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โครงการ/งาน / กิจกรรมกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ค 

คํานํา 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ  2559  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต  จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   สอดคลอง
กับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เพ่ือนําผลการดําเนินการตามกิจกรรม และโครงการตางๆ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

แผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ  2559  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต  ฉบบันี้ประกอบดวย  แผนงานท่ีขออนุมัติ จํานวน 3  แผนงาน (5  โครงการ   6  กิจกรรม) 

เอกสารฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  โดยไดรับความอนุเคราะหจากโรงเรียนในการอบรมให
ความรูในการเขียนแผนปฏิบัติการ ไดรับความรวมมือจากคณะครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในการจัดทํา  
จึงขอขอบพระคุณไว   ณ   ท่ีนี้เปนอยางสงู  

หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  2559  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของโรงเรียน   เพ่ือจักไดรวมกัน
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ ใหบรรลุผลสําเร็จตอไป  

 
 
 

(นางสาวภัทรนุช    คําดี) 
ครูชํานาญการ 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สารบัญ       

 
ลําดับที่ งาน / โครงการ / กิจกรรม หนา 

 
งบประมาณที่ขออนุมัติ 1 



โครงการ/งาน / กิจกรรมกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ง 

แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
 โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู  

1. รักการอาน                                       
2. หมอภาษา                                
 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ  

1. สงเสริมความรูความสามารถดานทักษะภาษาไทย     
 โครงการสงเสริมการเรียนรูตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. สดุดีกวีและวันภาษาไทยแหงชาติ         
แผนพัฒนาการใหบริการทางการศึกษา  

 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
1. การสรางและผลิตสื่อการสอน        

แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
 โครงการปรับระบบบริหารและการจัดการ  

1. จัดซื้อ-ซอมสรางวัสดุอุปกรณ  



โครงการ/งาน / กิจกรรมกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย     1 
 

งาน/ โครงการ / กิจกรรม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ประจําปงบประมาณ  2559 

ลําดับท่ี งาน / โครงการ / กิจกรรม อุดหนุนฯ 
รายได

สถานศึกษา 
เงินเรียน 
ฟรี 15 ป 

อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน       
 โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู       

1. รักการอาน  - - - - ต.ค.58-ก.ย.59 ครูสุภาภรณ 
2. หมอภาษา - - - - ต.ค.58-ก.ย.59 ครูเกวลี 
  รวม - - - -   
 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ       

1. สงเสริมความรูความสามารถดานทักษะ
ภาษาไทย 

3,000 - - - ต.ค.58–ก.ย.59 ครูภัทรนุชและ
คณะ 

 รวม 3,000 - - -   
 โครงการสงเสริมการเรียนรูตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

1. สดุดีกวีและวันภาษาไทยแหงชาติ - - - - 8-30มิ.ย.59, 
13-31ก.ค.59 

ครูภัทรนุชและ
คณะ 

 รวม - - - -   
แผนพัฒนาการใหบริการทางการศึกษา       

 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                  
1. การสรางและการผลิตสื่อการสอน - - - - ต.ค.58–ก.ย.59 ครูรุงตะวัน 

 รวม - - - -   
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ       

 โครงการปรับระบบบริหารและการจัดการ       
1. จัดซื้อซอมสรางวัสดุอุปกรณ 

- จัดซอมวัสดุ 
14,324.20 

2,000 
 18,534.40  ต.ค.58-ก.ย.59 ครูไพโรจน 

 รวม 16,324.20  18,534.40    
 รวมท้ังสิ้น 19,324.20  18,534.40    

 

การขออนุมัติงาน/โครงการ 
1. จํานวนงาน/โครงการที่ขออนุมัติ ……6… กิจกรรม  …5…..โครงการ 

(….…)  อนุมัติ ….3…แผนงาน   ….5…...โครงการ   …6....กิจกรรม       (……)  ไมอนุมัติ  ………….งาน  …..…..โครงการ 
2. จํานวนเงินที่ขออนุมัติ 37,858.60 บาท  แยกเปน เงินอุดหนุน  19,324.20  บาท เงินเรียนฟรี 15 ป 18,534.40 บาท 
3. โครงการที่ตอบสนองวาระแหงชาติ  

 มีทั้งหมด    1.  โครงการ  คือ  โครงการรักการอาน 
   ลงชื่อ ………………………………………….. 

     (นางสาวภัทรนุช   คําดี) 
   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

กิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2559 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
โครงการ   เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู                      
กิจกรรม  รักการอาน 
สนองกลยุทธ  สพฐ.   ที่ 2  เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาส

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ  สพม.2  ที่ 2  ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสใน

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   สพฐ.    ดานคุณภาพผูเรียน     มาตรฐานที่  3   ตัวบงชี้ที่ 3.1 
ตัวบงชี้  สมศ. (   )  พื้นฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที่  3.1, 3.2 
แผนงาน      แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ลักษณะโครงการ    (…..) ตอเนื่อง      ()   ใหม    
หนวยงานที่รับผิดชอบ    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ   นางสุภาภรณ   ภูระหงษและคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2558  -  กันยายน  2559 
สถานที่      ศูนย e-Learning กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
           เพื่อพัฒนาผลการประเมินมาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรใหอยูในที่สูงข้ึน และ
เพื่อพัฒนานักเรียนในดานการคนควาหาความรู  รักการอาน   สามารถคิดวิเคราะห และการเขียนสื่อความได  กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยจึงจัดทําโครงการรักการอานข้ึน 
 

2.วัตถุประสงค   
2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเอง 
2.2 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนรูจักการอานเพื่อสรางสรรคจรรโลงใจ อันเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตที่ดี 
2.3 เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 

3. เปาหมาย  
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ    นักเรียนรอยละ  80   มีนิสัยรักการอาน   
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ   นักเรียนสามารถพัฒนาความรูจากการอานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. ประชุมวางแผน จัดตั้งคณะทํางาน ต.ค. 2558  
2. ประสานงานกับงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน งานหองสมุดโรงเรียน พ.ย. 2558  
3. 
4. 
5.  
6. 
7. 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 
 

10. 

