื่อ
ขอเปิดเครดิตน้ำมันเช้ือเพลิง 

- ทำบันทึกข้อความเสนอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณา 

- เบิกจ่ายค่าน้ำมันเช้ือเพลิงในแต่
ละเดือน 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

มิ.ย.64-ธ.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.64-ธ.ค.64 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.64-ธ.ค.64 
 
 
 
 
 
 

 
 

35,000 
เงินรายได้อื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 

10,000 
เงินรายได้อื่น ๆ 

 
 
 
 
 

90,000 
เงินอุดหนุน 

 
 
 
 
 

นายนที แน่นอุดร 
นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท
นายสุรพล  คิดการงาน 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.64-มี.ค.65 - นายนที แน่นอุดรและ
คณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม 2565 
 
8. ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรม “ซ่อมแซม
บำรุงรักษา” 

เงินรายได้อ่ืน ๆ 

35,000 
บาท 

    นายนที 
แน่นอุดรและ

คณะ 
2 กิจกรรม “การ

ประกันภัย” 

เงินรายได้อ่ืน ๆ 

10,000 
บาท 

    นายนที 
แน่นอุดรและ

คณะ 
3 กิจกรรม “จัดหาน้ำมัน

เช้ือเพลิง” 
 

เงินอุดหนุน 
90,000 
บาท 

    นายนที 
แน่นอุดรและ

คณะ 
รวมทั้งสิ้น 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
135,000  บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

1 กิจกรรมบำรุงรักษา - 35,000 - - - 35,000 
2 กิจกรรมการประกันภัย - 10,000 - - - 10,000 
3 กิจกรรมจัดหาน้ำมันเช้ือเพลิง - - 90,000 - - 90,000 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 45,000 90,000 - - 135,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 ร้านซ่อมบำรุงยานยนต์ 
 10.2 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
 10.3 บริษัทประกันภัยรถยนต์ 
 
11. ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
มีการดำเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันภัย การบำรุงรักษารถยนต์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

- วิเคราะห์เอกสาร - แบบรายงานโครงการ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 มีการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันภัย การบำรุงรักษายานยนต์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
12.2 การใช้รถยนต์เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ   

 
 
     (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                    (นายนที  แน่นอุดร) 
                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ         
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

   (ลงช่ือ)..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                          (นางสาวอุษณีย์   สกุณา) 
                                รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี  17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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56.  โครงการพัฒนาปรับปรุงสหกรณ์โรงเรียน 
 
1.แผนงานอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที ่1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสิริรัตน์   คำจินะ 

       
2. กิจกรรมในโครงการ 
    2.1 กิจกรรมจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องแบบนักเรียนท่ีวางจำหน่ายในสหกรณ์ 
    2.2 กิจกรรมการจัดจ้างบุคลากร 
 
3. หลักการและเหตุผล 
           แนวคิดในการพัฒนาประเทศได้อาศัยหลักการสำคัญ 3 ประการคือ มุ่งให้ประชาชนพึ่งตน เอง มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศดังกล่าว จะต้องได้รับการปลูกฝังตั ้งแต่ยังเยาว์วัยจึงจะประสบผลสำเร็จ  กิจกรรมสหกรณ์หรือ
อุดมการณ์สหกรณ์เป็นความร่วมมือกันของสมาชิก ในอันที่จะพัฒนาชีวิตและกลุ่มให้มีความเข็มแข็งเศรษฐกิจ 
พึ่งพาตนเองได้ และดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมสหกรณ์โดยการปฏิบัติจริง นอกจากจะเป็นการฝึก
ทักษะการเรียนรู้ระบบสหกรณ์แล้ว ยังส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และฐานะทางเศรษฐกิจอีกทาง
หนึ่งด้วยเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรับผิดชอบ มีนิสัยไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักการประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนวัดเวฬุวันประกอบจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์   

4.1 เพื่อจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องแบบนักเรียนท่ีวางจำหน่ายในสหกรณ์ 
4.2 เพื่อปรับปรุงสหกรณ์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
  5.1.1 นักเรียนและผู้ปกครองท่ีมาใช้บริการสหกรณ์โรงเรียน จำนวน 1,800 คน 
 
     5.2 เชิงคุณภาพ 
  5.2.1 ร้านค้าสหกรณ์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
  5.2.2 นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความสะดวกอย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อมาใช้บริการของสกกรณ์ 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการน้ำด่ืมโรงเรียนเพื่อช้ีแจง
แนวทางการดำเนินงานตาม
โครงการ 

มิ.ย. 2564 - 
 

นายจรัล ถาวร 
นางสิริรัตน์   คำจินะ 
คณะกรรมสหกรณ์
โรงเรียน 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

   2.1 กิจกรรมจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์
และเครื่องแบบนักเรียนท่ีวาง
จำหน่ายในสหกรณ์ 

    2.2 กิจกรรมการจัดจ้างบุคลากร 

 
 

 ก.ค.2564 
 
 
 

 

 
 

18,000 บาท 
เงินรายได้อื่นๆฯ 

 
50,000 บาท 
เงินรายได้อื่นฯ 

นางสิริรัตน์   คำจินะ 
คณะกรรมสหกรณ์
โรงเรียน 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4.  สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.64-มี.ค.65 - นางสิริรัตน์   คำจินะ 
 

หมายเหตุ  ใช้เงินงบประมาณจากรายได้ของโครงการ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่    31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.64) 

1 กิจกรรมจัดซื้อตู้เก็บ
อุปกรณ์และเครื่องแบบ
นักเรียนท่ีวางจำหน่ายใน
สหกรณ์ 

เงินรายได้อื่นๆ 
18,000 บาท 

    นางสิริรัตน์   
คำจินะและ
คณะ 

2 กิจกรรมการจัดจ้าง
บุคลากร 

เงินรายได้อื่นๆ 
50,000 บาท 

    นางสิริรัตน์   
คำจินะและ
คณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

68,000  บาท 

หมายเหตุ  ใช้เงินงบประมาณจากรายได้ของโครงการ 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม ค่าจ้าง

ชั่วคราว 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

อื่นๆ 

1 กิจกรรมจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่อง 
แบบนักเรียนท่ีวางจำหนา่ยในสหกรณ ์
-ตู้เก็บของ  3 ใบ 

- - - 18,000 - 18,000 

2 กิจกรรมการจัดจ้างบุคลากร 50,000 - - - - 50,000 
 รวมทั้งสิ้น 

     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
50,000 - - - - 68,000 

หมายเหตุ  ใช้เงินงบประมาณจากรายได้ของโครงการ 
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10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.2 คณะกรรมการโครงการ 
 10.3 ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
- นักเรียนและผู้ปกครองท่ีมาใช้
บริการสหกรณ์โรงเรียน จำนวน 
1,800 คน 

-สังเกต 
-ความพึงพอใจ 

-แบบสังเกต 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

ด้านคุณภาพ 
1. ร้านค้าสหกรณ์มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
2. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความ
สะดวกอย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อมา
ใช้บริการของสกกรณ์ 

-สังเกต 
-ความพึงพอใจ 

-แบบสังเกต 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักเรียนและผู้ปกครอง ร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
12.2 สหกรณ์โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

 
(ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                   (นางสิริรัตน์   คำจินะ) 
                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ         

 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

   (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                           (นางสาวอุษณีย์  สกุณา) 
                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                             วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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57.  โครงการกองทุนสวัสดิการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 
1.แผนงานอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่     (     ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 การให้บริการกู้เงินแก่ครูและบุคลากรในโรงเรยีน 
2.2 ร่วมแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกโอกาส 
2.3 ร่วมงานอวมงคลกรณีญาติสายตรง (พ่อ แม่ สามี ภริยา บุตร) ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการโรงเรียนท่ี

เสียชีวิต 
2.4 ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกตามเหตุจำเป็นด้านต่างๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

  
3. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันทำงานอย่างมีนำหนึ่งใจเดียวกัน และทำงานด้วยความพึงพอใจ ขวัญ
และกำลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและกำลังใจเป็นสภาพจิตใจและ
พฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษระและความรู้สึกที่มีต่อการ การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากร
เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 
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4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพื่อให้บริการเงินกู้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
4.2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
           5.1.1  ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการเงินกู้อย่างท่ัวถึง 
          5.1.2 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
     5.2 เชิงคุณภาพ 
           5.2.1 มีการบริการการกู้เงินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5.2.2 มีการเสริมสร้างกำลังใจให้บุคลากรอย่างท่ัวถึง  
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

พ.ค.2564  นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ ดังนี้ 
2.1 การให้บริการกู้เงินแก่ครูและ

บุคลากรในโรงเรียน 
2.2 ร่วมแสดงความยินดีกับครูและ

บุคลากรในโรงเรียนทุกโอกาส 
2.3 ร่วมงานอวมงคลกรณีญาติ

สายตรง (พ่อ แม่ สามี ภริยา 
บุตร) ของสมาชิกกองทุน
สวัสดิการโรงเรียนท่ีเสียชีวิต 

2.4 ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก
ตามเหตุจำเป็นด้านต่างๆ ท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

แล้วแต่โอกาส 
 

แล้วแต่โอกาส 
 
 
 

แล้วแต่โอกาส 
 

 
 

1,000  บาท 
เงินรายได้อื่นๆ 

 

 
 

นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ
และคณะ 

3.นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

4.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

พ.ค.64 – มี.ค.
65 

- นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่  31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ    

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมการให้บริการกู้เงิน
แก่ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 

เงิน 
รายได้อื่นๆ 

1,000  
บาท 

 
   นางสาว 

ศิวพร  
ทิพย์พละ 
และคณะ 

2 กิจกรรมร่วมแสดงความยินดี
กับครูและบุคลากรใน
โรงเรียนทุกโอกาส 

     นางสาว 
ศิวพร  
ทิพย์พละ 
และคณะ 

3 กิจกรรมร่วมงานอวมงคล
กรณีญาติสายตรง (พ่อ แม่ 
สามี ภริยา บุตร) ของ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
โรงเรียนท่ีเสียชีวิต 

     นางสาว 
ศิวพร  
ทิพย์พละ 
และคณะ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

4 กิจกรรมให้การสงเคราะห์แก่
สมาชิกตามเหตุจำเป็นด้าน
ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร 

     นางสาว 
ศิวพร  
ทิพย์พละ 
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

1,000  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่า 
สาธารณูปโภค 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

 

1 
กิจกรรมการให้บริการกู้เงินแก่ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 

- - 1,000 - - 1,000 

2 กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับครูและ
บุคลากรในโรงเรียนทุกโอกาส 

- - - - - - 

3 

กิจกรรมร่วมงานอวมงคลกรณีญาติสาย
ตรง (พ่อ แม่ สามี ภริยา บุตร) ของ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการโรงเรียนท่ี
เสียชีวิต 

- - - - - - 

4 กิจกรรมให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกตาม
เหตุจำเป็นด้านต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร 

- - - - - - 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- - 1,000 - - 1,000 
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10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
   10.1 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
  
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดเวฬุ
วัน ได้รับบริการทุกคน 

-การสำรวจ 
-การสอบถาม 

- แบบสำรวจ 
- แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดเวฬุวัน มีความพึงพอใจจากกองทุนสวัสดิการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
12.2 กองทุนสวัสดิการโรงเรียนวัดเวฬุวันให้บริการแก่ คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดเวฬุวันอย่างท่ัวถึง 

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

                                           (นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ) 
                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................  
 
 

                   (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                            (นางสาวอุษณีย์  สกุณา) 
                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................  
 
 

                    (ลงช่ือ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี  17  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.2564 
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58.  โครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1.แผนงานงานอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร จัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการและการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่  4  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 
    2.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
3. หลักการและเหตุผล 
      ในปัจจุบันคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่าง
มาก โรงเรียนมีความจำเป็นต้องช้ีแจงนโยบายโครงการต่าง ๆ การบริหารจัดการในโรงเรียน ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร
ในด้านการจัดการศึกษา ของโรงเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
สถานศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียน 
4.2 เพื่อนำแนวคิดจากการร่วมกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาร่วมกันได้ใน

อนาคต 
 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 80 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา
โรงเรียน 
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     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา

โรงเรียน 
 
 6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานตาม
โครงการ 

พ.ค. 2564 
- 
 

นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท 
 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้
2.1  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

พ.ย.2564 - 
มี.ค.2565 

 
 

 
 

4,000 บาท 
เงินรายได้อื่นๆ 

 
 

นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท 
และคณะ 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ 
 

ต.ค.2564 - 
มี.ค.2565 

- 
นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท 

และคณะ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

เงินรายได้
อื่นๆ 

4,000 บาท 

    นางสาวจันทร์จิรา   
มีสนิท และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

4,000  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (การประชุม
งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน วัสดุจัดทำเอกสาร อาหารว่าง) 

 
 
 
- 

 
 
 

3,000 

 
 
 

1,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

4,000 
 รวมทั้งสิ้น 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
- 3,000 1,000 - - 4,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.2  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

-  เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานกับโรงเรียน 

-ความร่วมมือของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

-การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

-  นำแนวคิดจากการร่วมกิจกรรมมา
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน
ด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 

                     - -บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ร้อยละ 100  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
ของโครงการ 

12.2 ร้อยละ 90  สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกับโรงเรียน 
 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                           (นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท) 

                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

 
          (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 

                           (นางสาวอุษณีย์  สกุณา) 
                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

    
          (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี  17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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59.  โครงการส่งเสริมชุมชนสัมพันธ ์
 

1.แผนงานอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา           
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                                           
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                                        
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี   2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลยุทธ์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา       
ลักษณะโครงการ (      )  ใหม่     (    ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวธิดารัตน์  อิมัง และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง (เทศกาลสงกรานต์) 
2.2 กิจกรรมการร่วมทำบุญงานมงคลต่างๆ งานบำเพ็ญกุศลศพ งานกฐิน ผ้าป่า 
2.3 กิจกรรมการร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมกับวดั บ้าน ชุมชน  

 
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที ่ 29 ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุน
ให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
 โรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในชุมชนจัดขึ้น ถือเป็นส่ิงสำคัญท้ังการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ตลอดจนการเข้าร่วม
กิจกรรมตามเทศกาลประเพณีของชุมชน ซึ่งทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถนำชื่อเสียงมาสู่ตนเองและโรงเรียนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนอีกด้วย 
 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนเพราะ
โรงเรียนมีความจำเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน  กำหนดแนวทางใน

http://general.jvs.ac.th/index.php/2560/2018-09-03-06-12-43


 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

การพัฒนาโรงเรียน ใช้สถานที่ในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน จึงได้จัดให้มีการ
ดำเนินงานโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกับชุมชนต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
4.2 เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีกำหนด 
4.3 เพื่อให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
  5.1.1 ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     5.2 เชิงคุณภาพ 
 5.2.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
  5.2.2 โรงเรียนประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีกำหนด    
    
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ
เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานตาม
โครงการ 

มิ.ย. 2564 - นางสาวธิดารัตน์  อิมัง 
และคณะ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

2.1 กิจกรรมรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง 
(เทศกาลสงกรานต์) 

2.2 กิจกรรมการร่วมทำบุญงานมงคลต่างๆ 
งานบำเพ็ญกุศลศพ งานกฐิน ผ้าป่า 

2.3 กิจกรรมการร่วมงานประเพณี
วัฒนธรรมกับวัด บ้าน ชุมชน 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

เม.ย.65 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
 

18,000  บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 
15,000 บาท 

เงินรายได้อื่น ๆ 
7,000 บาท 

เงินรายได้อื่น ๆ 

นางสาวธิดารัตน์  อิมัง 
และคณะ 

 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

มี.ค.2565 - นางสาวธิดารัตน์  อิมัง 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ   1  มิถุนายน  2564 - 31  มีนาคม  2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่    31  มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมรดน้ำดำหัวปีใหม่
เมือง (เทศกาลสงกรานต์) 
 

เงินรายได้อื่น ๆ 
18,000 บาท 

    นายทวีป    
ศรีสุวรรณ 
นางกาญจนา  
จันทร์จร 

2 กิจกรรมการร่วมทำบุญ
งานมงคลต่างๆ งาน
บำเพ็ญกุศลศพ งานกฐิน 
ผ้าป่า 

เงินรายได้อื่น ๆ 
15,000  บาท 

    น.ส.พิมุกข์
พัฒน์  จิรัช
ธรรมโชติ 

3 กิจกรรมการร่วมงาน
ประเพณีวัฒนธรรมกับวัด 
บ้าน ชุมชน  

เงินรายได้อื่น ๆ
7,000 บาท 

    น.ส.ธิดารัตน์  
อิมัง 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

40,000 บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง 

(เทศกาลสงกรานต์) 
- - 18,000 - - 18,000 

2 กิจกรรมการร่วมทำบุญงานมงคล
ต่างๆ งานบำเพ็ญกุศลศพ งานกฐิน 
ผ้าป่า 

- 15,000 - - - 15,000 

3 กิจกรรมการร่วมงานประเพณี
วัฒนธรรมกับวัด บ้าน ชุมชน  

- 7,000 -  - - 7,000 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 22,000 18,000 - - 40,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
10.1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) 
10.2. ครูและบุคลากร 
10.3. ชุมชน 
10.4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
-  ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
เอกชน 

-สำรวจความพึงใจและความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

-แบบประเมินความพึงใจ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
12.2 เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีกำหนด 
12.3 เพื่อให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
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(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            (นางสาวธิดารัตน์  อิมัง) 
                                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

   (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                            (นางสาวอุษณีย์  สกุณา) 
                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

    (ลงช่ือ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                             วันท่ี  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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60.  โครงการงานศิษย์เก่า/ชมรมผู้ปกครอง 
 
1.แผนงาน งานอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการและการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่  4  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่     (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสุกัญญา  ศรศักดา และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2.2 กิจกรรมชมรมผู้ปกครองสัมพันธ์ 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมานาน ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษากระจาย อยู่ในหลายแห่ง
และหลายสาขาอาชีพ อาจมีการรวมตัวกันพบปะสังสรรค์อย่างไม่เป็นทางการ แต่ยังไม่มีการเชื ่อมโยงกับ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทางโรงเรียนวัดเวฬุวันจึงกำหนดจัดโครงการงานศิษย์เก่าขึ ้น เพื่อสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและชมรมผู้ปกครองกับโรงเรียนเพื่อแลกเปล่ียนแนวคิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
และเป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่าและชมรมผู้ปกครองและดำเนินการเก็บข้อมูลจากศิษย์เก่าและ
ชมรมผู้ปกครองเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาร่วมกันได้ในอนาคต 
  

4. วัตถุประสงค์ 
   4.1   เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและชมรมผู้ปกครองกับโรงเรียนและแลกเปล่ียนแนวคิด   
            สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
   4.2   เพื่อนำแนวคิดจากการร่วมกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
           ร่วมกันได้ในอนาคต 
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5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 เครือข่ายความสัมพันธ์ศิษย์เก่าและชมรมผู้ปกครอง ร้อยละ80 มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 สัมพันธภาพระหว่างศิษย์เก่าและชมรมผู้ปกครองกับโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาร่วมกันได้
ในอนาคต 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบงาน
โครงการ เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

พฤษภาคม 64 - 
 

นางสุกัญญา  ศรศักดา 
และคณะ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้
2.1. กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
- ประธานและตัวแทนศิษย์เก่า 20 

คน ร่วมประชุมหารือแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาและสร้าง
เครือข่ายร่วมกันระหว่างศิษย์เก่า
กับโรงเรียน 

2.2. กิจกรรมชมรมผู้ปกครอง
สัมพันธ์  - ประธานและตัวแทน
ชมรมผู้ปกครอง จำนวน 20 คน 
ร่วมประชุมหารือแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาและสร้าง
เครือข่ายร่วมกันระหว่างชมรม
ผู้ปกครองกับโรงเรียน 

มิ.ย. 64 -    
มี.ค. 65 

 
 

1,250 บาท 
เงินอุดหนุนรายหัว 

 
 
 
 

1,250 บาท 
เงินอุดหนุนรายหัว 

 
 
นางสุกัญญา  ศรศักดา 
และคณะ 
 
 
 
 
นางสาวรัญจวน  มโหธร 
และคณะ 

3. ติดตาม ประเมินผลโครงการ ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.64 -มี.ค.65 - นางสุกัญญา  ศรศักดา 
และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
-ประชุมคณะครู
ผู้รับผิดชอบงานโครงการ  
-จัดหาส่ือวัสดุ อุปกรณ์ ไว
นิล เพื่อจัดการประชุม
ตัวแทนศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
-จัดประชุมตัวแทนศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

เงินอุดหนุน 
1,250 บาท 

 

   
  
 
  
  
 
  

 

   นางสุกัญญา  
ศรศักดา และ
คณะ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

2 กิจกรรมชมรมผู้ปกครอง
สัมพันธ์ 

-ประชุมคณะครู
ผู้รับผิดชอบงานโครงการ  
-จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ไว
นิล เพื่อจัดการประชุมตัว 
แทนชมรมผู้ปกครองสัมพันธ ์
-จัดประชุมตัวแทนชมรม
ผู้ปกครองสัมพันธ์ 

เงินอุดหนุน 
1,250 บาท 

 

   
  
 
  
  
 
  
 
  

   นางสุกัญญา  
ศรศักดา และ
คณะ 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

2,500  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
อื่นๆ 

 
1 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ - 1,000 250 - - 1,250 
2 กิจกรรมชมรมผู้ปกครองสัมพันธ์ - 1,000 250 - - 1,250 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 2,000 500 - - 2,500 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.2 คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองโรงเรียนวัดเวฬุวัน  
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 11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์
เก่าและชมรมผู้ปกครองกับโรงเรียน 

ความร่วมมือของศิษย์เก่าและ
ชมรมผู้ปกครอง 

กลุ่มศิษย์เก่าและชมรมผู้ปกครอง 

นำแนวคิดจากการร่วมกิจกรรมมา
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน
ด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 

                     - บันทึกรายงานการประชุมศิษย์เก่าและ
ชมรมผู้ปกครองสัมพันธ์ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ร้อยละ 90   ของศิษย์เก่าและชมรมผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายของ   
                 โครงการ 
 12.2 ร้อยละ 80   สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและชมรมผู้ปกครองกับโรงเรียน 
 
 
     (ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                  (นางสุกัญญา ศรศักดา) 
                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ         

 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอำนวยการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
  

   (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                           (นางสาวอุษณีย์  สกุณา) 
                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                             วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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62.  โครงการงาน Food center 
 

1.แผนงานอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                     
กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอัญชลี    นันตาวงค์ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

  2.1 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ 
  2.2 กิจกรรมการจัดหาร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร 
  2.3 กิจกรรมการพิจารณาผลการประกวดร้านค้า 

 
3. หลักการและเหตุผล 
        อาหารจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ี ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต การได้รับอาหารที่ดีมีประโยชน์ในปริมาณท่ี
เพียงพอกับความต้องการจะช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ ในการทำงานและการปฏิบัติกิจกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนอันประกอบด้วย นักเรียน ครู และบุคลากรท่ัวไป ได้รับการบริการ
ด้านอาหารตามความต้องการ โรงเรียนจึงจัดให้มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรดังกล่าว 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการอาหารท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเป็นธรรม   
4.2 เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ อาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
  5.1.1 นักเรียน  จำนวน  1,724 คน 
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   5.1.2 ครูและบุคลากร  จำนวน   100  คน 
          5.1.3 แม่บ้านนักการภารโรง จำนวน   26    คน 
     5.2 เชิงคุณภาพ 
 5.2.1 ร้านค้าขายอาหารท่ีได้รับการคัดเลือก  มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
  5.2.2 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันได้รับบริการอาหารท่ีสะอาด  และถูกสุขลักษณะ 
    
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

พ.ค.64-เม.ย.65 - นางอัญชลี  นันตาวงค์ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้
2.1 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ี

ใช้ในโครงการ 
2.2 กิจกรรมการจัดหาร้านค้าเพื่อ

จำหน่ายอาหาร 
2.3 กิจกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดร้านค้า 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ค.64-มี.ค.65 - 
 

19,500 บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

 

นางอัญชลี    นันตาวงค์  
และคณะ 

 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.64-มี.ค.65 - นางอัญชลี    นันตาวงค์ 
 

หมายเหตุ  ใช้เงินงบประมาณจากรายได้ของโครงการ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ   1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่     31  มีนาคม  2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ 
 

19,500 
เงินรายได้

อื่นๆ 

    นางอัญชลี    
นันตาวงค์  
และคณะ 

2 กิจกรรมการจัดหาร้านค้า
เพื่อจำหน่ายอาหาร 

-     นางอัญชลี    
นันตาวงค์  
และคณะ 

3 กิจกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดร้านค้า 

-     นางอัญชลี    
นันตาวงค์  
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

19,500 
 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ - 19,500 - - - 19,500 
2 กิจกรรมการจัดหาร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร - - - - - - 
3 กิจกรรมการพิจารณาผลการประกวดร้านค้า - - - - - - 
 รวมทั้งสิ้น 

     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
- 19,500 - - - 19,500 
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10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1  โรงพยาบาลสารภี 
 10.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. มีวัสดุ-อุปกรณ์และอาหารสำหรับ

ให้บริการอย่างเพียงพอ 
2.นักเรียน  ครูและบุคลาการมีความ

พึงพอใจในบริการท่ีมี คุณภาพ 

-สำรวจวัสดุ – อุปกรณ์ อาหาร 
-สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

-แบบสำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ 
-แบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของ 
  ผู้ใช้บริการ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 โรงเรียนวัดเวฬุวันมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อผู้ท่ีมารับบริการ 
12.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางอัญชลี  นันตาวงค์) 

                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

   (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                           (นางสาวอุษณีย์  สกุณา) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
 
 
 
 
 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
   

   (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                                    วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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63.  โครงการ โรงงานน้ำด่ืม 
 
1.แผนงานอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ข้อ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่     (   √  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพัชรี  เกษมณี และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1  กิจกรรมน้ำด่ืมปลอดภัยได้มาตรฐาน 
2.2  กิจกรรมจัดทำป้ายบุคลากรรับผิดชอบโรงงานน้ำด่ืม 
2.3  กิจกรรมจัดทำงบประมาณจ้างคนงาน 

 
3. หลักการและเหตุผล 
      โรงเรียนได้จัดเตรียมน้ำด่ืมซึ่งเป็นส่ิงสำคัญต่อการให้บริการแก่นักเรียนบุคลากรและบุคคลท่ัวไป ดังนั้น
การทำให้น้ำดื่มได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งที ่ดีต่อสุขภาพของทุกคน โรงเรียนวัดเวฬุวันได้รับการสนับสนุนจากกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล มาติดตั้งโรงผลิตน้ำดื่มสะอาด ในปีพ.ศ. 2553 โรงเรียนจึงดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพของน้ำด่ืมปลอดภัยข้ึน 
 
4. วัตถุประสงค์   

4.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนได้ด่ืมน้ำท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 
4.2 เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่บุคลากรและนักเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
4.3 เพื่อสร้างความมั่นใจในน้ำด่ืมท่ีสะอาดและปลอดภัยให้บุคลากรและนักเรียน 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
   5.1.1 ครูและนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน จำนวน 1,800 คน 
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     5.2 เชิงคุณภาพ 
   5.2.1 บุคลากรและนักเรียนได้ด่ืมน้ำท่ีได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 
   5.2.2 บุคลากรและนักเรียนได้รับความสะดวกอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
    5.2.3 บุคลากรและนักเรียนมีความมั่นใจในน้ำด่ืมท่ีสะอาดและปลอดภัย 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการน้ำด่ืมโรงเรียนเพื่อช้ีแจง
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ 

ก.ค. 2564 - 
 

นางพัชรี  เกษมณี 
และคณะ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

   2.1. กิจกรรมน้ำด่ืมสะอาด 
    - ค่าเติมสารกรอง ปีการศึกษา

ละ 2   ครั้ง 
    - ล้างถังพักน้ำทุกสัปดาห์ 
 
    - ค่าอุปกรณ์โรงงาน เช่น แปรง 

ถุงใส่ขวดเพชร  
 
    - ค่าขวดเหล่ียมพร้อมฝาม่วง 

  
 
  2.2 กิจกรรมจัดทำป้าย 
        - ป้ายคณะกรรมการโรงน้ำด่ืม 
  2.3 กิจกรรม “จัดทำงบประมาน    
       ค่าจ้างคนงาน” 
 
-  สรุปผลรายงานผลดำเนินงาน 

ม.ิย.64-เม.ย.65 
 
 

ก.ค 64.-เม.ย. 
65 

ก.ค 64.-เม.ย. 
      65 
ก.ค 64.-เม.ย.  
      65 

 
ก.ค 64.-เม.ย.  
      65 

 
ก.ค. 64 

 
 

ก.ค. 64-เม.ย. 
65 

 
 
 

เงินรายได้อื่นๆ   
20,000 บาท 
เงินรายได้อื่นๆ 
3,000 บาท 

เงินรายได้อื่นๆ 
3,000 บาท 

 
เงินรายได้อื่นๆ   
167,500 บาท 

 
เงินรายได้อื่นๆ 
1,500 บาท 

เงินรายได้อื่นๆ 
184,200 บาท 

นางพัชรี  เกษมณี 
และคณะ 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

 ผู้บริหาร 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.2564-เม.ย
2565 

 นางสุกัญญา ศรศักดา 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่    31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการน้ำด่ืมโรงเรียนเพื่อ
ช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

-     นางพัชรี  
เกษมณี 
และคณะ 

2 กำหนดกิจกรรมการดำเนิน 
งานตามโครงการ ดังนี ้
   2.1.กิจกรรมน้ำด่ืมสะอาด 

- ค่าเติมสารกรอง ปี
การศึกษาละ2 ครั้ง 

- ล้างถังพักน้ำทุกสัปดาห์   
 
- ค่าอุปกรณ์โรงงาน เช่น  

แปรง ถุงใส่ขวดเพชร 
- ค่าขวดเพชรพร้อมฝา

ม่วง 

 
 
 

เงินรายได้อื่นๆ   
20,000 บาท 
เงินรายได้อื่นๆ   
3,000 บาท 

เงินรายได้อื่นๆ   
3,000 บาท 

เงินรายได้อื่นๆ    
167,500 บาท 

- ✓ ✓ ✓ นางพัชรี  
เกษมณี 
และคณะ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

 
 
 2.2 กิจกรรมจัดทำป้าย 

- ป้ายคณะกรรมการโรง
น้ำด่ืม 

  2.3 กิจกรรม “จัดทำงบ 
     ประมานค่าจ้างคนงาน” 
- สรุปผลรายงานผลดำเนินงาน 

เงินอื่นๆจำนวน 
1,500 บาท 

 
เงินอื่นๆ จำนวน 
184,200 บาท 

3 นิเทศ ติดตาม ประเมิน   ✓ ✓ ✓  

4 สรุปผล/จัดทำรายงาน
โครงการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

    ✓ นางสุกัญญา 
ศรศักดา 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

379,200 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า
ใช้

สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

อื่นๆ 

1 กิจกรรม น้ำด่ืมปลอดภัยได้มาตรฐาน 
 - เติมสารกรอง/เปล่ียนไส้กรอง 
 - ล้างถัง/บำรุงรักษา 
 - อุปกรณ์โรงงาน 
 - ขวดเหล่ียมเพชรพร้อมฝาม่วง 

- -  
20,000 

- 
3,000 

167,500 

- 
- 

3,600 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

- 
20,000 
3,000 
3,000 

167,500 
2 ค่าจัดทำป้าย - - 1,500 - - 1,500 
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ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า
ใช้

สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

อื่นๆ 

3 กิจกรรมจัดทำงบประมานจ้างคนงาน
โรงงานน้ำด่ืม 

184,200 - - - - 184,200 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

184,200 - 190,500 3,600 - 379,200 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.2 คณะกรรมการโครงการ 
 10.3 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.4 โรงพยาบาลอำเภอสารภี 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
  คณะครูและบุคลากรและนักเรียนได้
ด่ืมน้ำสะอาด ร้อยละ 100 

สัมภาษณ์ 
สังเกต 
สำรวจ 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
แบบสำรวจ 

ด้านคุณภาพ 
1. บุคลากรและนักเรียนได้ด่ืมน้ำท่ี

ได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวง
สาธารณสุข 

2. บุคลากรและนักเรียนได้รับความ
สะดวกอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 3. บุคลากรและนักเรียนมีความมั่นใจ
ในน้ำด่ืมท่ีสะอาดและปลอดภัย 