จัดเตรียมหนังสือที่กําหนดใหอานใหพรอมทุกระดับและเพียงพอเกับจํานวนนักเรียน 
จัดเตรียมหนังสือที่ดีนอกเหนือจากที่กระทรวง กําหนดใหเลือกอานไวเสริมสําหรับ
นักเรียนที่สนใจอานและมีสถิติการอานสูง            
ทําบรรณนิทัศนหนังสือที่กําหนดเพื่อเปนแนวทางแกครู 
วางแผนกําหนดกิจกรรมในการอานและการประเมินผลการอาน จัดทําแบบฟอรมและ
เคร่ืองมือในการประเมินผลการอาน กําหนดระยะเวลาในการอาน 
1. ระยะสั้น ม.1-2  10-15 เลม 
               ม.3-4  11-25 เลม 
               ม.5-6  20-40 เลม  
    ระยะยาว         35-40 เลม 
2. อานหนังสือเก่ียวกับ 

- มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา    
- การปราบปรามทุจริต  ประพฤติชอบ   
- นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  “คุณธรรมนําความรู  บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
- ทั่วไป 

1.ประชุมครูกลุมสาระภาษาไทย ชี้แจงแนวทางปฎิบัติ 
2.ปฐมนิเทศนักเรียนแตระดับชั้น 
3.จัดนิทรรศการหนังสือประกอบดวยเอกสารรายชื่อหนังสือ ตัวอยางบรรณนิทัศนและ
เอกสารตาง ๆ ที่ใชในกิจกรรมโครงการนี ้
รับสมัครนักเรียนที่สนใจ 
กําหนดกิจกรรมที่จะใชปฏิบัติในการแกปญหา 
1.นักเรียนศึกษาวิธีการ 
2.เลือกหนังสืออาน 
3.รับแบบบันทึกการอาน (จะรับก่ีใบก็ได ใบหนึ่งบันทึก 1 เร่ือง) 
4.กําหนดสงแบบบันทึกสัปดาหละ 1 คร้ัง (กําหนดเปนวันใดวันหนึ่งในสัปดาห ไม
บังคับวาจะตองมีสงทุกสัปดาห) 
5.นักเรียนทํากิจกรรม โดยครูจัดกลุมและโอกาสให) 
6.สรุปผลใน 1 ภาคเรียน หาผูมีสถิติการอานสูงสุด  ใหรางวัลผูชนะ    
ปฏิบัติงานตามกําหนดการที่วางไว 
 
ประเมินผล 

พ.ย. 2558 
พ.ย. 2558 
พ.ย. 2558 
พ.ย. 2558 
พ.ย. 2558 
พ.ย. 2558 
พ.ย. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ย. 2558 –  
ก.ย.2559 
ก.ย. 2559 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน  ปงบประมาณ  2559 ผูรับผิด 

ชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผน จัดตั้ง

คณะทํางาน 
            ครูสุภาภรณ

และคณะ 
2. ประสานงานกับงานตาง ๆ ที่

เก่ียวของ 
            ครูสุภาภรณ

และคณะ 

3. จัดเตรียมหนังสือที่กําหนดใหอาน             ครูสุภาภรณ
และคณะ 

4. 
 

จัดเตรียมหนังสือที่ดี
นอกเหนือจากที่กระทรวง 

            ครูสุภาภรณ
และคณะ 

5. ทําบรรณนิทัศนหนังสือที่กําหนด             ครูสุภาภรณ
และคณะ 

6. วางแผนกําหนดกิจกรรมในการ
อานและการประเมินผลการอาน 

            ครูสุภาภรณ
และคณะ 

7. ประชุมครูกลุมสาระภาษาไทย 
ชี้แจงแนวทางปฎิบัต ิ

            ครูสุภาภรณ
และคณะ 

8. ปฐมนิเทศนักเรียนแตระดับชั้น             ครูสุภาภรณ
และคณะ 

9. จัดนิทรรศการหนังสือ             ครูสุภาภรณ
และคณะ 

10. รับสมัครนักเรียนที่สนใจ             ครูสุภาภรณ
และคณะ 

11. กําหนดกิจกรรมที่จะใชปฏิบัติใน
การแกปญหา 

 

            ครูสุภาภรณ
และคณะ 

12. ปฏิบัติงานตามกําหนดการที่วาง
ไว 

            ครูสุภาภรณ
และคณะ 

13. ประเมินผล             ครูสุภาภรณ
และคณะ 

 
6. งบประมาณ     เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP2)   

  เงินอ่ืน ๆ  (ระบุ) .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน / กิจกรรมกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย     5 

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
ที่ กิจกรรม  เงินอุดหนุน บ.กศ. SP2 เงินอ่ืน ๆ รวม 
  ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม   

1. กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
1.1  ประชุมวางแผน จัดตั้งคณะทํางาน 
1.2  ประสานงานกับงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
1.3  จัดเตรียมหนังสือที่กําหนดใหอาน 
1.4 จัดเตรียมหนังสือที่ดีนอกเหนือจากที่กําหนด 
1.5ทําบรรณนิทัศนหนังสือที่กําหนด 
1.6วางแผนกําหนดกิจกรรมในการอานและการ

ประเมินผลการอาน 
1.7ประชุมครูกลุมสาระภาษาไทย ชี้แจงแนวทาง

ปฎิบัติ 

      