สัมภาษณ์ 
สังเกต 
สำรวจ 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
แบบสำรวจ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร้อยละ 90 ได้ด่ืมน้ำท่ีได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 
12.2 คณะครู บุคลากรและนักเรียนร้อย 90 ได้รับความสะดวกอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
12.3 คณะครู บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 90 มีความมั่นใจในน้ำด่ืมท่ีสะอาดและปลอดภัย 
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(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                     (นางพัชรี  เกษมณี) 

                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางสาวอุษณีย์  สกุณา) 
                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
   

 
(ลงช่ือ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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64.  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการออม 
 
1.แผนงานอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพเด็ก 
มาตรฐานท่ี 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ข้อ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ  (  )  ใหม่     ( √ ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางรุ่งนภา  แก้ววิฑูรย์และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมหนูน้อยยอดนักออม 
2.2 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการออม 
2.3 กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานออมทรัพย์นักเรียน 
2.4 กิจกรรมป้ายรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการออม 

3. หลักการและเหตุผล 
      การออม ถือเป็นหนึ ่งในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ        
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต และแนวทางการปฏิบัติตนของคน   
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับครัวเรือน หรือแม้แต่ในเด็กเล็ก  เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักอดออม 
เติบโตอย่างสมวัย มีการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัย และจากความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ทั ้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกั บผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข” ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศนโยบายในการปลูกฝังค่านิยมการประหยัดและอด
ออม โดยใช้คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการแก่เยาวชนไทย โดยมีจุดเน้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรม และพัฒนาเยาวชนให้
เป็นคนดีมีความรู้และอยู่ดีมีสุข เน้นการใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ โดยค่านิยมการประหยัด 
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อดออม ถือเป็นค่านิยมท่ีอยู่ในหัวข้อท่ี 2 ของค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ โดยได้กล่าวไว้ว่า ประหยัด หมายถึง การ
รู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน ส่ิงของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผู้ท่ีมีความประหยัดคือผู้ท่ีดำเนิน
ชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ รู้จักทำบัญชีรายรับ -รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ 
ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไทยการรู้จักการประหยัดและอดออม จึงเป็นแนวทางท่ีมีความสำคัญและจำเป็น
เร่งด่วน (กระทรวงศึกษาธิการ,2552) ตลอดจนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2555 ได้กล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของผู้เรียนไว้ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 8 ข้อนั้นได้กำหนดขึ้นมาโดยพิจารณาจาก
สภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งทำให้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเน้นและปลกูฝัง
ลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวเยาวชนทุกคน เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาในองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา และคุณธรรม 
อันจะนำไปสู ่ความเจริญก้าวหน้าและความมั ่นคงสงบสุขในสังคม การประหยัดและอดออมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหัวข้อท่ี 5 คือ อยู่อย่างพอเพียง ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการดำเนินชีวิต
อย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผน
ป้องกันความเส่ียง พร้อมรับการเปล่ียนแปลง และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551)  
 จากแนวทางการจัดการศึกษา หลักปรัชญา และนโยบายจากทั้งหลายดังกล่าว จะเห็นได้ว่านิสัย        
การประหยัดอดออมเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งปลูกฝัง และสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียน เพื่อให้
สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายรอบด้าน มีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และสามารถดำเนนิชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หรือการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษานั่นเอง   
โรงเรียนวัดเวฬุวัน จึงตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งปลูกฝังนิสัยรักการออมให้เกิด
กับผู้เรียนทุกคน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน และตอบสนองต่อการดำรงชีวิตในโลกและสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอด ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการออม ขึ้นมา 
 

4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการออม  
4.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม  

   
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีบัญชีออมทรัพย์ของตนเอง  
5.1.2 นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร้อยละ 80 ข้ึนไป ร่วมกิจกรรมสัปดาห์แห่งการออม 
5.1.3 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการออมในระดับดีขึ้นไป 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80   
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     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีการออมเงิน รู้จักคุณค่าของเงินในแง่ของการประหยัดอดออม และสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการออม และมีนิสัยรัก
การออม 

6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการออม   
เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

พฤษภาคม 64 - - ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

2.1 กิจกรรมหนูน้อยยอดนักออม 
 
2.2 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการออม 
     - กิจกรรมวาดภาพระบายสี    
     - กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ 
     - กิจกรรมบัญชีรายรับรายจ่าย 
2.4 กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงาน 
     ออมทรัพย์นักเรียน 
2.5 กิจกรรรมป้ายรณรงค์ส่งเสริม 
     การออม 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

สิงหาคม 64 
ธันวาคม 64 

กุมภาพันธ์ 65 
ตลอดปีการศึกษา 

 
สิงหาคม 64 

 

 
 

เงินรายได้อื่นๆ 
10,000 บาท 
เงินรายได้อื่นๆ 
10,000 บาท 

 
 

เงินรายได้อื่นๆ 
2,000 บาท 

เงินรายได้อื่นๆ 
5,000 บาท 

 
 

- ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ครูประจำช้ัน 

 
 
 
 
 
 

3. สรุปและจัดทำรายงานโครงการ มีนาคม 65 - - ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมหนูน้อยยอดนักออม เงิน
รายได้
อื่นๆ 

10,000 
บาท 

    นางรุ่งนภา  
แก้ววิฑูรย์และ
คณะ 

2 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการ
ออม 

เงิน
รายได้
อื่นๆ 

10,000 
บาท 

    นางรุ่งนภา  
แก้ววิฑูรย์และ
คณะ 

3 กิจกรรมส่งเสริมการ
ดำเนินงานออมทรัพย์นักเรียน 

เงิน
รายได้
อื่นๆ 
2,000 
บาท 

    นางรุ่งนภา  
แก้ววิฑูรย์และ
คณะ 

4 กิจกรรรมป้ายรณรงค์ส่งเสริม 
การออม 

เงิน
รายได้
อื่นๆ 

 5,000 
บาท 

    นางรุ่งนภา  
แก้ววิฑูรย์และ
คณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

27,000 
(สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ฯลฯ 
 

1 กิจกรรมหนูน้อยยอดนักออม - - 10,000 - - 10,000 
2 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการออม - - 10,000 - - 10,000 
3 กิจกรรมพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม

ออมทรัพย์นักเรียน 
- -   2,000 - -   2,000 

4 กิจกรรรมป้ายรณรงค์ส่งเสริม 
การออม 

    5,000     5,000 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- - 27,000 - - 27,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 10.2. ครูประจำช้ัน 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร้อยละ   
   80 ข้ึนไปมีบัญชีออมทรัพย์ของ 
   ตนเอง 

ประเมินจากสรุปผลการออมทรัพย์
ของนักเรียน 

- แบบบันทึกการออมทรัพย์ของช้ันเรียน 
- สรุปรายงานการออมทรัพย์ของนักเรียน 

2. นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร้อยละ  
   80 ขึ้นไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์แห่ง  
   การออม 

ประเมินผลจากการทำกิจกรรม - รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 นักเรียนมีความรู้ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการออม  
12.2  นักเรียนมีนิสัยรักการออม  
 

      (ลงช่ือ)................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                              (นางรุ่งนภา  แก้ววิฑูรย์) 

                               ผู้รับผิดชอบโครงการ         
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 
 

      (ลงช่ือ) ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางสาวอุษณีย์ สกุณา) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

      (ลงช่ือ) .................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                 (นายจรัล ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                             วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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65.  โครงการบริหารจัดการสระว่ายน้ำโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 

1.แผนงานอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที1่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที ่1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่     () ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายประวุฒิ  ฟองคำ และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับช้ันอนุบาล  –ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักกีฬาว่ายน้ำ 
2.3 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สระว่ายน้ำ 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวทางการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  ท่ีมีพื้นฐานหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  
หลักความโปร่งใส  หลักความมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  โรงเรียนวัดเวฬุวันเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่  มีสระว่ายน้ำขนาด 12 × 25 เมตรจัดการสอนนักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาล    จนถึงช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนท้ังหมด จำนวน 1,800 คน  และมีผู้ใช้บริการในสถานท่ีของโรงเรียนจำนวน
มาก จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักกีฬาว่ายน้ำ 
 
4. วัตถุประสงค์  

4.1  จัดเตรียม สระว่ายน้ำ ให้มีน้ำท่ีสะอาดเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
4.2  จัดเตรียม เครื่องมือ  วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับบำรุงรักษาสระว่ายน้ำให้พร้อมใช้บริการ 
4.3  จัดจ้างครูท่ีเช่ียวชาญเฉพาะการสอนว่ายน้ำ มาทำการสอนนักเรียน 
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4.4  ดำเนินการสอนว่ายน้ำให้แก่นักเรียนตังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
4.5  ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านการว่ายน้ำแก่นักเรียน 
4.6  ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้านว่ายน้ำแก่ชุมชน 
4.7  ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระว่ายน้ำให้มีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย 
 

5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 จัดซื้อสารคลอรีน สารส้ม และโซดาแอซ เพื่อรักษาน้ำในสระให้สะอาดตลอดปีการศึกษา 
5.1.2 จัดซื้อหรือซ่อมแซมปรับปรุง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ และเครื่อง

บำบัดน้ำเสียให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน 
5.1.3 จัดจ้างครูท่ีเช่ียวชาญเฉพาะการสอนว่ายน้ำ มาทำการสอนนักเรียน จำนวน 4 คน 
5.1.4 จัดการสอนว่ายน้ำให้แก่นักเรียนตังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน  1,800 คน 
5.1.5 ส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับนักกีฬาว่ายน้ำ เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 รายการต่อปี 
5.1.6 จัดบริการสระว่ายน้ำให้ชุมชนใช้ออกกำลังกายทุกวันหลังเลิกเรียนและวันหยุดราชการ 
5.1.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระว่ายน้ำให้มีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย 

 5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 มีสารคลอรีน สารส้มและโซดาแอซ เพื่อรักษาน้ำในสระให้สะอาดตลอดปีการศึกษาได้ร้อยละ 100 
5.2.2 จัดซื้อหรือซ่อมแซมปรับปรุง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ และเครื่อง

บำบัดน้ำเสียให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานคิดเป็นร้อยละ 100 
5.2.3 จัดจ้างครูท่ีเช่ียวชาญเฉพาะการสอนว่ายน้ำ มาทำการสอนนักเรียน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

100 
5.2.4 จัดการสอนว่ายน้ำให้แก่นักเรียนตังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1,800 คน คิดเป็น

ร้อยละ 100 
5.2.5 ส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับนักกีฬาว่ายน้ำ เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 รายการต่อปี คิดเป็น

ร้อยละ 100 
5.2.6 จัดบริการสระว่ายน้ำให้ชุมชนใช้ออกกำลังกายทุกวันหลังเลิกเรียนและวันหยุดราชการคิดเป็น    

ร้อยละ 80 
5.2.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระว่ายน้ำให้มีความสะอาด สวยงามและปลอดภัยคิด เป็นร้อยละ 100 
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6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ 
 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ
เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานตาม
โครงการ 

17 พ.ค.
2564 

- นายประวุฒิ  ฟองคำ 
 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้
2.1 กิจกรรม กิจกรรมการจัดการเรียน

การสอน ระดับช้ัน อ.1-ม.3 
- ค่าจ้างครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

จำนวน  4  อัตรา 
- ค่าวัสดุสารเคมี 
 
- ค่าวัสดุการเรียนการสอน 
 
- ค่าซ่อมแซมเครื่องบำบัดน้ำ 
 
- ค่าซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ห้องน้ำและท่ี 
  อาบน้ำ 

 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ

นักกีฬาว่ายน้ำ 
2.3 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 
 - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละ 
   กิจกรรม 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา

2564 

 
 

 
 
 

410,400  บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

150,000  บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

15,000 บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

60,000 บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

50,000  บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

23,380 บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

75,000 บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

 
 

นายศุภชัย  ปัญญา-
วิภาส 
นายประวุฒิ  ฟองคำ 
และครูผู้รับผิดชอบ 

 
 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

 ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ มิ.ย.64-
มี.ค.65 

 นายศุภชัย  ปัญญาวิภาส 
นายประวุฒิ  ฟองคำ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565  
 สิ้นสุดโครงการวันที่    31 มีนาคม 2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ      

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรม กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน ระดับช้ัน อ.1-
ม.3 
 

เงินบำรุง
การศึกษา 
728,600

บาท 
 

    นายศุภชัย  
ปัญญาวิภาส 
นายประวุฒิ 
ฟองคำ 
และครู
ผู้รับผิดชอบ 

2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศนักกีฬาว่ายน้ำ 

เงินบำรุง
การศึกษา 
23,380
บาท 

    นายศุภชัย  
ปัญญาวิภาส 
นายประวุฒิ 
ฟองคำ 
และครู
ผู้รับผิดชอบ 

3 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
สระว่ายน้ำ 

เงนิบำรุง
การศึกษา 
75,000
บาท 

    นายศุภชัย  
ปัญญาวิภาส 

 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

826,980  บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
ค่า 
จ้าง

ชั่วคราว 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณ

ฑ์ 

 
ฯลฯ 

 
1 กิจกรรม กิจกรรมการจัดการเรียนการ

สอน ระดับช้ัน อ.1-ม.3 
- ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน อัตรา 

9,000  บาท จำนวน 4 อัตรา  12  
เดือน 

- เงินประกันสังคม (นายจ้าง) 5% 
อัตรา 450 บาท จำนวน 4 อัตรา 12 
เดือน 

- ค่าวัสดุสารเคมี 
- ค่าวัสดุการเรียนการสอน 
- ค่าซ่อมแซมเครื่องบำบัดน้ำ 
- ค่าซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ห้องน้ำและท่ี

อาบน้ำ 

 
 
 
 

432,000 

 
 
 
 

 
 
21,600 
 

 
 

60,000 
 
50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
15,000 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

728,600 

2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักกีฬา
ว่ายน้ำ 

- 23,380 - - - 23,380 

3 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สระว่ายน้ำ - 75,000 - - - 75,000 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

432,000 229,980 165,000 - - 826,980   

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 10.2  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. มีสระว่ายน้ำ ท่ีมีน้ำท่ีสะอาดเหมาะสำหรับใช้เป็น

แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
1.สังเกต  
2.สอบถาม 

1.แบบสังเกต  
2.แบบสอบถาม 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
2.สระว่ายน้ำ มีเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมสำหรับ

บำรุงรักษาสระว่ายน้ำให้พร้อมใช้บริการ 
1.สังเกต  
2.สำรวจ 

1.แบบสังเกต  
2.แบบสำรวจ 

3.มีครูท่ีเช่ียวชาญเฉพาะการสอนว่ายน้ำ มาทำการ
สอนนักเรียน 

1.สังเกต  
2.ประเมิน 

1.แบบสังเกต  
2.แบบประเมิน 

4.นักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3ได้
เรียนว่ายน้ำทุกคน 

1.สำรวจ 1.แบบสำรวจ 

5.มีนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การ
ว่ายน้ำร่วมกับชุมชน 

1.ประเมิน 
 

1.แบบประเมิน 

6.โรงเรียนเปิดบริการการออกกำลังกายด้านว่ายนำ้
แก่ชุมชน 

1.สังเกต  
2.สอบถาม 

1.แบบสังเกต  
2.แบบสอบถาม 

7.ภูมิทัศน์บริเวณสระว่ายน้ำมีความสะอาด สวยงาม
และปลอดภัย 

1.สังเกต  
2.สอบถาม 

1.แบบสังเกต  
2.แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 มี สระว่ายน้ำ ท่ีมีน้ำท่ีสะอาดเหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
12.2 สระว่ายน้ำ มีเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมสำหรับบำรุงรักษาสระว่ายน้ำให้พร้อมใช้บริการ 
12.3 มีครูท่ีเช่ียวชาญเฉพาะการสอนว่ายน้ำ มาทำการสอนนักเรียน 
12.4 นักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3ได้เรียนว่ายน้ำทุกคน 
12.5 มีนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การว่ายน้ำร่วมกับชุมชน 
12.6 โรงเรียนเปิดบริการการออกกำลังกายด้านว่ายน้ำแก่ชุมชน 
12.7 ภูมิทัศน์บริเวณสระว่ายน้ำมีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย 

 
 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นายประวุฒิ  ฟองคำ) 