2. กิจกรรมที่ 2 ขั้นดําเนินงาน 
2.1ปฐมนิเทศนักเรียนแตระดับชั้น 
2.2จัดนิทรรศการหนังสือ 
2.3รับสมัครนักเรียนที่สนใจ 
2.4กําหนดกิจกรรมที่จะใชปฏิบัติในการแกปญหา 
2.5ปฏิบัติงานตามกําหนดการที่วางไว 

      

3. กิจกรรมที่ 3 ขั้นสรุป 
3.1ประเมินผล 

      

 รวม       
(สามารถถัวจายไดทุกรายการ) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 

1.นักเรียน รอยละ  80  มีนิสัยรัก
การอาน   

-ประเมินนักเรียนที่มีนิสัยรักการ
อาน   

แบบประเมิน 

2.นักเรียนสามารถอานและ
แสวงหาความรูไดดวยตนเองและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

สังเกตการณอานและการแสวงหา
ความรูไดดวยตนเองของนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
- แบบสํารวจผลงาน 
- แบบสํารวจรายการ 

 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
9.1 เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีนิสัยรักการอานเพิ่มข้ึนรอยละ 80 
9.2 เชิงคุณภาพ          นักเรียนสามารถพัฒนาความรูจากการอานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 
 
 

          ลงชื่อ ….............………………………….…..  ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                   (นางสุภาภรณ  ภูระหงษและคณะ) 
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ลงชื่อ ………………………………………….. 

(นางสาวภัทรนุช   คําดี) 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 

 
ลงชื่อ ………………………………………….. 

(นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

 
( …. ) อนุมัติ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
............/............./................. 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559 

 
โครงการ   เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู                 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่  1      รักการอาน 
 

ลําดับ รายการคาใชจาย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จํานวน ราคาตอ

หนวย 
เงิน 

อุดหนุน 
เงิน  

บกศ. 
เงินเรียน 

ฟรี 15 ปฯ 
เงิน 

อ่ืน ๆ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรักการอาน       

1 หนังสืออานนอกเวลา ระดบัชั้นละ 2 รายการ 
(รายการละ 52 เลม) 

       

2 หนังสือที่ไดรับรางวัลตาง ๆ        
3 หนังสืออ่ืน ๆ ที่นาสนใจ        
 รวมทั้งสิ้น    - - - - 

 
 

      ลงชือ่............................................................ผูเสนอโครงการ 
  (นางสุภาภรณ  ภูระหงษและคณะ) 

          วันท่ี......../..................../............... 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  
กิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2559 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
โครงการ  เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู                 
กิจกรรม  หมอภาษา 
สนองกลยุทธ  สพฐ.   ที่ 2  เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสใน 

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ  สพม.2 ที่ 2  ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสใน

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   สพฐ.    ดานคุณภาพผูเรียน  มาตรฐานที่  3    ตัวบงชี้ที่ 3.2,3.3     
ตัวบงชี้  สมศ. (   )  พื้นฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที่ 3.1,3.2,4.1 
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ลักษณะโครงการ    (…..) ตอเนื่อง      ()   ใหม    
หนวยงานที่รับผิดชอบ    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ      นางสาวเกวลี  บุญบา  และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ   ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
สถานที่      ศูนย e-Learning กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   

ปญหาตาง ๆ เก่ียวกับการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  พบวามีปญหาทุก
ทักษะ ทั้งฟง พูด อาน เขียน  และนับวันจะเพิ่มพูนมากข้ึน เพราะความเจริญกาวหนาดานการสื่อสารทําใหสามารถ
แพรกระจายไปไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง  โดยเฉพาะดานการพูดและการอานที่มักพบวามีปญหาเกิดข้ึนอยาง
มากมายดวยอิทธิพลของการสื่อสารในโลกที่เปนสากล  คนรุนใหมพูดภาษาไทยนอยลง  พูดภาษาไทยไมชัด  พูดผิดเพี้ยน
ไปไมเหมือนเดิม มีการเลียนเสียงภาษาตางประเทศ  ทําใหเสียงวรรณยุกตเลื่อนข้ึนไป  การใชคําทับศัพทโดยไมจําเปน  
ใชสํานวนภาษาตางประเทศหรือใชภาษาไทยแตไมใชสําเนียงไทย  ซึง่จะพบไดจากการรับสารจากสื่อตางๆ  โดยเฉพาะ
สื่อมวลชน  นับวาเปนปญหาที่นาเปนหวงตอความเปนเอกลักษณและความยั่งยืนของภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยจึงจัดใหมีกิจกรรมนี้ข้ึน เพื่อสรางนักเรียนใหเปนผูนําในการแกปญหาภาษาไทยใหถูกตอง  โดยมอบความ
ไววางใจ  ยกยอง ยอมรับ  ใหกําลังใจ  เสริมสรางความมั่นใจโดยใชวิธีการปลูกจิตสํานึก  บําบัดรักษา  พัฒนาทักษะ  
แลวมอบบทบาท  “หมอภาษา”   มอบหนาที่ผูพิทักษปกปองภาษาไทยใหแกนักเรียน  และสนองเจตนารมณของ
กระทรวงศึกษาธิการในเร่ืองการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงจัดทําโครงการ
หมอภาษาข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนในโรงเรียนใชภาษาไทยใหถูกตอง  ชัดเจน งดงาม                  
2.2  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืน 
2.3  เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับตัวเขากับสังคมได 
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3.  เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียน  รอยละ  80  สามารถใชภาษาไทยไดถูกตอง 
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนไดเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนสามารถปรับตัวขากับสังคมได 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หมายเหต ุ

1. เสนอโครงการ ต.ค.58  
2. ประชุมครู-ครูในกลุมสาระเพื่อรวมกันวางแผนการ

ดําเนินงาน  และสํารวจนักเรียนที่มีปญหาเก่ียวกับการ
พูดและการอาน 

พ.ย.58  

3. รับสมัครนักเรียนเพื่อเปน “หมอภาษา” โดยสราง
ความตระหนักในความสําคัญของการใชภาษาไทยใน
ปจจุบัน  ฝกการพูดและการอานใหถูกตอง  lสรางสื่อ
เพื่อใชในการดําเนินงาน 

พ.ย.58  

4. เปดบริการรานหมอภาษา  บําบัดรักษาแกปญหาผูที่
ออกเสียงภาษาไทยไมถูกตอง 

พ.ย.58 – ก.ย.59   

5. สรุปผลการดําเนินงาน ก.ย.59  
 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน  ปงบประมาณ  2559 ผูรับผิด 

ชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการ             ครูเกวลีและ
คณะ  

2. ประชุมครู เพื่อรวมวางแผนการ
ดําเนินงาน 

            ครูเกวลีและ
คณะ 

3. รับสมัคร “หมอภาษา”             ครูเกวลีและ
คณะ  

4. เปดรานหมอภาษา             ครูเกวลีและ
คณะ  

5. สรุปผล             ครูเกวลีและ
คณะ  

 
6. งบประมาณ       เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP2)   

  เงินอ่ืน ๆ  (ระบุ) .................. 
 

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
ที่ กิจกรรม  เงินอุดหนุน บ.กศ. SP2 เงินอ่ืน ๆ รวม 
  ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม   

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน 
1.1  ประชุมครูเพื่อวางแผนการดําเนินงานและ

สํารวจนักเรียนที่มีปญหาเก่ียวกับการพูด
และการอาน 
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 กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการ 
2.1  รับสมัครนักเรียนเพื่อเปน “หมอภาษา” 
2.2  เปดรานหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 

      

 กิจกรรมที่ 3 สรุปการดําเนินการ 
3.1  ประเมินผล 
3.2  รายงานผล 

      

 รวม       
(สามารถถัวจายไดทุกรายการ) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 

1. นักเรียน  รอยละ  80  สามารถ
ใชภาษาไทยไดถูกตอง 

ทดสอบการอานออกเสียง แบบทดสอบการอานออกเสียง 

2. นักเรียนไดเรียนรูผาน
ประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืน
สามารถปรับตัวขากับสังคมได 

ประเมิน แบบประเมิน 

 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
9.1 เชิงปริมาณ นักเรียน  รอยละ  80  สามารถใชภาษาไทยไดถูกตอง 
9.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนไดเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนสามารถปรับตัวขากับสังคมได 

 
ลงชื่อ …………………………………………..  ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                      (นางสาวเกวลี  บุญบาและคณะ) 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางสาวภัทรนุช   คําดี) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 
 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
   (นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 

( …. ) อนุมัติ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 
ลงชื่อ ………………………………………….. 

(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

............/............./................. 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559 

 
โครงการ   เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู                      
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    กลุมบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 2       หมอภาษา 
 

ลําดับ รายการคาใชจาย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จํานวน ราคาตอ

หนวย 
เงิน 

อุดหนุน 
เงิน  

บกศ. 
เงินเรียน 

ฟรี 15 ปฯ 
เงิน 

อ่ืน ๆ 
1. เสื้อหมอภาษา        
2 สื่อการสอนหมอภาษา        
3 เกียรติบัตร        
 รวมทั้งสิ้น       

 
 ลงชื่อ............................................................ผูเสนอโครงการ 

(นางสาวเกวลี  บุญบาและคณะ) 

วันท่ี......../..................../............... 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

กิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ 2559 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
โครงการ   สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ                      
กิจกรรม  สงเสริมความรูความสามารถดานทักษะภาษาไทย 
สนองกลยุทธ  สพฐ. ที่ 2   เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาส

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ  สพม.2 ที่ 2  ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสใน

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   สพฐ.    ดานคุณภาพผูเรียน  มาตรฐานที่  2,3     ตัวบงชี้  3.2,3.3 
ตัวบงชี้  สมศ. ( )  พื้นฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที่  3.1,3.2,2.3 
แผนงาน   แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ลักษณะโครงการ    (…..) ตอเนื่อง (  )   ใหม    
หนวยงานที่รับผิดชอบ    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ      นางสาวภัทรนุช   คําดี  และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ   ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 
สถานที่       ศูนย e-Learning กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ,  หนวยงานภายนอก 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   

เพื่อสงเสริมนักเรียนที่มีความเปนเลิศในทักษะวิชาภาษาไทย เตรียมความพรอมในการแขงขันทักษะ
ภาษาไทยทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน   ใหนักเรียนไดฝกฝนตนเองจนเกิดความเชื่อมั่น  และประสบผลสําเร็จในการ
แขงขัน  และสงใหผลการประเมินมาตรฐานอยูในระดับ ดียิ่งข้ึน  ทั้งยังเปนการสงเสริมและรักษาคุณคาของภาษาไทย  
ตามนโยบายของโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงจัดทําโครงการ.สงเสริมความรูความสามารถดานทักษะ
ภาษาไทยข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค   
2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใฝเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
2.2 เพื่อสงเสริมนักเรียนไดเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 

3.  เปาหมาย 
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ   นักเรียน รอยละ 10 มีความรู ความสามารถดานทักษะภาษาไทย  
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  นักเรียนไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกโรงเรียนทุกคร้ังที่เขารวมการแขงขัน 

 
4. กิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2559 
 กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หมายเหต ุ

1.  นําเสนอโครงการ ต.ค. 58  

2.  ครูผูสอนวิชาภาษาไทยในแตละระดับชั้นใหนักเรียนฝกทักษะใน
ชั่วโมงภาษาไทย แลวคัดเลือกไวหองละ 3-5 คน สงใหครู
หัวหนาระดับชั้น 
 

พ.ย. 58  
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3. ครูหัวหนาระดับชั้น ทั้ง ม.ตนและ ม.ปลายนัดหมายนักเรียน
ตัวแทนของหองที่มีความสามารถทางทักษะภาษาไทยมา
ประกวดพรอมกันภายในเวลาที่กําหนด คือ หลังเลิกเรียน หรือ
ชวงเวลาพักกลางวัน ครูคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ
ตามระดับชั้น 

ม.ค –ส.ค 59  

4. 
 