                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                           (นางสาวอุษณีย์  สกุณา) 
                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี  17   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

66.  โครงการ ICT - School  สู่โลกกว้าง 
 
1.แผนงานอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                    ของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท  และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการบริหารจัดการ  
2.3 กิจกรรมดูแลและซ่อมบำรุงระบบไอซีที 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง  3 ด้านอย่างเต็มศักยภาพนั้น  
จำเป็นต้องมีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย เนื่องจาก
ส่ือ/นวัตกรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลา
อันรวดเร็ว 
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  จากที่กล่าวมาข้างต้น โรงเรียนวัดเวฬุวันได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอน จึงจัดทำโครงการ ICT – 
School สู่โลกกว้างขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้
ครูผู้สอน และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องเสียง ระบบโปรเจคเตอร์ ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
4.2 เพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีความเสถียรและพร้อมรองรับการใช้งานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 เพื่อปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมท่ัวโรงเรียน 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 ครูและนักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการ
เรียนการสอน 

5.1.2 ครูและนักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อการ 
        จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
5.1.3 ครูและนักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรวดเร็วและครอบคลุมท่ัวโรงเรียน 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 ครูและนักเรียนได้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน 
5.2.2 ครูและนักเรียนมีระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
5.2.3 ครูและนักเรียนได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรวดเร็วและครอบคลุมท่ัวโรงเรียน 
 

6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

2.  กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการดังนี้ 

พ.ค.64 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท 
และคณะ 
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กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาระบบ 
ไอซีทีเพื่อการเรียนรู ้
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาระบบ   
ไอซีทีเพื่อการบริหารจัดการ 
- ค่าเช่าพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลบน

อินเทอร์เน็ต 12 เดือน 
    - ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 

 
- ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต 
 
- ปรับปรุงห้อง Coding และ

จัดซื้ออุปกรณ์ Coding 
2.3 กิจกรรมดูแลและซ่อมบำรุง

ระบบไอซีที 

พ.ค.64-ส.ค.64 
 
 

 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 

300,000  บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

 
 
 
 
 

12,000  บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

60,000  บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

100,000  บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

200,000  บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

131,720  บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท 
และคณะ 
 
 
 
 
 
นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท 
และคณะ 
นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท 
และคณะ 
นายนที  แน่นอุดร 
และคณะ 
นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท 
และคณะ 
นายนที  แน่นอุดร 
และคณะ 

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา - ผู้บริหาร 
4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ  

ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
ต.ค.64 – เม.ย.65 - นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31 มีนาคม  2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ระบบ ไอซีทีเพื่อการเรียนรู ้

เงินบำรุง
การศึกษา 
300,000  

บาท 

    นางสาว
จันทร์จิรา   
มีสนิท 
และคณะ 

2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ระบบไอซีทีเพื่อการบริหาร
จัดการ 

เงินบำรุง
การศึกษา 
372,000  

บาท 
 

    นางสาว
จันทร์จิรา   
มีสนิท 
และคณะ 

3 กิจกรรมดูแลและซ่อมบำรุง
ระบบไอซีที 

เงินบำรุง
การศึกษา 
131,720  

บาท 

    นางสาว
จันทร์จิรา   
มีสนิท 
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

803,720  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ซ่อมแซม 

 
1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาระบบ ไอซีที

เพื่อการเรียนรู ้
- - - 300,000 - 300,000 
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2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อ
การบริหารจัดการ 

- 172,000 - 200,000 - 372,000 

3 กิจกรรมดูแลและซ่อมบำรุงระบบไอซีที - 131,720 - - - 131,720 
 รวมทั้งสิ้น 

     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) - 303,720  500,000 - 803,720 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
10.1  ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
10.2  ฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
10.3  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
10.4  ฝ่ายบริหารการเงินและสินทรัพย์   โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
10.5  ฝ่ายบริหารท่ัวไป  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
10.6  ฝ่ายอำนวยการ  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
10.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูและนักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้

บริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ในการจัดการเรียน
การสอน 

- แบบสอบถาม -  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

2. ครูและนักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
ท ี ่ท ันสม ัยและเพ ียงพอต ่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
มีประสิทธิภาพ 

-  แบบสอบถาม 

 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

3. ครูและนักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตที ่รวดเร็วและ
ครอบคลุมท่ัวโรงเรียน 

-  แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ  
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1  ครูและนักเรียนได้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน 
12.2  ครูและนักเรียนมีระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
12.3  ครูและนักเรียนได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรวดเร็วและครอบคลุมท่ัวโรงเรียน 
 

 
                (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                           (นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท) 
                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ      

 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

               (ลงช่ือ)..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                           (นางสาวอุษณีย์  สกุณา) 
                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานอำนวยการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
   

 
              (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี 17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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67.  โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏบิัติการประจำปี 
 
1.แผนงานนโยบายและแผนงาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่     (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอภิสรา  บุญทวี  และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1  กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติการประจำปี 
2.2  กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการ 
2.3  กิจกรรมสรุปรายงานโครงการประจำปี 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9 กล่าวว่าการบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ ก่อนจะดำเนินการตามภารกจิใด 
ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมี
รายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กำหนด  ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติราชการ ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ
เปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล) ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ส่ี โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
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ประเมินโครงการนี้เมื่อปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ี และได้มีข้อเสนอแนะให้กำหนดแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน จัดกิจกรรม
ท่ีสนองต่อเป้าหมายและกิจกรรมท่ีตรงกับความต้องการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 
 เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการงบประมาณภายในโรงเรียน  ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวเต็มตามศักยภาพ และดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ ดังนั้นจึงจัดทำ
โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปี ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล) ปีการศึกษา 2563 ขึ้น 
  

4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสาร 
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีท่ีได้รับงบประมาณ 
4.2 เพื่อป้องกันและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า 
4.3 เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมท้ังเพื่อเป็นการประเมินผลการพัฒนาแต่ละปกีารศึกษา 
4.4 เพื่อลดความผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 
4.5 เพื่อจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงาน 
4.6 เพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
4.7 เพื่อใหก้ารทำงานเป็นไปตามแผน 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 คณะครูโรงเรียนเวฬุวันที่รับผิดชอบจัดทำโครงการ ร้อยละ 100 จัดทำโครงการครบถ้วนท้ัง        
7 ฝ่ายงาน 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 คณะครูโรงเรียนเวฬุวันท่ีได้รับผิดชอบโครงการ จัดทำโครงการและใช้จ่ายเงินตรงตามแผนท่ีวางไว้ 
5.2.2 การทำงานลดความผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบงาน
โครงการ เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

พฤษภาคม 64 4,000 บาท 
เงินอุดหนุน 

 

นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท 
และคณะ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

มิ.ย. 64 -    
มี.ค. 65 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.1. กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  และ
แผนปฏิบัติการประจำปี 

2.2. กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินโครงการ 

2.3  กิจกรรมสรุปรายงานโครงการ
ประจำปี 

16,000 บาท 
เงินอุดหนุน 

 
- 
 

12,000 บาท 
เงินอุดหนุน 

นางอภิสรา  บุญทวี 
และคณะ 
 
นางสาวสุจิตรา  จินะวงศ์ 
และคณะ 
นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท 
และคณะ 

3. ติดตาม ประเมินผลโครงการ ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.64 -มี.ค.65 - นางสาวธิดารัตน์ อิมัง 
และคณะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน  2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31  มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   
และแผนปฏิบัติการประจำป ี
-ประชุมคณะครผูู้รับผิดชอบงาน
โครงการ  
-จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดทำแผนฯและ
จัดทำรูปเล่ม 
-จัดประชุมหัวหน้างานเพ่ือ
พิจารณางบประมาณ 

 
 
 
เงินอุดหนุน 
4,000 บาท 
เงินอุดหนุน 
16,000 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
นางสาวจันทร์ท
จิรา มีสนิท 
นางอภิสรา  
บุญทวี 
และคณะ 

2 กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินโครงการ 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

12,000 บาท 

    นางสาวสุจิ
ตรา  จินะวงค์ 
และคณะ 

3 กิจกรรมสรุปรายงาน
โครงการประจำปี 

- 
  

    นางสาวธิดา
รัตน์ อิมัง 
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

32,000  บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
อื่นๆ 

 
1 กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

- 5,000 
 

5,000 
 

10,000 - 20,000 

2 กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินโครงการ 

- - 12,000 - - 12,000 

3 กิจกรรมสรุปรายงานโครงการประจำปี       
 รวมทั้งสิ้น 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
- 5,000 17,000 10,000 - 32,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 10.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดเวฬุวัน  
  
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
-  คณะครูใช้จ่ายเงินตรงตามแผน - การรายงานกิจกรรม - แบบรายงานติดตาม ตรวจสอบ

เมินผลโครงการ 
-  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีของโรงเรียน ผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์โรงเรียน 

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์โรงเรียน 

- เว็บไซต์โรงเรียน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 มีแผนปฏิบัติการประจำปี  โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะเป็นเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
       ประจำปนีำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีท่ีได้รับงบประมาณ 
12.2 ลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า 
12.3 เป็นแนวทางและทิศทาง รวมท้ังเพื่อเป็นการประเมินผลการพัฒนาแต่ละปีการศึกษา 
12.4 ลดความผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 
12.5 มีการลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงาน 
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12.6 เป็นการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
 
     (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                    (นางอภิสรา  บุญทวี) 
                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ     
     

ความเห็นของผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

   (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                          (นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท) 
                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

(ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                             วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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68.  โครงการสนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ ประเภท Mini English Program (MEP) 

 
1.แผนงานงานนโยบายและแผนงาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน    
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ                                               
ลักษณะโครงการ (     )  ใหม่     (   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจุฑามาศ  ขัดตุ่นและคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ  

2.1 กิจกรรมวันสำคัญ (Christmas, Halloween) 
2.2 กิจกรรม MEP English intensive Camp  
2.3 กิจกรรมจัดซื้อ/ จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด MEP  
2.4 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
2.5 กิจกรรมปรับปรุงระบบ ดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 
2.6 กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
             ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันจะเป็นการสร้างความพร้อมและศักยภาพของผู้เรียน ท้ัง
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม  สติปัญญา สุขภาพ  สังคม ความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ  พร้อมท่ีจะ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ให้เกิดประโยชน์ตามแต่โอกาสอันควร ท้ังยังมุ่งจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาสู่ความเป็น
สากล   
             โรงเรียนวัดเวฬุวันเป็นโรงเรียนหนึ่งที ่ได้จัดการเรียนการสอนในโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ   ประเภท Mini English Program (MEP)  จากผลการดำเนินการ
ท่ีผ่านมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบันประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้ปกครองและชุมชนสนใจและให้
ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโครงการอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนที่จบหลักสูตรสามารถนำความรู้และ
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ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและเข้าศึกษาต่อในระดับสูง จากความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนจึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือความหมายในชีวิตประจำวัน  
4.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะทางภาษาจากครูเจ้าของภาษาอันเป็นพื้นฐาน

สำคัญในการศึกษาระดับสูงขึ้น  
4.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมอันเป็นมรดก แห่งชาติของตนในขณะเดียวกัน

ก็เข้าใจและช่ืนชมศิลปวัฒนธรรมของชาติอื่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
4.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกายและจิตใจสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี

ความสุข 
4.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความถนัดความสนใจและความสามารถพิเศษให้ปรากฏ 
4.6 เพื่อประโยชน์แห่งตนในการเสริมสร้างบุคลิกภาพทางคุณค่าและความหมายแห่ง ชีวิตพร้อมท่ีจะนำไปใช้ใน การ

ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามโอกาสอันควรและก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล 
 
5.  เป้าหมาย 

5.1 เชิงปริมาณ 
5.1.1  นักเรียนห้องเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 155  คน ได้

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และภาษาอังกฤษ ซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครู
ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา 

5.2 เชิงคุณภาพ 
          5.2.1  นักเรียนห้องเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 155  คน มี

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ตามวัยและศักยภาพ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

พ.ค.64 
(18,400x188=3,459,200) 
จัดสรร 80%= 2,767,360 

- ฝ่ายวิชาการ 
และคณะครู MEP. 
 

2. กำหนดกิจกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ  ดังนี้ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.1 กิจกรรมปรับปรุง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
2.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบ
ห้องกิจกรรมดูแลรักษาและ
การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 
2.3 กิจกรรมจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ 
2.4 กิจกรรมวันสำคัญ 
(Christmas, Halloween) 
2.5 กิจกรรม MEP English 
Camp  
2.6 กิจกรรมจัดซื้อ/ จัดหา
หนังสือเข้าห้องสมุด MEP  

 
 

มิ.ย.64 - มี.ค. 65 
 
 

ต.ค.64 – ธ.ค.64 
 

ต.ค.64 , ธ.ค.64 
 

ม.ค. 64 – มี.ค. 64 
 

ต.ค.64 – ธ.ค.64 
 

 
 

5,610 บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

 
200,000บาท 

เงินบำรุงการศึกษา 
6,000 

เงินบำรุงการศึกษา 
10,000 

เงินบำรุงการศึกษา 
20,000 

เงินบำรุงการศึกษา 

นางสาวยุพาพร  พรมทา 
 
นายชยันต์  ผู้ดอก 
 
 
 
 
นางเอมอร  วงศ์ษา 
และคณะ 
นางสาวจุฑามาศ  ขัดตุ่น 
และคณะ 
นางสหัทยา  พัฒนพิบูลย์ 
และคณะ 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปีการศึกษา - ผู้บริหาร 
4. สรุปผล/จัดทำรายงาน

โครงการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
พ.ย.64 -มี.ค.65 - นางสาวจุฑามาศ  ขัดตุ่น 

 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
    ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31  มีนาคม  2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 
 

งบ 
ประมาณ 

 
 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.64) 

1 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ 
 - ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ 

     นางสาว 
ยุพาพร  
พรมทา 

2 กิจกรรมปรับปรุงระบบ ดูแล
รักษาและการซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์ 

5,610 
เงินบำรุง
การศึกษา 

    นายชยันต์  
ผู้ดอก 

3 กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
 

200,000 
เงินบำรุง
การศึกษา 

     

4 กิจกรรมวันสำคัญ 
(Christmas , Halloween) 
 - กิจกรรมละ 5,000  บาท 
 - อุปกรณ์จัดฉาก,ของ

รางวัล 

6,000 
เงินบำรุง
การศึกษา 

    นางเอมอร 
วงศ์ษา 
และคณะครู 

 

5 กิจกรรม MEP English 
Camp  
 - ค่าเดินทาง 
 - ค่าอาหาร 
 - ค่าอุปกรณ์การจัดค่าย 

10,000 
เงินบำรุง
การศึกษา 

    นางสาว
จุฑามาศ   
ขัดตุ่น 
และคณะ 

6 กิจกรรมจัดซื้อ/ จัดหา
หนังสือเข้าห้องสมุด MEP  

20,000 
เงินบำรุง
การศึกษา 

    นางสหัทยา 
พัฒนพิบูลย ์
 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

241,610 บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่าจ้าง 
ชั่วคราว 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

ฯล
ฯ 
 

1 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ 
- อุปกรณ์ทดลอง โต้ะเก้าอี้ 

-      

2 กิจกรรมปรับปรุงระบบ ดูแลรักษา
และการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 

- 5,610 - - - 5,610 

3 กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์ - - - 200,000 - 200,000 
4 กิจกรรมวันสำคัญ 

(Christmas & Halloween)   
- ของรางวัล ของตกแต่งสถานท่ี 

- 6,000 - - - 6,000 

5 กิจกรรม MEP English Camp  
-  ค่าเดินทาง 
 - ค่าอาหารว่าง 
 - ค่าอุปกรณ์การจัดค่าย 

- - 10,000 - - 10,000 

6 กิจกรรม ซื้อหนังสือห้องสมุด MEP  
- ค่าหนังสือ 

- 20,000 - - - 20,000 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

 31,610 10,000 200,000  241,610 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 ภาคีเครือข่ายโรงเรียนประเภท Mini English Program (MEP)  
 10.2 สถานท่ีสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่  
     10.3 หน่วยงานเอกชน 
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11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนห้องเรียนMEPร้อยละ 100  ได้พัฒนา
ความรู้  ความสามารถทางภาษาและทักษะ
พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ พูดส่ือสาร และ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามวัยและ
ศักยภาพ 

2. นักเรียนห้องเรียนMEPร้อยละ 100มีผลการ
เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สุข-ศึกษาและกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศซึ่ง
สอนเป็นภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของโรงเรียน 

 

-สังเกต 
-สำรวจ 
-บันทึกพฤติกรรม 
 
 
-สังเกต 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ์ 
-การประเมินผล 
ปลายภาคเรียน 

-แบบสังเกต 
-แบบสำรวจ 
-แบบบันทึกพฤติกรรม 
 
 
-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบรายงานผล 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 โรงเรียนมีครูชาวต่างประเทศท่ีเป็นเจ้าของภาษา ทำการสอนในโรงเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
12.2 นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษาในการส่ือความหมายในชีวิต 

ประจำวันและเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาระดับสูงขึ้น 
12.3 นักเรียนมีความเข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมอันเป็นมรดกแห่งชาติของตน ในขณะเดียวกันก็เข้าใจและ

ช่ืนชมศิลปวัฒนธรรมของชาติอื่นเพื่อการอยู่รว่มกนัอย่างมีความสุข 
12.4 นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางความถนัดความสนใจและความสามารถพิเศษให้ปรากฏเป็นประโยชน์แห่งตนใน

การเสริมสร้างบุคลิกภาพทางคุณค่าและความหมายแห่ง ชีวิตพร้อมท่ีจะนำไปใช้ในการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมตามโอกาสอันควรและก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล 

 
 

            (ลงช่ือ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                (นางสาวจุฑามาศ  ขัดตุ่น) 

                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ         
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ความเห็นของผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
  
 

            (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                          (นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท) 
                ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน 
 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
   

 
            (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                              (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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69. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประเภท Mini English Program (MEP) 

 
1.แผนงานงานนโยบายและแผนงาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน    
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ                                               
ลักษณะโครงการ (     )  ใหม่     (   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกาญจนา จันทร์จร และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ช้ัน ป.1 นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP 
2.2 กิจกรรมยกระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (English Speaking Day & Young Reporter) 
2.3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ท่ีเรียนเป็นภาษาอังกฤษ) 
2.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหรือการจัดการประกวดทาง

วิชาการในระดับต่าง ๆ เช่น EP/MEP Northern Region Open house และอื่น ๆ  
2.5 กิจกรรมนิทรรศการ / เวทีแสดงความสามารถ (Talent show) การสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานทาง

วิชาการ  
2.6 ทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามกรอบ CEFR 

 
3. หลักการและเหตุผล 
             ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันจะเป็นการสร้างความพร้อมและศักยภาพของผู้เรียน ท้ัง
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม สติปัญญา สุขภาพ สังคม ความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ  พร้อมที่จะ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ให้เกิดประโยชน์ตามแต่โอกาสอันควร ท้ังยังมุ่งจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาสู่ความเป็น
สากล   
             โรงเรียนวัดเวฬุวันเป็นโรงเรียนหนึ่งที ่ได้จัดการเรียนการสอนในโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ   ประเภท Mini English Program (MEP)  จากผลการดำเนินการ



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

ท่ีผ่านมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบันประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้ปกครองและชุมชนสนใจและให้
ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโครงการอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนที่จบหลักสูตรสามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและเข้าศึกษาต่อในระดับสูง จากความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนจึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
4. วัตถุประสงค ์

4.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือความหมายในชีวิตประจำวัน  
4.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะทางภาษาจากครูเจ้าของภาษาอันเป็นพื้นฐาน

สำคัญในการศึกษาระดับสูงขึ้น  
4.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมอันเป็นมรดก แห่งชาติของตนในขณะเดียวกัน

ก็เข้าใจและช่ืนชมศิลปวัฒนธรรมของชาติอื่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
4.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจสามารถดำรงชีวิตได้อยา่งมี

ความสุข 
4.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความถนัดความสนใจและความสามารถพิเศษให้ปรากฏ 
4.6 เพื่อประโยชน์แห่งตนในการเสริมสร้างบุคลิกภาพทางคุณค่าและความหมายแห่ง ชีวิตพร้อมท่ีจะนำไปใช้ในการ

ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามโอกาสอันควรและก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล 
 
5.  เป้าหมาย 

5.1 เชิงปริมาณ 
5.1.1 นักเรียนห้องเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 156  คน ได้

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และภาษาอังกฤษ ซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครู
ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา 

5.2 เชิงคุณภาพ 
          5.2.1 นักเรียนห้องเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 156  คน มี

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ตามวัยและศักยภาพ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อช้ีแจงแนว
ทางการดำเนินงานตาม
โครงการ 

พ.ค.64 
(18,400x188=3,459,200) 
จัดสรร 80%= 2,767,360 

- ฝ่ายวิชาการ 
และคณะครู MEP. 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนิน 
งานตามโครงการ  ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อม

นักเรียน ช้ันป.1 นักเรียน
ห้องเรียนโครงการพิเศษ 
MEP 

2.2 กิจกรรมยกระดับ
ความสามารถทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ (English 
Speaking Day & Young 
Reporter) 

2.3กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
วิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ (ท่ีเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ) 

2.4  กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ การส่ง
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหรือ
การจัดการประกวดทาง 
วิชาการในระดับต่าง ๆ เช่น 
EP/MEP Northern 
Region Open house และ
อื่น ๆ  

2.15 กิจกรรมนิทรรศการ / 
เวทีแสดงความสามารถ 
(Talent show) การ
สร้างสรรค์และนำเสนอ
ผลงาน  ทางวิชาการ  

2.16 ทดสอบวัดระดับ
ความสามารถ 

 
 

14-18 มิ.ย. 64 
 
 
 

มิ.ย.64 - มี.ค. 65 
 
 
 
 

ส.ค.64 - ม.ค.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. 64 – มี.ค. 64 
 
 
 
 

ม.ค. 64 – มี.ค. 64 
 
 

 
 

3,000 บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

 
 

5,000 บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,300  บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

  

 
 
นางกาญจนา จันทร์จร 
และคณะ 
 
 
นางกาญจนา จันทร์จร 
และคณะ 
 
 
 
นางมัญชุสา ขุนนันท์ 
นางพรวณัฐ  ถาทอง 
 
 
นางกาญจนา จันทร์จร 
และคณะ  
 
 
 
 
 
 
นางมัญชุสา ขุนนันท์ 
และคณะ 
 
 
 
นางกาญจนา  จันทร์จร 
นางสาวจุฑามาศ  ขัดตุ่น 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ตาม
กรอบ CEFR 

 
 

  
 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปีการศึกษา - ผู้บริหาร 
4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
พ.ย.64 - มี.ค.65 - นางกาญจนา จันทร์จร 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
    ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่  31  มีนาคม  2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 
 

งบ 
ประมาณ 

 
 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักเรียน ชั้น ป.1 นักเรียน
ห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP 
 - จัดทำชุดแบบฝึกเตรียมความ
พร้อมทักษะการฟังพูดอ่านเขียน 

3,000 
เงินบำรุง
การศึกษา 

 

    นางสาว 
วราภรณ์  
ไฝเอ้ย 
และคณะ  

2 กิจกรรมยกระดับความ สามารถ
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
(English Speaking Day & 
Young Reporter) 

5,000 
เงินบำรุง
การศึกษา 

    นางกาญจนา 
จันทร์จร 
และคณะ 

3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
วิชาวิทยาศาสตร์ 

5,000 
เงินบำรุง
การศึกษา 

    นางม ัญชุสา 
ขุนนันท์ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 
 

งบ 
ประมาณ 

 
 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
(ท่ีเรียนเป็นภาษาอังกฤษ) 

นางพรวณัฐ  
ถาทอง 

4 กิจกรรมการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ การส่งนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันหรือการจัดการ
ประกวดทางวิชาการในระดับ
ต่างๆ เช่น EP/MEP Northern 
Region Open house และ
อื่นๆ 
 - ค่าลงทะเบียน  
 - ค่าเดินทาง/ท่ีพัก 
 - ค่าอาหาร 
 - ค่าอุปกรณ์ ฝึกทักษะ 

5,000 
เงินบำรุง
การศึกษา 

    นางกาญจนา 
จันทร์จร 
และคณะ 

5 กิจกรรมนิทรรศการ / เวที
แสดงความสามารถ (Talent 
show) การสร้างสรรค์และ
นำเสนอผลงานทางวิชาการ  
 - จ ัดบ ูธแสดงผลงานเปิด

บ้านวิชาการ 
 - อุปกรณ์ เสริมเพื ่อใช้ใน

การแสดงผลงาน  

5,000 
เงินบำรุง
การศึกษา 

    นางม ัญชุสา 
ขุนนันท์ 
และคณะ 
 

6 
 
 
 
 

ก ิ จกรรมการทดสอบวั ด
ร ะ ด ั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม
กรอบ CEFR 

12,300 
เงินบำรุง
การศึกษา 

    
 

นางกาญจนา  
จันทร์จร 
นางสาว
จุฑามาศ   
ขัดตุ่น 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 
 

งบ 
ประมาณ 

 
 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

35,300 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่าจ้าง 
ชั่วคราว 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

ฯล
ฯ 
 

1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน 
ชั ้นป.1 นักเรียนห้องเรียนโครงการ
พิเศษ MEP 
- แบบฝึก  

- - 3,000 - - 3,000 

2 ก ิ จกรรมยกระด ับท ั กษะการพูด
ภาษาอ ั ง กฤษ  (English Speaking 
Day & Young Reporter) 
- วัสดุฝึก ของรางวัล 

- - 5,000 -  5,000 

3 ก ิจกรรมยกระด ับผลสัมฤทธ ิ ์ว ิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ท่ีเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ) 
- ชุดฝึก 

- - 5,000 -  5,000 

4 กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ว ิชาการ การส ่งน ักเร ียนเข ้าร ่วม
แข่งขันหรือการจัดการประกวดทาง
วิชาการในระดับต่าง ๆ เช่น EP/MEP 
Northern Region Open house 
และอื่น ๆ 

- - 5,000 - - 5,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่าจ้าง 
ชั่วคราว 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

ฯล
ฯ 
 

- ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุ 
5 ก ิจกรรมน ิทรรศการ / เวท ีแสดง

ความสามารถ (Talent show) การ
สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ  

- - 5,000 - - 5,000 

6 กิจกรรมการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตาม
กรอบ CEFR  

- 8,200 4,100 - - 12,300 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

 8,200 27,100 - - 35,300 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 ภาคีเครือข่ายโรงเรียนประเภท Mini English Program (MEP)  
 10.2 สถานท่ีสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่  
     10.3 สำนักวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ของนักเรียนตามกรอบ CEFR 
 
11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. น ักเร ียนห ้องเร ียนMEPร ้อยละ 100  ไ ด้

พัฒนาความรู้  ความสามารถทางภาษาและ
ทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ พูดสื่อสาร 
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตาม
วัยและศักยภาพ 

2. นักเรียนห้องเรียนMEPร้อยละ 100มีผลการ
เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สุข-ศึกษาและกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศซึ่ง
สอนเป็นภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของโรงเรียน 

 

-สังเกต 
-สำรวจ 
-บันทึกพฤติกรรม 
 
 
-สังเกต 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ์ 
-การประเมินผล 
ปลายภาคเรียน 

-แบบสังเกต 
-แบบสำรวจ 
-แบบบันทึกพฤติกรรม 
 
 
-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบรายงานผล 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 โรงเรียนมีครูชาวต่างประเทศท่ีเป็นเจ้าของภาษา ทำการสอนในโรงเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
12.2 นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษาในการสื ่อความหมายในชีวิต 

ประจำวันและเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาระดับสูงขึ้น 
12.3 นักเรียนมีความเข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมอันเป็นมรดกแห่งชาติของตน ในขณะเดียวกันก็เข้าใจและ

ช่ืนชมศิลปวัฒนธรรมของชาติอื่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
12.4 นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางความถนัดความสนใจและความสามารถพิเศษให้ปรากฏเป็นประโยชน์แห่งตน

ในการเสริมสร้างบุคลิกภาพทางคุณค่าและความหมายแห่ง ชีวิตพร้อมที่จะนำไปใช้ในการริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามโอกาสอันควรและก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล 

 
 

           (ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางกาญจนา  จันทร์จร) 

                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
ความเห็นของผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

             (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                          (นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท) 
                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................   

 
            (ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                         วันท่ี  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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70. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรงานฝ่ายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประเภท Mini English Program (MEP) 

 
1.แผนงานงานนโยบายและแผนงาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน    
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ                                               
ลักษณะโครงการ (     )  ใหม่     (   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกาญจนา จันทร์จรและคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมสรรหาคัดเลือกครูชาวต่างชาติ 
2.2 กิจกรรมการจัดจ้างบุคคลากร 
2.3 กิจกรรมส่งเสรมสนับสนุนการครูเพื่อจัดเตรียม และผลิตส่ือการสอน  
2.4 กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานของครูไทย และครูชาวต่างชาติ 

   
3. หลักการและเหตุผล 
             ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันจะเป็นการสร้างความพร้อมและศักยภาพของผู้เรียน ท้ัง
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม  สติปัญญา สุขภาพ สังคม ความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ  พร้อมท่ีจะ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ให้เกิดประโยชน์ตามแต่โอกาสอันควร ท้ังยังมุ่งจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาสู่ความเป็น
สากล   
             โรงเรียนวัดเวฬุวันเป็นโรงเรียนหนึ่งที ่ได้จัดการเรียนการสอนในโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ   ประเภท Mini English Program (MEP)  จากผลการดำเนินการ
ท่ีผ่านมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบันประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้ปกครองและชุมชนสนใจและให้
ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโครงการอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนที่จบหลักสูตรสามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและเข้าศึกษาต่อในระดับสูง 
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 การจัดการศึกษาในโรงเรียนทรัพยากรมนุษย์  คือ  บุคลากรภายในโรงเรียน  อันได้แก่บุคลากรฝ่าย
สนับสนุนการสอน    ครู อาจารย์  ผู้ที่รับผิดชอบงานสอนตามรายวิชาต่าง ๆ ที่ความรู้ความสามารถ  และความ
ชำนาญการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ฉะนั้นโรงเรียนวัดเวฬุวัน ประเภท Mini English Program (MEP)  จึงเห็นควรมีการดูแล  บำรุงรักษาส่งเสริม
พัฒนา และให้สวัสดิการ เพื่อให้ทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมีความเสียสละและอุทิศตนอย่างเต็มที่ใน
การปฏิบัติราชการ  ฉะนั้นโรงเรียนจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค ์

4.1 เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากร  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
4.2 เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ท้ังในและนอก

สถานศึกษา 
4.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าท่ี        

 
5.  เป้าหมาย 

5.1 เชิงปริมาณ 
5.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภท Mini English Program (MEP)  ของโรงเรียน 10ได้รบัการ

พัฒนาตนเองและ ศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
5.1.2 มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูประเภท Mini English Program (MEP)  ของ

โรงเรียน 100% อย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง  
5.1.3 มีแฟ้มทะเบียนประวัติของบุคลากรรายบุคคล  ประเภท Mini English Program (MEP)  ของ

โรงเรียน 100% 
5.1.4.บุคลากรทางการศึกษาประเภท Mini English Program (MEP)  ของโรงเรียน 100% มีการพัฒนา

ทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมเสมอสำหรับการจัดเรียนการท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพ กับผู้เรียน 
5.2 เชิงคุณภาพ 

5.2.1 ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีข้อมูลด้าน
ทะเบียนประวัติ มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรได้ และ
ข้าราชการครูและบุคลากร มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี  
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6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แ หล ่ ง ท ี ่ ม า ขอ ง
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู ้ร ับผิดชอบ
โครงการเพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

พ.ค.64 
(18,400x188=3,459,200) 
จัดสรร 80%= 2,767,360 

- ฝ่ายวิชาการ 
และคณะครู MEP. 