นําผลงานที่ชนะติดประกาศ และแจกรางวัล แจก 
    เปนระดับ  และแยกเปนทักษะตาง ๆ 

ม.ค –ส.ค 59  

5. 
 
ครูผูสอนวิชาภาษาไทยแตละระดับชั้นคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถดานการพูด การอาน การคัด และการเขียน ทั้ง 
ม.ตน และ ม.ปลาย ไมจํากัดจํานวนมาประกวดแขงขันทักษะ
ดานตาง ๆ ทีละทักษะ แลวคัดเลือกไว  

• ม.ตน ทักษะละ 20 คน 

• ม.ปลาย  ทักษะละ 10 คน 
แจกรางวัลใหนักเรียนที่ชนะที่ 1 - 3 ของแตละระดับและ
แตละทักษะ 

ม.ค. – ส.ค 59 การอาน 
การพูด 
การเขียน 

6. ครูกลุมสาระภาษาไทย ฝกซอมทักษะตาง ๆ ใหแกนักเรียนเพื่อ
สงประกวดแขงขันภายนอกโรงเรียนตอไป 

ต.ค. – ก.ย. 59  

    
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน  ปงบประมาณ  2559 ผูรับผิด 
ชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. คัดเลือกนักเรียนมี
ความสามารถดาน
ทักษะภาษาไทย 

            ครูผูสอน 

 2 ครูหัวหนาระดับชั้น
ม.ตนม.ปลายนัด
หมายน.ร.เขารวม
ประกวด ทักษะ 

            หัวหนา
ระดับชั้น 

3 นําผลงานที่ชนะติด
ประกาศและมอบ
รางวัล 

            หัวหนากลุม
ฯ 

4 ครูคัดเลือกน.ร.ที่มี
ความสามารถทักษะ
ตางๆม.ตน ม.ปลาย 
ระดับละ 10 คน 

            ครูผูสอน 

5. ครูฝกทักษะให
นักเรียนเพื่อสง
แขงขันภายนอก 

            ครูผูสอน 

6 ประเมินผล 
รายงานผล 

            ครูผูสอน 
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6. งบประมาณ      เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP2)   
  เงินอ่ืน ๆ  (ระบุ) .................. 

 

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
ที่ กิจกรรม  เงินอุดหนุน บ.กศ.  SP2 เงินอ่ืน ๆ รวม 
  ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม   
 กิจกรรมที่ 1  คัดเลือก 

1.1  คัดเลือกน.ร.ที่มีความสามารถทักษะ 
ภาษาไทยสงใหหัวหนาระดับ 

1.2  นําน.ร.ที่คัดเลือกไวมาจัดแขงขัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

    

 กิจกรรมที่ 2 จัดสงแขงขัน 
2.1 ครูฝกซอมทักษะตางๆที่ถนัดใหแกนักเรียน 
2.2  สงนักเรียนรวมแขงขันทักษะกับหนวยงาน

ภายนอก 

 
 
 

 
 
3,000 
 

     

 กิจกรรมที่ 3  สรุปการดําเนินการ 
3.1  ประเมินผล 
3.2  รายงานผล 

      

 รวม  3,000     
(สามารถถัวจายไดทุกรายการ) 
8. การประเมินผล 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 
1. นักเรียน รอยละ 10 มีความรู 

ความสามารถดานทักษะภาษาไทย 
ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. นักเรียนไดรับรางวัลจากหนวยงาน
ภายนอกโรงเรียนทุกคร้ังที่เขารวมการ
แขงขัน 

รายงานการเขารวมการ
แขงขัน 

แบบรายงาน 

 

 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

9.1 เชิงปริมาณ         นักเรียน รอยละ 10 มีความรู ความสามารถดานทักษะภาษาไทยและเขารวมแขงขัน 
                            ทักษะภายนอก 
9.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกโรงเรียนทุกคร้ังที่เขารวมการแขงขัน 

 
    ลงชื่อ …………………………………………..  ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                      (นางสาวภัทรนุช   คําดีและคณะ) 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางสาวภัทรนุช   คําดี) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 
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ลงชื่อ ………………………………………….. 

     (นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 
   รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

 
( …. ) อนุมัติ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
............/............./................. 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559 

 
โครงการ        สงสรางความเปนเลิศทางวิชาการ  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กลุมบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 3    สงเสริมความรูความสามารถดานทักษะภาษาไทย 
 

ลําดับ รายการคาใชจาย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จํานวน ราคาตอ

หนวย 
เงิน 

อุดหนุน 
เงิน  

บกศ. 
เงินเรียน 

ฟรี 15 ปฯ 
เงิน 

อ่ืน ๆ 

1 คาใชสอย   3,000    

 รวมทั้งสิ้น    3,000    

 
 ลงชื่อ............................................................ผูเสนอโครงการ 

(นางสาวภัทรนุช   คําดีและคณะ) 

วันท่ี......../..................../............... 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

กิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2559 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โครงการ   สงเสริมการจัดการเรียนรูสูสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ                     
กิจกรรม  สดุดีกวีและวันภาษาไทยแหงชาติ 
สนองกลยุทธ  สพฐ.   ที่ 2  เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาส

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ  สพม.2 ที่ 2  ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสใน

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   สพฐ.    ดาน คุณภาพผูเรียน   มาตรฐานที่ 2,3    ตัวบงชี้ที่  3.2,3.3 
ตัวบงชี้  สมศ. (  )  พื้นฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที่ 3.1,3.2,2.3 
แผนงาน   แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ลักษณะโครงการ    (…..) ตอเนื่อง (  )   ใหม    
หนวยงานที่รับผิดชอบ    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ      นางสาวภัทรนุช   คําดี  และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ     8-30 มิถุนายน 59, 13-31 กรกฎาคม 59 
สถานที่     โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล   

        ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความเจริญทางดานวัฒนธรรมมาชานาน หลักฐานที่ปรากฏเดนชัด คือ  
วรรณคดีเร่ืองตางๆ ที่กวีแหงชาติไดสรางสรรคข้ึนซึ่งนักเรียนสวนมากไมรูจัก เพื่อเปนการสดุดี และประกาศเกียรติคุณ 
กวีแหงชาติ สงเสริมภาษาไทยอันเปนภาษาของชาติ และเพื่อเปนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถคูคุณธรรมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รูจักแสวงหาความรูไดดวยตนเอง รักการเรียนรู ทั้งยัง 
ไดรูจักผลงานของกวี  เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย ซึ่งถือไดวาเปนภูมิคุมกันที่ดีในตัวเรา และมีผลการ 
ประเมินมาตรฐานอยูในระดับดียิ่งข้ึน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงจัดใหมีโครงการสดุดีกวีไทยและวันภาษาไทย
แหงชาตินี้ข้ึน   
2.วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อกระตุนและปลุกจิตสํานึกของนักเรียน ใหตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของภาษาไทย 
2.2 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนภาคภูมิใจในความเปนไทย ยกยองเทิดทูนเกียรติคุณและเผยแพรผลงานของกวีให

แพรหลาย 
2.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับทักษะทางดานภาษาไทยอยางรอบดานและรอบคอบ เพื่อที่จะนําความรู

เหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยง เพื่อประกอบการวางแผนและระมัดระวังในข้ันปฎิบัติ 
3. เปาหมาย  

3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียน  รอยละ  100  เขารวมกิจกรรม                             
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนภาคภูมิใจและเห็นความสําคัญในภาษาและวรรณคดไีทย 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมวางแผน จัดตั้งคณะทํางาน มิ.ย. 59 – ก.ค. 59  
2. ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม มิ.ย. - ก.ค.59  
3. แขงขันทักษะทางภาษาไทย 

- วันสุนทรภู 
- วันภาษาไทยแหงชาต ิ

 
มิ.ย. 59 
ก.ค. 59 

 

4.  1. จัดปายนิเทศเนื่องในวันสําคัญตางๆ  
2. มอบรางวัลการแขงขัน   

มิ.ย.59, ก.ค.59  

5. ประเมินผล/รายงานผล มิ.ย.59, ก.ค.59  
 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน  ปงบประมาณ  2559 ผูรับผิด 

ชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผน จัดตั้ง

คณะทํางาน 
            ครูกลุมสาระฯ

ภาษาไทย 
2. ประชาสัมพันธการจัด

กิจกรรม 
            ครูกลุมสาระฯ

ภาษาไทย 

3. แขงขันทักษะทางภาษาไทย 
- วันสุนทรภู 
- วันภาษาไทยแหงชาติ 

            ครูกลุมสาระฯ
ภาษาไทย 

4. 1. จัดปายนิเทศเนื่องในวัน
สําคัญตางๆ  
2. มอบรางวัลการแขงขัน   

            ครูกลุมสาระฯ
ภาษาไทย 

5. ประเมินผล/รายงานผล             ครูกลุมสาระฯ
ภาษาไทย 

 

 
6. งบประมาณ       เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP2)   

  เงินอ่ืน ๆ  (ระบุ) .................. 
 
 

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
ที่ กิจกรรม  เงินอุดหนุน บ.กศ. SP2 เงินอ่ืน ๆ รวม 

  ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ รวม   
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน 
1.1  ประชุมวางแผน จัดตั้งคณะทํางาน 

      

 กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติ 
2.1 ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม 
2.2 แขงขันทักษะทางภาษาไทย 
- วันสุนทรภู 
- วันภาษาไทยแหงชาต ิ
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 กิจกรรมที่ 3 การจัดนิทรรศการแสดงประวัติ
และผลงานของกวี 

3.1. จัดปายนิเทศเนื่องในวันสําคัญตางๆ  
3.2. มอบรางวัลการแขงขัน   

      

 กิจกรรมที่ 4    สรุปการดําเนินการ 
3.1  ประเมินผล 
3.2  รายงานผล 

      

 รวม       
 (สามารถถัวจายไดทุกรายการ) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 

1. นักเรียนรอยละ 100 เขารวม
กิจกรรม 

ประเมินจากการปฏิบัติจริงของ
นักเรียน 

แบบประเมิน 

2. นักเรียนภาคภูมิใจในกวี, วรรณคดี
ไทย และรักษความเปนไทย 

สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
9.1 เชิงปริมาณ นักเรียน  รอยละ  100  เขารวมกิจกรรม                             
9.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียนภาคภูมิใจในกว,ีวรรณคดีไทย และรักษความเปนไทย 

 
ลงชื่อ …………………………………………..  ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                     (นางสาวภัทรนุช  คําดีและคณะ) 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางสาวภัทรนุช   คําดี) 

  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
   (นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 

   รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
( …. ) อนุมัติ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
............/............./................ 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559 

 
โครงการ   เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู                    
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 4      สดุดีกวแีละวันภาษาไทยแหงชาติ 
 

ลําดับ รายการคาใชจาย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จํานวน ราคาตอ