 
2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน

ตามโครงการ  ดังนี้ 
2.1 ก ิ จ ก ร ร ม ส ร ร ห า
คัดเลือกครูชาวต่างชาติ 
2.2  กิจกรรมการจัดจ้าง
บุคลากร 
 
2.3 กิจกรรมจัดเตรียมและ
ผลิตส่ือการสอน  
 
 2.4 กิจกรรมอบรมและ
ศึกษาด ูงานของคร ูไทย
และครูชาวต่างชาติ 

 
 

พ.ค.64– มิ.ย.64 
 

พ.ค.64– เม.ย.65 
 
 

ก.ค. - ธ.ค. 64 
 
 

ม.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

 

 
 
- 
 

2,430,450บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

 
30,000 บาท 

เงินบำรุงการศึกษา 
 

30,000  บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 
 

 
 

คณะครู MEP 
 

นางกาญจนา จันทร์จร 
และคณะ 

 
นางสาวจุฑามาศ  ขัดตุ่น 

 
 

นางสาวยุพาพร  พรมทา 
และคณะ 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปีการศึกษา - ผู้บริหาร 
4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
พ.ย.64 -มี.ค.65 - นางกาญจนา จันทร์จร 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
    ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่  31  มีนาคม  2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 
กิจกรรม/รายการ 

 
 
 

งบ 
ประมาณ 

 
 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 
ท่ี 1 
( เ ม .ย .-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 
( ก .ค .-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 
(ต .ค .-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 
( ม .ค .-
มี.ค.64) 

1 กิจกรรมสรรหาคัดเลือกครู
ชาวต่างชาติ 

-     คณะครู MEP  

2 กิจกรรมการจัดจ้าง
บุคคลากร 
- จ้างครูชาวต่างชาติ จำนวน 

6 อัตรา 
- จ้างครูพิเศษ วิชา

ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 2 
อัตรา 

-จ้างแม่บ้าน และนักการภาร
โรง จำนวน 2 อัตรา 

เงินบำรุง
การศึกษา 
2,430,450 

บาท 
 

    นางกาญจนา 
จันทร์จร  
และคณะ 

3 กิจกรรมจัดเตรียม และผลิต
ส่ือการสอน  
 - จัดทำส่ือ และ อุปกรณ์ 

การจัดการเรียนการสอน
ของครูไทยและครู
ชาวต่างชาติ 15 คน ภาค
เรียนละ 1,000 

30,000 
เงินบำรุง
การศึกษา 

 
 

    นางสาว 
จุฑามาศ   
ขัดตุ่น 
 
 

4 ก ิ จก ร รมการอบรมและ
ศึกษาดูงานของครูไทย และ
ครูชาวต่างชาติ 
 - ศึกษาดูงาน โรงเรียน 
   เมทังกราวาส จังหวัดแพร่ 

30,000 
เงินบำรุง
การศึกษา 
 

    นางสาว 
ยุพาพร  
พรมทา  และ
คณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

2,490,450 บาท 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่าจ้าง 
ชั่วคราว 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

ฯล
ฯ 
 

1 ก ิจกรรมสรรหา ค ัดเล ือกครู
ชาวต่างชาติ 

- - - - - - 

2 กิจกรรมการจัดจ้างบุคลากร 2,361,480 68,970 - -  2,430,450 
3 กิจกรรมจัดเตรียม และผลิตส่ือ

การสอน  
- วัสดุสำหรับทำส่ือ 

- - 30,000 -  30,000 

4 กิจกรรมการอบรมและศึกษาดู
งานของครูไทย และครูชาว 
ต่างชาติ 
- ค่าลงทะเบียน  
 - ค่าเดินทาง/ท่ีพัก 
 - ค่าอาหาร 
 - ค่าอุปกรณ์ ฝึกทักษะ 

- 30,000 
 

- - - 30,000 
 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 2,361,480 

 
98,970 

 

 
30,000 

 
- - 2,490,450  

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่ 
 10.2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  
     10.3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ 
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11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภท Mini 

English Program (MEP)  ของโรงเรียน 
100% ได้รับการพัฒนาตนเองและ ศึกษาดู
งานอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับครูประเภท Mini English Program 
(MEP)  ของโรงเรียน 100% อย่างน้อย  ปี
ละ 1 ครั้ง  

3. มีแฟ้มทะเบียนประวัติของบุคลากรรายบุคคล  
ประเภท Mini English Program (MEP)  
ของโรงเรียน 100% 

4.บุคลากรทางการศึกษาประเภท Mini English 
Program (MEP)  ของโรงเรียน 100% มี
การพัฒนาทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อม
เสมอสำหรับการจัดเรียนการท่ีก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ กับผู้เรียน 

-สังเกต 
-สำรวจ 
 
 
-สังเกต 
-การประเมินผลความพึง
พอใจ 
 
-สังเกต 
-สำรวจ 
 
-สังเกต 
-สำรวจ 
 
 

-แบบสังเกต 
-แบบสำรวจ 
 
 
-แบบสังเกต 
-แบบการประเมินผลความพึง
พอใจ 
 
-แบบสังเกต 
-แบบสำรวจ 
 
-แบบสังเกต 
-แบบสำรวจ 
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภท Mini English Program (MEP)  ของโรงเรียน ได้รับการพัฒนา
ตนเองโดยวิธีการศึกษาดูงาน 

12.2 ครูบุคลากรประเภท Mini English Program (MEP)  ของโรงเรียน มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียนอย่างสูงสุด 

12.3 ครูและบุคลากรประเภท Mini English Program (MEP)  ของโรงเรียน มีข้อมูลด้านทะเบียนประวัติ มี
ความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรได้  

12.4 บุคลากรทางการศึกษาประเภท Mini English Program (MEP)  ของโรงเรียน มีการพัฒนาทักษะ เพื่อ
เตรียมความพร้อมเสมอสำหรับการจัดเรียนการท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพ กับผู้เรียน 

 
 
                (ลงช่ือ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                 (นางกาญจนา  จันทร์จร) 
                                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ         
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ความเห็นของผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
  
 

             (ลงช่ือ)................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                         (นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท) 
                  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
   

 
             (ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี 17 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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71. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสถานศึกษา 
 
1.แผนงานนโยบายและแผนงาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่    (    ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนสุจริต 
2.2 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) 

 
3. หลักการและเหตุผล       
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมี
การดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ช่ือว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นกลยุทธ์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564) ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ดำเนินการ 
 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี  21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ (พ.ศ.2561-2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ.2561-2565) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index: CPI)  ของประเทศไทยให้สูงขึ้น บูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรม



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

และความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ และมุ่งเน้นการขับเคล่ือนด้านธรร
มาภิบาลในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานราชการท่ีได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: 
ITA)  จึงได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  โครงการนี้จะ
ทำให้โรงเรียนได้รับประโยชน์จากกาประเมินด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ สามารถนำผลการประเมินไป
ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การสื่อสารภาพลักษณ์ของโรงเรียน โดยการแสดงให้สังคมและ
สาธารณชนได้รับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและมีมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
เพื่อสร้างความมั่นใจ  และความศรัทธาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
  
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา   
4.2 เพื่อพัฒนาระบบงานและสร้างมาตรการการป้องกนัการทุจริตในโรงเรียน 
4.3 เพื่อเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้สังคมและสาธารณชนได้รับรู้ 
4.4 เพื่อสร้างความมั่นใจและความศรัทธา ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนสุจริต 
5.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริตในโรงเรียน 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพฒันาอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่องโดยใช้หลักสูตรโรงเรียน

สุจริต 
5.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริตในโรงเรียน 
5.2.3. โรงเรียนวัดเวฬุวันได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของสถานศึกษา 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    เพื่อวางแผน 

ก.ค. 2564 - 
 

ฝ่ายบริหารทุกท่าน 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม  
โครงการ ดังนี ้

2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้หลักสูตรโรงเรียนสุจริต 

2.2 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน      
(ITA Online) 

-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

 
ก.ค. - ก.ย.

2564 

 
 

- 
 
 

 
 

นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

มี.ค.2565 - นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 
นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท 

  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่ 31  มนีาคม  2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.64) 

1 ประชุมผู้บริหาร ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน 

         -     นางสาวนภาพร  
ยารังฝ้ัน 

2 กำหนดกิจกรรม ดังนี้  
- 

    นางสาวนภาพร  
ยารังฝ้ัน 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.64) 

-  กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้หลักสูตร
โรงเรียนสุจริต 
2.2 กิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน (ITA 
Online) 

 
 
 
- 

 
 

 

 

  

 

และคณะครู
ผู้เกี่ยวข้อง 

3 นิเทศ ติดตาม ประเมิน -     ผู้บริหาร 
นางสาวนภาพร  
ยารังฝ้ัน 

4 สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

-     นางสาวนภาพร  
ยารังฝ้ัน 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

- 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
อื่นๆ 

1 ประชุมผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
วางแผน 

- - - - - - 

2 กำหนดกิจกรรม ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้หลักสูตรโรงเรียนสุจริต 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
อื่นๆ 

2.2 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA 
Online) 

- - - - - 
 

- 

3 นิเทศ ติดตาม ประเมิน - - - - - - 
4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน - - - - - - 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- - - - - - 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1. ผู้บริหาร 

10.2. คณะครู บุคลากรภายในโรงเรียน 
10.3  ผู้ปกครองและชุมชน 
 

11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

นักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การพัฒนาอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่องโดย
ใช้หลักสูตรโรงเรียนสุจริต 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการ
ทุจริตในโรงเรียน 

การสังเกต/การสัมภาษณ์ แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 

โรงเรียนวัดเวฬุวันได้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน ์
 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1   นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่องโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนสุจริต 
12.2   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริตในโรงเรียน 
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12.3  โรงเรียนวัดเวฬุวันมีมาตรการการป้องกันทุจริตในโรงเรียนและผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

 
 

   (ลงช่ือ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                (นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน) 

                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
 
ความเห็นของผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน 
 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 
   

    (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                         (นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท) 
                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 
   

   (ลงช่ือ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                            วันท่ี  17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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72.  โครงการบริหารการเงินและสินทรัพย ์
 
1.แผนงานบริหารการเงินและสินทรัพย ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ (     )  ใหม่     (   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางมนัญญา    เตมียะและคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการ 
2.2 กิจกรรมการจัดการอบรมเจ้าหน้าท่ีการเงินและเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
2.3 กิจกรรมปรับปรุงห้องการเงนิ      
2.4 กิจกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  
2.5 กิจกรรมการบริการสาธารณูปโภค 

  
3. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ   ได้กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการด้านงบประมาณให้แก่ส่วน
ราชการตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ   โรงเรียนจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชีและ
การพัสดุภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 

โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดต้องมีการบริหารและการจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส  ในขณะเดียวกันโรงเรียนไม่มีบุคลากรที่มาปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุโดยตรง ต้อง
มอบหมายให้ครูท่ีมีภาระหน้าท่ีในการสอน ซึ่งไม่มีความรู้ความชำนาญใน ระเบียบ กฎหมาย และเทคนิควิธีการใน
การทำงาน ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

ดังนั้น ฝ่ายบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงจัดให้มีโครงการบริหารการเงินและสินทรัพย์  เพื่อบริหาร
จัดการทางด้านการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ  ตลอดจนการบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในโรงเรียนให้
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มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชีและการพัสดุ  และสามารถปฏิบัติตามแนวทางการ
ดำเนินงานเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เกิดความคุ้มค่า ประหยัด  
โปร่งใส  เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและทางราชการอย่างสูงสุด 

 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนโครงการบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
4.2 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญ 
4.3 เพื่อปรับปรุงห้องการเงิน  ให้เหมาะสม  สะดวกและปลอดภัย 
4.4 เพื่อจัดทำท่ีเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
4.5 เพื่อให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของโรงเรียน 
 

5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
           5.1.1 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนโครงการบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
          5.1.2 เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ 
          5.1.3 มีสถานท่ีปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารเป็นสัดส่วน 
          5.1.4 มีครุภัณฑ์สำหรับงานการเงินและพัสดุ 
     5.2 เชิงคุณภาพ 
           5.2.1 ฝ่ายบริหารการเงินและสินทรัพย์มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ 
          5.2.2 เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุให้บริการ ครูและบุคลากร นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          5.2.3 มีสถานท่ีปฏิบัติงาน / จัดเก็บเอกสาร ท่ีเหมาะสม สะดวกและปลอดภัย 
          5.2.4 โรงเรียนมีการบริการทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

15 พ.ค.64  นางมนัญญา    เตมียะ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ ดังนี้ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.1 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสนับสนุน
โครงการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

10,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

นางมนัญญา  เตมียะ  
และคณะ 

2.2 กิจกรรมการจัดการอบรม 
     เจ้าหน้าท่ีการเงินและเจ้าหน้าท่ี

พัสดุ 

กรกฎาคม  
2564  

 

5,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

 

2.3 กิจกรรมปรับปรุงห้องการเงนิ      
 

ตุลาคม  2564 
 

5,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

 

2.4 กิจกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน  

ตลอดปี
การศึกษา 

12,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

 

2.5 กิจกรรมการบริการ
สาธารณูปโภค 
-ค่าไฟฟ้า 
-ค่าประปา 
-ค่าโทรศัพท์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

910,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.2564-มี.ค.
2565 

- นางมนัญญา  เตมียะ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการต้ังแต่   1  เมษายน 2564 – 31  มีนาคม  2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่  31 มีนาคม 2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ    
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
สนับสนุนโครงการ 

เงินอุดหนุน 
10,000  
บาท 

    นางมนัญญา 
เตมียะ   
และคณะ 

2 กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าท่ี
การเงินและพัสดุ 

เงินอุดหนุน 
5,000  บาท 

    นางมนัญญา 
เตมียะและคณะ 

3 กิจกรรมปรับปรุงห้อง
การเงิน 

เงินอุดหนุน 
5,000  บาท 

    นายไชยนันต์ 
อ่อนนุ่ม 

4 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เงินอุดหนุน 
12,000  
บาท 

    นายไชยนันต์ 
อ่อนนุ่ม 

5 กิจกรรมการบริการ
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน 
910,000 

บาท 

    นางมนัญญา  
เตมียะ   
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุก

รายการ ) 
942,000  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม ค่า 

สาธารณูป
โภค 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการ - - 10,000 - - 10,000 
2 กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุ - 5,000 - - - 5,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม ค่า 

สาธารณูป
โภค 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ 

 

3 กิจกรรมปรับปรุงห้องการเงนิ - 5,000 - - - 5,000 
4 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - - - 12,000 - 12,000 
5 กิจกรรมการบริการสาธารณูปโภค 910,000 - - - - 910,000 
 รวมทั้งสิ้น 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
910,000 10,000 10,000 12,000  942,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
   10.1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. งานบริหารการเงินและสินทรัพย์มีวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
-การสำรวจ 
-การสอบถาม 

- แบบสำรวจ 
- แบบสอบถาม 

2. ครูผู้รับชอบมีความรู้ความสามารถและมี
ทักษะ ในการปฏิบัติงาน 

-การสอบถาม - แบบสอบถาม 

3. งานการเงินมีสถานท่ีทำงานท่ีเหมาะสม 
สะดวกและปลอดภัย 

-การสังเกต 
-การสอบถาม 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 

4. งานบริหารการเงินและสินทรัพย์มีครุภัณฑ์
อย่างเพียงพอในการจัดเก็บเอกสาร 

-การสอบถาม -  แบบสอบถาม 

5. มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการบริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานในโรงเรียน   

-การสำรวจ - แบบสำรวจ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 งานบริหารการเงินและสินทรัพย์  มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  
12.2 ครูผู้รับชอบมีความรู้ความสามารถและมีทักษะ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
12.3 มีสถานท่ีทำงานท่ีเหมาะสม สะดวกและปลอดภัย สามารถบริการครูและบุคลากรได้อย่างท่ัวถึง 
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12.4 มีท่ีจัดเก็บเอกสารทางด้านการเงินและพัสดุ  อย่างปลอดภัย 
12.5 มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีดี   

 
   

(ลงช่ือ)..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางมนัญญา    เตมียะ) 

                               ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานการเงินและสินทรัพย ์
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

                   (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                        (นางสาวอุษณีย์  สกุณา) 
                 รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงเรียนฝ่ายงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

                   (ลงช่ือ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายจรัล    ถาวร) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                        วันท่ี  17  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.2564 
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73.  โครงการจ้างครูปฐมวัย  
 

1.  แผนงานบุคลากร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวธิดารัตน์  อิมัง  และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1  กิจกรรมจ้างครูประจำช้ันและครูพี่เล้ียงเด็กปฐมวัย 
2.2  กิจกรรมจ้างครูสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย 

 
3. หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มีการจัดการ ส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพชั้นสูงอย่างต่อเนื่องและเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน ในการที่จะพัฒนาเด็กให้มีลักษณะดังกล่าวนั้นจะต้องครูที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากครูไปสู่เด็ก   
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน  อนุบาลประจำเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  ได้เปิดสอนต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1    ถึงช้ันอนุบาลปีท่ี  3 มีครูจำนวน 9 คน มีจำนวนห้องเรียนท้ังหมด  9  ห้องเรียน   แต่ขาด
แคลนครูสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  ครูพี่เล้ียงเด็กอนุบาล  และรวมไปถึงครูสอนภาษาจีนเพื่อเตรียมเข้าสู่การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบเตรียมอนุบาลนานาชาติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดจ้างครูที ่จบ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  และครูท่ีจบวิชาเอกการสอนภาษาจีน   
 ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
อนุบาลประจำเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4   จึงได้จัดทำโครงการจ้างครูปฐมวัย  เพื่อจัดจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวที่จบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย   พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย และเอกการสอนภาษาจีนขึ้นเพื่อทำหน้าที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี  1-3  ขึ้น 
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4. วัตถุประสงค์ 
4.1   เพื่อจ้างครูท่ีจบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและพี่เล้ียงเด็กปฐมวัย  มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก

ปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน  อนุบาลประจำเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4   ให้ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

4.2  เพื่อจ้างครูท่ีจบวิชาเอกการสอนภาษาจีน  มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน  
อนุบาลประจำเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 เด็กนักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน  อนุบาลประจำเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่  เขต  4   ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  ร้อยละ 80 

5.1.2 มีครูท่ีมีความรู้ความสามารถมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับช้ันปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ร้อยละ 80   

   5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 เด็กนักเรียนระดับช้ันปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยครูท่ีมีความรู้ความสามารถ

มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับช้ันปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครง 
การจ้างครูอนุบาล เพื่อช้ีแจงแนว
ทางการดำเนินงานตามโครงการ 

พ.ค. 2564  - ผู้รับผิดชอบโครงการและ
กรรมการ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้

   

2.1 กิจกรรมจ้างครูประจำช้ันและครูพี่   
เล้ียงเด็กปฐมวัย 

มิ.ย.64-พ.ค.65 181,440  บาท 
เงินบำรุงการศึกษา 

 

นางสาวธิดารัตน์  อิมัง 
และคณะครูปฐมวัย 

2.2.กิจกรรมจ้างครูสอนภาษาจีน
สำหรับเด็กปฐมวัย 

 

มิ.ย.64-พ.ค.65 113,400  บาท 
เงินอุดหนุน 

 

นางสาวธิดารัตน์  อิมัง 
และคณะครูปฐมวัย 

3.  นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
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กิจกรรมสำคัญ 

 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

4.  สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ มี.ค.2565 - นางสาวธิดารัตน์  อิมัง 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ   1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565  
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31  มีนาคม  2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมจ้างครูประจำช้ัน
และครูพี่เล้ียงเด็กปฐมวัย 

เงินบำรุง
การศึกษา  
181,440  

บาท 

    นางสาว 
ธิดารัตน์   
อิมัง   
และคณะ 

2 กิจกรรมจ้างครูสอนภาษาจีน
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เงิน
อุดหนุน 
113,400  

บาท 

    นางสาว 
ธิดารัตน์   
อิมัง   
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

294,840  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
รวม 

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
อื่น ๆ 

1 -ค่าจ้างครูพี่เล้ียงรายเดือน       
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ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
รวม 

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
อื่น ๆ 

 อัตรา 8,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 
 12 เดือน 
- เงินประกันสังคม (นายจ้าง) 5% 
  อัตรา 420 บาท จำนวน 1 อัตรา 
  12 เดือน 
-ค่าจ้างครูพี่เล้ียงรายเดือน  
 อัตรา 6,000 บาท จำนวน 1 อัตรา 
 12 เดือน 
- เงินประกันสังคม (นายจ้าง) 5% 
  อัตรา 300 บาท จำนวน 1 อัตรา 
  12 เดือน  

 
100,800 

 
 
 
 
 

72,000 
 
 
 

 
 
 
 

5,040 
 
 
 
 
 

3,600 

 
100,800 

 
 

5,040 
 
 

72,000 
 
 

3,600 
2 กิจกรรมจ้างครูสอนภาษาจีนสำหรับ

เด็กปฐมวัย 
-ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน  
 อัตรา 9,000 บาท 1 อัตรา 12 เดือน 
-เงินประกันสังคม (นายจ้าง) 5% 
 อัตรา 450 บาท จำนวน 1 อัตรา 
 12 เดือน 

 
 

108,000 

 
 

 
 

5,400 

   
 
108,000 

 
5,400 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

280,800 14,040   294,840 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1  ผู้บริหาร 
 10.2  คณะครูบุคลากรช่วงช้ันปฐมวัย 
 10.3  ผู้ปกครอง 
 10.4  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
 
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. เด็กนักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน  

อนุบาลประจำเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
-สังเกต 
-สอบถาม 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชียงใหม่  เขต  4   ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ   

-ตรวจผลงาน  
 

2. มีครูท่ีมีความรู้ความสามารถมาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนระดับช้ันปฐมวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

-สังเกต 
-สอบถาม 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1  เด็กนักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน  อนุบาลประจำเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
        เชียงใหม่  เขต  4   ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ   
12.2  มีครูท่ีมีความรู้ความสามารถมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับช้ันปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
        และประสิทธิผล 

   
(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                              (นางสาวธิดารัตน์  อิมัง) 
                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ        
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบุคลากร 
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
 

   (ลงช่ือ)..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                         (นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบุคลากร 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

   (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                          วันท่ี 17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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74.  โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย                                                                                                                                         
 

1.  แผนงานบุคลากร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ (     )  ใหม่     (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางรุ่งเรือง    ถิ่นคำ  และคณะครู 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศึกษาปฐมวัย 
2.2 กิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ปฐมวัย 

  
3. หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที ่ให้การส่งเสริม
สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา    
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  อนุบาลประจำเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่  เขต  4  
             ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย  จำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการ
แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกท้ังต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังใน
และนอกสถานศึกษา เพื่อให้รู ้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับ
สถานศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
             เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวันให้ได้รับการ
พัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและ
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพองค์กรและงานราชการสืบต่อไป  ดังนั้นจึง
ได้จัดทำพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน ปีการศึกษา 2564 ขึ้น              
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4. วัตถุประสงค์ 
4.1  เพื่อพัฒนาครูในระดับการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมและ

ทันสมัย 
4.2  เพื่อให้ครูเห็นความสำคัญของการปรับปรุงในทุกด้านให้มีคุณภาพ 
4.3  เพื่อสนองนโยบายและวัตถุประสงค์ของฝ่ายวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 

5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1  ครูและบุคลากรในช่วงช้ันปฐมวัย  โรงเรียนวัดเวฬุวัน  อนุบาลประจำเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  ทุกคน  ได้รับการความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ     

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1  ครูและบุคลากรในช่วงช้ันปฐมวัย  โรงเรียนวัดเวฬุวัน  อนุบาลประจำเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 ได้รับการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นผู้เรียน เกิดการเรียนรู้และได้รับประโยชน์สูงสุด  

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ  

ก.ค. 64  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
กรรมการ 

2 กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ  ดังนี้ 

2.1.กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศึกษา
ปฐมวัย     

2.2 กิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่
ครูอนุบาล 

 
 

ก.ค.64 -มี.ค.65 
 

ก.ค.64 -มี.ค.65 

 
 

20,000  บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 
11,200  บาท 
เงินรายได้อื่น ๆ 

 
 
นางรุ่งเรือง   ถิ่นคำ   
และคณะครูปฐมวัย 

5.  นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

 ผู้บริหาร 

6.  สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ มี.ค.65  นางรุ่งเรือง   ถิ่นคำ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ   1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่   31  มีนาคม  2565 
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8.  ปฏิทินโครงการ       
 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.634 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

เงินรายได้
อื่นๆ  

20,000  
บาท 

 
 

   นางรุ่งเรือง   
ถิ่นคำ 

2 กิจกรรมอบรมเพิ่มพูน
ความรู้แก่ครูอนุบาล 

เงินรายได้
อื่นๆ  

10,000  
บาท 

    นางรุ่งเรือง   
ถิ่นคำ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

30,000  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

 ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
อื่น ๆ 

1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศึกษา
ปฐมวัย 
-ค่ารถยนต์รับจ้าง ไป-กลับ คันละ  
5,000 บาท  2 คัน 10,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างคณะดูงาน เช้า/บ่าย   
 3,000บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 5,000  บาท 
-ค่าของท่ีระลึก  2,000  บาท 

 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 

10,000 
 

3,000 
5,000 
2,000 

 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 

10,000 
 

3,000 
5,000 
2,000 
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ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

 ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
อื่น ๆ 

2 กิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ครู
อนุบาล 
-  ค่าลงทะเบียนการอบรม จำนวน 10 
คน ๆ ละ 1,000 บาท   

 
- 

 
10,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10,000 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 30,000 - - - 30,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 ผู้บริหาร 
 10.2 คณะครูบุคลากรช่วงช้ันปฐมวัย 
 10.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   
   
11.ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 95 ของครูท่ีศึกษาดูงานได้

สำเร็จตามเป้าหมาย  
สังเกต 

สอบถาม 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
2. ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวันได้รับ

การพัฒนาอบรมเพิ่มพนูความรู้ 
สังเกต 

สอบถาม 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผลงานของครูท่ีนำมาใช้หลังจากได้รับการฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ประเมินความสำเร็จในภาพรวม 
       คิดเป็นร้อยละ 95   
12.2 บุคลากรครูพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ นำเทคนิคต่างๆ มาปรับใช้มาพัฒนาเด็ก 
       ปฐมวัยได้  

 
 

    (ลงช่ือ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                   (นางรุ่งเรือง    ถิ่นคำ) 

                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ      
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบุคลากร 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

      (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                          (นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์) 
                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบุคลากร 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

      (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี 17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

75.  โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
 
1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     ( ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววาสนา  ต๊ะกาบโค และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2.2 กิจกรรมพัฒนาส่ือปฐมวัย 
2.3 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
2.4 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
2.5 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัย  
2.6 กิจกรรมจัดทำแบบฝึกเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย 
2.7 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 
2.8 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
2.9 กิจกรรมพหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่ 
2.10 กิจกรรมประเมินพฒันาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 
3. หลักการและเหตุผล 
      การจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีต้องพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิด – 6  ปี  ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ 
- จิตใจ  สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล  เป็นการเตรียม
ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เป็นคนดี  มีวินัย  



 
 

              แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)                                                                                                                                                                   

ภูมิใจในชาติ  และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆให้เต็มตามศักยภาพและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาของโรงเรียน  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยขึ้น  เพื่อใช้เป็น
เครื่องช่วยในการจัดกิจกรรมซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากยิ่งขึ้น
ท้ังนี้เพื่อส่งผลให้เด็กได้เกิดพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา และจริยธรรม มีการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
สังคม และเจริญเติบโตเป็นบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพของประเทศต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
4.2  เพื่อพัฒนาส่ือ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้ทันสมัยและพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ 
4.3  เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
4.4  เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
4.5  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
4.6  เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 
4.7  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ 
4.8  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และมีมารยาทท่ีดีงาม 
4.9  เพื่อพัฒนาห้องเรียนตามแนวคิดพหุปัญญา 
4.10  เพื่อส่งเสริมให้มีการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 
     5.  เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร้อยละ 100 มพีัฒนาการเต็มศักยภาพเหมาะสมกับวัยทั้ง4ด้าน 
5.1.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  

 5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน มีพัฒนาการเต็มศักยภาพเหมาะสมกับวัยท้ัง 4 ด้านร้อยละ  100 
5.2.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ร้อยละ  80 
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6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อช้ีแจงแนวทาง
ดำเนินงานตามโครงการ 

มิ.ย. 64 - ผู้บริหาร 
ผู้รับผิดชอบและกรรมการ 

2. กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน 
   ตามโครงการดังนี ้

  2.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

  2.2 กิจกรรมพัฒนาส่ือปฐมวัย 
 

2.3 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
 
2.4 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
 
2.5 กิจกรรมเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและยกระดับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

2.6 กิจกรรมจัดทำแบบฝึกเตรียม
ความพร้อมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

2.7 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในการจัด
กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 

2.8  กิจกรรมหนูน้อยมารยาท
งาม 

2.9  กิจกรรมพหุปัญญาบนฐาน
วิถีชีวิตใหม่ 

2.10 กิจกรรมประเมิน
พัฒนาการนักเรียนท่ีจบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 

เม.ย.64-ก.ย.64  
 

3,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

20,000  บาท 
เงินอุดหนุน 
2,000  บาท 
เงินอุดหนุน 
5,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

16,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

 
30,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

 
36,000  บาท 
เงินอุดหนุน 
2,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

15,000  บาท 
เงินอุดหนุน 
2,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

 
 
นางสาววาสนา  ต๊ะกาบโค 
 
นางพวงสร้อย  เจริญผล 
 
นางไปรยา  มะโนรมย ์
 
นางสาววาสนา  ต๊ะกาบโค 
 
นางสาวธิดารัตน์  อิมัง 
 
 
นางรุ่งเรือง  ถิ่นคำ 
 
นางสาวจิรพรรณ  เตจ๊ะต๋า 
 
นางธนัชชา  แก้วเกตุ  
 
นางสาวธิดารัตน์  อิมัง 
 
นางสาวธิดารัตน์  อิมัง 
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กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.นิเทศ  ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4.สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ
ภาคเรียนละ 1ครั้ง 

ต.ค.64-มี.ค. 65  นางวาสนา  ต๊ะกาบโค 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ระยะเวลาดำเนินงาน  1  มิถุนายน  2564 - 31 มีนาคม 2565 
    สิ้นสุดโครงการ         31 มีนาคม 2565 
 
8.ปฏิทินโครงการ 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 

ไตรมาส 
ท่ี 1 

(เม.ย-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

(ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 
(ต.ค-

ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

(ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

เงินอุดหนุน 
3,000  
บาท 

    นางสาววาสนา 
ต๊ะกาบโค  
และคณะ 

2 กิจกรรมพัฒนาส่ือปฐมวัย 
 

เงินอุดหนุน 
20,000  
บาท 

    นางพวงสร้อย  
เจริญผล  
และคณะ 

3 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
 

เงินอุดหนุน 
2,000  
บาท 

    นางไปรยา  
มโนรมย์ 
และคณะ 

4 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
 

เงินอุดหนุน 
5,000  
บาท 

    นางสาววาสนา 
ต๊ะกาบโค 
 และคณะ 
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ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 

ไตรมาส 
ท่ี 1 

(เม.ย-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

(ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 
(ต.ค-

ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

(ม.ค.-
มี.ค.65) 

5 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และยกระดับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

เงิน
อุดหนุน 
16,000  
บาท 

    นางสาวธิดา
รัตน์  
 อิมัง  
 และคณะ 

6 กิจกรรมจัดทำแบบฝึกเตรียม
ความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย 
 

เงิน
อุดหนุน 
30,000 
บาท 

    นางรุ่งเรือง 
ถิ่นคำ  
และคณะ 

7 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในการจัด
กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 
 
 

เงิน
อุดหนุน 
36,000  
บาท 

    นางสาวจิรพร
รณ  เตจ๊ะต๋า 
และคณะ 

8 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
 

เงิน
อุดหนุน 
2,000  
บาท 

    นางธนัชชา  
แก้วเกตุ   
และคณะ 

9 กิจกรรมพหุปัญญาบนฐานวิถี
ชีวิตใหม่ 

เงิน
อุดหนุน 
15,000  
บาท 

    นางสาวธิดา
รัตน์  
 อิมัง  
 และคณะ 

1
0 

กิจกรรมประเมินพฒันาการ
นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 

เงิน
อุดหนุน 
2,000  
บาท 

    นางสาวธิดา
รัตน์  
 อิมัง  
 และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

131,000  บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

ค่า
ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

- 2,415 585 - - 3,000 

2 กิจกรรมพัฒนาส่ือปฐมวัย - 11,000 - 9,000 - 20,000 
3 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน - - 2,000 - - 2,000 
4 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ - 3,000 2,000 - - 5,000 
5 กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งและ