หนวย 
เงิน 

อุดหนุน 
เงิน  

บกศ. 
เงินเรียน 

ฟรี 15 ปฯ 
เงิน 

อ่ืน ๆ 
1. คาใชจายในการจัดกิจกรรมสุดีกวีแหงชาติ

ตามวาระตาง ๆ 
      

 รวมทั้งสิ้น       

 
 ลงชื่อ............................................................ผูเสนอโครงการ 

(นางสาวภัทรนุช  คําดีและคณะ) 

วันท่ี......../..................../............... 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

กิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2559 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
โครงการ    พัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                     
กิจกรรม  การสรางและผลิตสื่อการสอน 
สนองกลยุทธ  สพฐ. ที่ 2   เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาส

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ  สพม.2 ที่ 2  ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสใน

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   สพฐ.    ดานคุณภาพผูเรียน   มาตรฐานที่ 7      ตัวบงชี้ที่ 7.4   
ตัวบงชี้  สมศ. (   )  พื้นฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที่ 6.1,6.2,3.1,3.4 
แผนงาน   แผนพัฒนาการใหบริการทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    (…..) ตอเนื่อง (  )   ใหม    
หนวยงานที่รับผิดชอบ    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ      นางสาวรุงตะวัน  ทาโสตและคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
สถานที่      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค จะสรางความเขาใจอันดีใหกับนักเรียน นักเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง หรือฝกฝนทักษะที่ตนเองไมมีความถนัดได   ทั้งยังเปนการสงเสริมคุณภาพของครูผูสอนให
ผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพรวมทั้งซอมแซมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหอยูในสภาพที่ดี เหมาะสมกับ
การนําไปใช  สงผลใหมีผลการประเมินมาตรฐานอยูในระดับ ดี     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงจัดทําโครงการการ
สรางและผลิตสื่อการสอนนี้ข้ึน   
 

2. วัตถุประสงค   
2.1 เพื่อสนองนโยบายของโรงเรียนในฝนและโรงเรียนมาตรฐานสากลในการนําสื่อ  ICT  มาใชในการจัดการเรียน

การสอน          
2.2 เพื่อสงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

 

3. เปาหมาย  
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ   ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รอยละ 80 สามารถผลิตสื่อการสอนได 
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ ครูสามารถใชสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. ครูผูสอนแตละวิชาศึกษาหลักสูตร จุดประสงค และเนื้อหาของตัวอยางวิชา ต.ค.58-มิ.ย.59  
2. พิจารณาเนื้อหาวาเนื้อหาใดควรใชสื่อการสอนแบบใด ต.ค.58-มิ.ย.59  
3. เลือกใชวัสดุอุปกรณตามความเหมาะสม ต.ค.58-มิ.ย.59  
4. 
5. 
6. 
 

7. 
8. 
9. 
10. 

ผลิตสื่อการสอนตามที่ตองการ 
นําสื่อการสอนไปใชกับนักเรียน 
วัดผลการสอนที่ใชสื่อประกอบ พิจารณาวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพียงใด 
พัฒนาสื่อ 
จัดทําอุปกรณเก็บสื่อประเภทตาง ๆ ไวใหเปนระบบ 
หากสื่อชํารุด ใหรีบซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานไดเสมอ 
ประเมินผล/รายงานผล 

ต.ค.58-มิ.ย.59 
ต.ค.58-มิ.ย.59 
ต.ค.58-มิ.ย.59 
 
ธ.ค.58-ก.ค.59 
ม.ค.59-ส.ค.59 
ม.ค.59-ส.ค.59 

ก.ค.59-ก.ย.59 

 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน  ปงบประมาณ  2559 ผูรับผิด 

ชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. วิเคราะหเนื้อหาเพื่อ

ออกแบบสื่อการสอน 
            รุงตะวันและ

คณะ 
2. ออกแบบสื่อการสอน

และนําสื่อการสอนไป
ใชไปใช 

            รุงตะวันและ
คณะ 

3. ประเมินผลสื่อการ
สอน 

            รุงตะวันและ
คณะ 

4. พัฒนาและซอมแซม
สื่อการสอนใหอยูใน
สภาพใชการได 

            รุงตะวันและ
คณะ 

5. จัดซื้ออุปกรณสื่อการ
สอนอยางเปนระบบ 

            รุงตะวันและ
คณะ 

6 ประเมินผล/รายงาน
ผล 

            รุงตะวันและ
คณะ 

 

 
6. งบประมาณ       เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP2)   

  เงินอ่ืน ๆ  (ระบุ) .................. 
 
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 

ที่ กิจกรรม   เงินอุดหนุน บ.กศ. SP2 เงินอ่ืน ๆ รวม 
  ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม   
 กิจกรรมที่ 1  ข้ันเตรียมการ 

1.1  พิจารณาเลือกผลิตสื่อใหตรงตามเนื้อหา 
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 กิจกรรมที่ 2  ข้ันดําเนินการ 
2.1  เลือกซื้อสื่อเพื่อนําไปใช 
2.2  นําสื่อการสอนไปใชอยางเหมาะสม 

 -  
- 

 
- 

  
- 

 กิจกรรมที่ 3  ข้ันดําสรุปผลการดําเนินงาน 
3.1 ประเมินสื่อการสอนเพื่อพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพ 
3.2 สรางและซอมแซมสื่อการสอนใหอยูใน

สภาพใชงานได 
3.3 จัดซื้อสื่อการสอนตางๆอยางเปนระบบ 

      

 รวม    -  - 
 (สามารถถัวจายไดทุกรายการ) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 

1. ครูในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย รอยละ 80  สามารถผลิต
สื่อการสอนได 

 

- การสํารวจการผลิตและเลือกซื้อ
สื่อการสอนของครู 

- แบบประเมินความคิดเห็น 

2. ครูสามารถใชสื่อการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ 

- สังเกตการจัดการเรียนรู 
- การสอบถามการใชสื่อการสอน
ของครู 

-แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู 
-แบบสอบถามใชสื่อการสอนของครู 