ยกระดับการศึกษาปฐมวัย 
- - 16,000 - - 16,000 

6 กิจกรรมจัดทำแบบฝึกเตรียมความ
พร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย 

- - 28,700 1,300 - 30,000 

7 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม
สำหรับเด็กปฐมวัย 

- - 36,000 - - 36,000 

8 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม - - 2,000 - - 2,000 
9 กิจกรรมพหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่ - - 15,000 - - 15,000 
10 กิจกรรมประเมินพฒันาการนักเรียนท่ี

จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 

- - 2,000 - - 2,000 

 รวมทั้งสิ้น 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 16,415 104,285 10,300 - 131,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

10.1. ผู้บริหาร 
10.2. ครูหัวหน้าช่วงช้ัน 
10.3. ครูวิชาการสายช้ัน 
10.4. คณะครูปฐมวัย 
10.5. ผู้ปกครอง 
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11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร้อยละ 
100  มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
เหมาะสมกับวัย ท้ัง 4 ด้าน  ในปี
การศึกษา 2564 

-การสังเกต 
-การทดสอบ 
-การตรวจผลงาน 

-แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
 
 

2. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-การสำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน  มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน เหมาะสมกับวัยตามวัตถุประสงค์ และ 
            เป้าหมายท่ีกำหนด 
     12.2 โรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพเต็มศักยภาพของโรงเรียน 
     12.3 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนวัดเวฬุวนั 

 
 
(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                           (นางสาววาสนา  ต๊ะกาบโค) 
                                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

     (ลงช่ือ)..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                       (นายมาโนช  นันทา)                                                            
                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ    
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

 
     (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                (นายจรัล   ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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76.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
 

1.แผนงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่   1  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก    
มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที ่ 1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ  
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (    ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางไปรยา  มะโนรมย์  และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1  กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์  (ตามใบกิจกรรม) 
2.2  กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อยและสะเต็มศึกษา 
2.3  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 

  
3. หลักการและเหตุผล 

     การศึกษาระดับปฐมวัยนับว่าเป็นการศึกษาระดับรากฐานของชีวิต  การเตรียมเด็กให้มีความพร้อม
และมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพเป็นส่ิงสำคัญอย่างยิ่งท่ีผู้เกี่ยวข้องจะต้องดูแลเด็กให้มีพัฒนาการไปพร้อม
กันทุกด้านคือ  ด้านร่างกาย   อารมณ์-จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา 
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  เป็นโครงการหนึ่งที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน  อนุบาลประจำ
เขตพื้นที่การศึกษา  ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบได้เข้าร่วม  โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีด้านการ
เรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นช่วงอายุท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้และ
จดจำมากท่ีสุด  ดังนั้นทางโรงเรียนวัดเวฬุวัน  จึงจัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทยข้ึน เพื่อให้
เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้เด็กได้ฝึกการสังเกต  รู้จัดคิด  ตั้งคำถามและคน้หา
คำตอบด้วยตนเอง  และสามารถนำไปเช่ือมโยงในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในช้ันเรียนท่ีสูงขึ้นต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ 
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4.2 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัย 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
           5.1.1 ร้อยละ 100  ของนักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  1-3  ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    

ประเทศไทย   
     5.2 เชิงคุณภาพ 
 5.2.1 เด็กปฐมวัยทุกคนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

ก.ค. 2564 - นางไปรยา  มะโนรมย ์

2.  กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ  ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
(ตามใบกิจกรรม) 

-  จัดหาส่ือวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อทำ
กิจกรรมการทดลอง 

-  แต่ละห้องเรียนทำการทดลองตาม
กำหนด/โครงการการจัด
ประสบการณ์ 

2.2 กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย
และสะเต็มศึกษา 

-  จัดหาส่ือวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อดำเนิน
กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย
และสะเต็มศึกษา 

-  จัดกิจกรรมตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 

ก.ค.2564 - 
มี.ค.2564 

 
 

2,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

 
 
 
 
 

5,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

 
 
 
 
 

 
 

นางไปรยา  มะโนรมย ์
และคณะ 

 
 
 

 
 
นางสาวจิรพรรณ         
เตจ๊ะต๋า 
และคณะ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.3 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
-  จัดหาส่ือวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อทำ

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
รวมถึงการจัดนิทรรศการเสนอ
โครงงาน 

-  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

2,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

 
 

นางสาวธิดารัตน์  อิมัง 
และคณะ 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

4. สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค.2564 - 
มี.ค.2565 

- นางไปรยา  มะโนรมย ์

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ   1 มิถุนายน  2564  -  31  มีนาคม  2565 
 สิ้นสุดโครงการวันที่ 31  มีนาคม  2564 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

1 กิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์   (ตามใบ
กิจกรรม) 

เงินอุดหนุน 
2,000 บาท 

 
 

   นางไปรยา  
มะโนรมย ์
และคณะ 

2 กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์-
น้อยและสะเต็มศึกษา 
 

เงินอุดหนุน 
5,000 บาท 

    น.ส.จิรพรรณ  
เตจ๊ะต๋า 
คณะ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.65) 

3 กิจกรรม 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

เงิน
อุดหนุน 
2,000 
บาท 

    
 

น.ส.ธิดารัตน์  
อิมัง 
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

9,000  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
อื่น ๆ 

1 กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์   
(ตามใบกิจกรรม) 

- - 2,000 - - 2,000 

2 กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อยและ 
สะเต็มศึกษา 

- 2,500 2,500 - - 5,000 

3 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ - - 2,000 - - 2,000 
 รวมทั้งสิ้น 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
- 2,500 6,500 - - 9,000 

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 ผู้บริหาร 
 10.2 คณะครูบุคลากรช่วงช้ันปฐมวัย 
 10.3 ผู้ปกครอง 
 10.4 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม    
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11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.  ร้อยละ 95 ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุ
วันช้ันอนุบาลปีท่ี 1– 3  ได้เข้าร่วมโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

-การสังเกต 
-การสอบถาม 
-การตรวจผลงาน 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
 

2. ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวันได้รับการพัฒนา
เทคนิคการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง 

-การสังเกต 
-การสอบถาม 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่าง 
       เหมาะสมตามวัย 
12.2 ครูปฐมวัยมีการพัฒนาเทคนิคการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเพิ่มมากข้ึน 

 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางไปรยา  มะโนรมย์) 

                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ      
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

    (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                   (นายมาโนช  นันทา) 
                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานวิชาการ 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
   

     (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายจรัล    ถาวร) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                           วันท่ี  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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77.  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน  
 

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     
กลยุทธ์ที ่ 3  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
สอดคล้องจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลยุทธ์ที่  1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่     (   ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางนลินี  สินวัฒนานนัท์ และคณะ 

 
2. กิจกรรมในโครงการ 

2.1 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนและอาคารสถานท่ี  
2.2 กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและยา 
2.3 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุบาล 

 
3. หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดย     
มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มีกิจกรรมด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการ
ด้านวัสดุสำนักงาน ส่ือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงาน โดยให้ครู  นักเรียน  และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเนื่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
วัดเวฬุวัน อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก สมควรได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และมีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ท่ีต้องจัดหาเพิ่มเติม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

เพื่อเป็นการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนอนุบาลและเสริมสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้อันจะส่งผลให้เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดเวฬุวัน  อนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  ได้มีห้องเรียน  บริเวณที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความ
สะดวก  อันจะส่งผลให้เด็กเกิดพัฒนาการท้ัง  4  ด้านอย่างเป็นไปตามวัยและเต็มตามศักยภาพ  ดังนั้นจึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ระดับปฐมวัย  ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัด
เวฬุวัน  ปีการศึกษา  2564  ขึ้น 
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4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพื่อให้อาคารสถานท่ี อาคารประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิงอำนวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณ 
     โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
4.2 เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานท่ีได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
4.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4.4 เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้สอยเพื่อการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร  

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อ ต่อการ    
       จัดการเรียนรู้ 
5.1.2 อาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ อยู่ในสภาพดี ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ 
        สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

          5.1.3 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
5.1.4 โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเพียงพอ 

     5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคน

เกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2.2 อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5.2.3 ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5.2.4 การบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความคล่องตัว 

 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 
กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

ก.ค. 64 - ผู้รับผิดชอบโครงการและ
กรรมการ 

2.  กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ  ดังนี้ 

 2.1 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนและ
อาคารสถานท่ี  

 
 

ก.ค.64-มี.ค.65 
 

 
 

60,100  บาท 
เงินอุดหนุน 

 
 
นางสาววาสนา  ต๊ะกาบโค 
และคณะ 
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กิจกรรมสำคัญ 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.2 กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทำ
ความสะอาดและยา 

2.3 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
อนุบาล 

-  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 10,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

10,000  บาท 
เงินอุดหนุน 

นางนลินี  สินวัฒนานนัท์ 
และคณะ 
นางรุ่งเรือง  ถิ่นคำ 
และคณะ 
 

5.  นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

6.  สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการ
ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

มี.ค.65 - นางนลินี  สินวัฒนานนัท์ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  1  มิถุนายน  2564  -  31  มีนาคม  2565  
 สิ้นสุดโครงการวันที่ 31  มีนาคม  2565 
 
8.  ปฏิทินโครงการ       

 
 
 
ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.64) 

1 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องเรียนและอาคารสถานท่ี 
  

เงินอุดหนุน 
60,100  
บาท 

    นางสาววาสนา 
ต๊ะกาบโค 
และคณะ 

2 กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ทำความสะอาดและยา 
 

เงินอุดหนุน 
10,000  
บาท 

    นางนลินี   
สินวัฒนา-
นันท์ 
และคณะ 
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ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ไตรมาส 

ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

( ม.ค.-
มี.ค.64) 

3 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอนุบาล 

เงินอุดหนุน 
10,000  
บาท 

    นางรุ่งเรือง  
ถิ่นคำ 
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 
( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 

80,100  บาท 

 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

 
ค่าใช้สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
อื่น ๆ 

1 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน
และอาคารสถานท่ี 

- 44,100 - 16,000 - 60,100   

2 กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทำความ
สะอาดและยา 

- - 
 

10,000 
 

- - 10,000 

3 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
อนุบาล 

- 10,000 - - - 10,000 

 รวมทั้งสิ้น 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

- 54,100 10,000 16,000 - 80,100   

 
10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1  ผู้บริหาร 
 10.2  คณะครูบุคลากรช่วงช้ันปฐมวัย  
 10.3  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม    
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11.ระดับความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.บริเวณโรงเรียนสะอาดและ
บรรยากาศดีตลอดจน ส่ิงแวดล้อมดู
ร่มรื่น นักเรียนมีความสุข  

-การสำรวจ 
 

-แบบการสำรวจ 
 

2. อาคารเรียนและห้องเรียนอยู่ใน
สภาพดี สะอาด เหมาะสม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

-การติดตาม 
 

-แบบการสำรวจ 
 

3.  อาคารเรียนอยู่ในสภาพดี สะอาด 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-การสำรวจ 
 

-แบบการสำรวจ 
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและอื่นๆ มีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน บรรยากาศเอื้อ 
            ต่อการจัดการเรียนรู้ 
     12.2 บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     12.3  นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     12.4 การบริหารสถานศึกษามีความคล่องตัว 
 
 

(ลงช่ือ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                 (นางนลินี  สินวัฒนานันท์) 

                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ      
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

    (ลงช่ือ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                             (นายณรงค์  ทัญญาสัก) 
                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
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ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

   
     (ลงช่ือ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายจรัล    ถาวร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
                          วันท่ี  17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
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ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

      (ลงช่ือ)  
            (นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว) 
                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 
 
ผู้อนุมัติโครงการ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
      (ลงช่ือ)  
        (นายจรัล   ถาวร) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

ท่ี  40 /2564 
เร่ือง  การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบติัการประจำปี  2560 

**----------------------------------------** 
  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของโรงเรียนได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการดำเนินการด้านบริหารงบประมาณ ตามบัญชีจัดสรรเงินงบประมาณของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ที่โรงเรียนได้รับจัดสรร รวมทั้งเงินนอกงบประมาณ มี
ความถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย ของ
หน่วยงานต้นสังกัด ชุมชน โรงเรียน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน  
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
1.  นายจรัล  ถาวร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวอุษณีย์ สกุณา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
3.  นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
4.  นายณรงค์  ทัญญาสัก รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
5.  นายมาโนช    นันทา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
6.  นายไชยนันต์  อ่อนนุ่ม   ครู  กรรมการ 
7.  นางมนัญญา  เตมียะ   ครู  กรรมการ 
8.  นางนงคราญ  ยวงฟ้า   ครู  กรรมการ 
9.  นางสาวนภาพร ยารังฝ้ัน   ครู  กรรมการ 
10.นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ   ครู  กรรมการ 
11.นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท   ครู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ชี้แนะ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
1. นายจรัล  ถาวร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ  
2. นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท   ครู  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธิดารัตน์ อิมัง   ครู  กรรมการ 
4. นางกาญจนา  จันทร์จร   ครู  กรรมการ 
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5. นางสาวจิรพรรณ  เตจ๊ะต๋า   ครู  กรรมการ 
6. นางแสงมณี  พิทยาพล  ครู  กรรมการ 
7. นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดม   ครู  กรรมการ 
8. นายวสุพงษ์  อิวาง   ครู  กรรมการ 
9. นางอภิสรา  บุญทวี   ครู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ รวบรวมเอกสารข้อมูล โครงการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติการ 
แล้วนำเสนอ คณะกรรมการฝ่ายพิจารณากล่ันกรอง เพื่อเป็นไปตามนโยบายและงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิจารณากลั่นกรอง 
1.  นายจรัล  ถาวร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวอุษณีย์ สกุณา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
3.  นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
4.  นายณรงค์  ทัญญาสัก รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
5.  นายมาโนช    นันทา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
6.  นายไชยนันต์  อ่อนนุ่ม   ครู  กรรมการ 
7.  นางมนัญญา  เตมียะ   ครู  กรรมการ 
8.  นางนงคราญ  ยวงฟ้า   ครู  กรรมการ 
9.  นางสาวนภาพร ยารังฝ้ัน   ครู  กรรมการ 
10.นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ   ครู  กรรมการ 
11.นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท   ครู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี พิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 และโครงการให้เรียบร้อยสมบูรณ์และถูกต้อง 

4. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
1. นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท   ครู  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธิดารัตน์ อิมัง   ครู  กรรมการ 
3. นางกาญจนา  จันทร์จร   ครู  กรรมการ 
4. นางสาวจิรพรรณ  เตจ๊ะต๋า   ครู  กรรมการ 
5. นางแสงมณี  พิทยาพล  ครู  กรรมการ 
6. นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดม   ครู  กรรมการ 
7. นายวสุพงษ์  อิวาง   ครู  กรรมการ 
8. นางอภิสรา  บุญทวี   ครู  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าท่ี รวบรวมเอกสารข้อมูล แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 จัดพิมพ์ ตรวจสอบคำผิดทุกหน้า จัดทำ
รูปเล่ม นำแผนขออนุมัติต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด 
 

5. คณะกรรมการประเมินและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 
1. นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท   ครู  ประธานกรรมการ 
2. นางนงคราญ  ยวงฟ้า   ครู  กรรมการ 
3. นางพรรณี  แสงเกิด   ครู  กรรมการ 
4. นางสาวรัญจวน มโหธร   ครู  กรรมการ 
5. นางสาวพิมุกข์พัฒน์  จิรัชธรรมโชติ  ครู  กรรมการ 
6. ว่าท่ีร้อยตรีเรืองเดช  กันทะหวาย  ครู  กรรมการ 
7. นางสาววรัญญา เรืองฤทธิ์  ครู  กรรมการ 
8. นางสาวธิดารัตน์ อิมัง   ครู  กรรมการ 
9. นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดม   ครู  กรรมการ 
10. นายวสุพงษ์  อิวาง   ครู  กรรมการ 
11. นางสาวสุจิตรา จินะวงศ์   ครู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี ประเมินปละรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
 

ให้คณะครูและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดให้กับโรงเรียน หากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยให้ประสานฝ่ายบริหารและผู้เกี ่ยวข้องทราบและ
ดำเนินการต่อไป 

 
ท้ังนี้  ต้ังแต่  วันท่ี  10  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564 เป็นต้นไป 
 
 ส่ัง  ณ  วันท่ี  10 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
      
    
     (นายจรัล    ถาวร) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
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