 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
9.1 เชิงปริมาณ ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รอยละ 80  สามารถผลิตสื่อการสอนได 
9.2 เชิงคุณภาพ ครูสามารถใชสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
                   ลงชื่อ …………………………………………..  ผูรับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวรุงตะวัน  ทาโสต) 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
    (นางสาวภัทรนุช   คําดี) 

    หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
   (นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 

    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 

( …. ) อนุมัติ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
............/............./................. 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559 

 
โครงการ        พัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 5    การสรางและผลิตสื่อการสอน   
 

ลําดับ รายการคาใชจาย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จํานวน ราคาตอ

หนวย 
เงิน 

อุดหนุน 
เงิน  

บกศ. 
เงินเรียน 

ฟรี 15 ปฯ 
เงิน 

อ่ืน ๆ 
1. - CD  เพื่อสําเนาขอมูล 

-  แผนภาพโปสเตอร 
-  เกมสดานภาษาไทย 

  
- 

   

 รวมทั้งสิ้น   -    

 
 

   ลงชื่อ............................................................ผูเสนอโครงการ 
(นายสาวรุงตะวัน  ทาโสตและคณะ ) 
วันท่ี......../..................../............... 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

กิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2559 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
โครงการ พัฒนาระบบบริหารและการจดัการ 
กิจกรรม  ปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ 
สนองกลยุทธ  สพฐ.   ที่  ขอที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ  สพม.2  ที่  ขอที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  สพฐ.   ดานการจัดการศึกษา  มาตรฐานที่ 11    ตัวบงชี้ที่  11.1 
ตัวบงชี้  สมศ. ( )  พื้นฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที่ 6.1,6.2 
แผนงาน   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ  (   )  ตอเนื่อง   ( )  ใหม 
หนวยงานที่รับผิดชอบ    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ    นายไพโรจน  อินตะภาและคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ   พ.ย. 2558 - เม.ย. 2559 
สถานที่      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   

เพื่อใหการดําเนินงานดานตาง ๆ ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเปนไปดวยความเรียบรอย  ตามนโยบาย
ของโรงเรียน  และไดผลงานที่มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ  ทันตามกําหนดเวลา  อันจะกอใหเกิดประโยชนตอนักเรียน
และโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงจัดทําโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  นี้ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค   
2.1 เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อใหการบริหารงานของกลุมสาระฯ  ดําเนินการไปดวยความเรียบรอยทันการ  และเปนไปอยางเหมาะสม 

 

3. เปาหมาย  
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีวั่สดุอุปกรณที่ตองการใชเพียงพอ  ตลอดปการศึกษา   

เกิดประโยชนตอครูและนักเรียนมากข้ึน 
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ       กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีวัสดุอุปกรณที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานของครูและเอ้ือตอ

การเรียนรูของผูเรียน 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. สํารวจวัสดุอุปกรณที่จะจัดซื้อ  พ.ย.58 - พ.ค.59  

2. พัสดุกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย บันทึกขอจัดซื้อ พ.ย.58 - พ.ค.59  

3. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดซอมวัสดุอุปกรณตามระเบียบของโรงเรียน  พ.ย.58 - พ.ค.59  

4. สรุปผลการดําเนินงาน พ.ค.59  
 

 
 
 



โครงการ/งาน / กิจกรรมกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย     26 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 ที่   กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน  ปงบประมาณ  2559 ผูรับผิด 

ชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. สํารวจวัสดุอุปกรณที่จะ

จัดซื้อ 
            ครูไพโรจน

และคณะ 
2. พัสดุกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย บันทึกขอจัดซื้อ 
            ครูไพโรจน

และคณะ 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดซอมวัสดุ

อุปกรณตามระเบียบของ
โรงเรียน และจัดซื้อ 

            ครูไพโรจน
และคณะ 

4. สรุปผลการดําเนินงาน             ครูไพโรจน
และคณะ 

 

6. งบประมาณ     เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP2)   
  เงินอ่ืน ๆ  (ระบุ) .................. 

 

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
ที่ กิจกรรม  เงินอุดหนุน  บ.กศ. SP2 เงินอื่น ๆ รวม 

  ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ รวม   
 กิจกรรมที่ 1 เตรียมการ 

1.1 สํารวจวัสดุอุปกรณที่จะจัดซ้ือ 
      

 กิจกรรมที่ 2  ขั้นดําเนินการ 
2.1 พัสดุกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย บันทึก

ขอจัดซ้ือ 
2.2 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตามระเบียบ

ของโรงเรียน  
2.3 จัดซอมวัสดุอุปกรณตามระเบียบของโรงเรียน 

   
 
 
 
33,505.50 

2,000 

   

 กิจกรรมที่ 3  ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน 
3.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
3.2 รายงานผลการดําเนินงาน 

      

 รวม 35,505.50   
 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 

1. ปริมาณ รอยละ100 ของวัสดุ
อุปกรณที่ใชตลอดป 

- แบบสํารวจการใชวัสดุอุปกรณที่
ใชตลอดป 

- แบบสํารวจ 

2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมี
วัสดุอุปกรณที่ตองการใชเพียงพอ  
เกิดประโยชนตอครูและนักเรียนมาก
ข้ึน 

- แบบสํารวจการใชวัสดุอุปกรณที่
ใชตลอดป 

- แบบสํารวจ 

 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
9.1 เชิงปริมาณ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีวั่สดุอุปกรณที่ตองการใชเพียงพอ  ตลอดปการศึกษา   เกิด

ประโยชนตอครูและนักเรียนมากข้ึน 
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9.2 เชิงคุณภาพ          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีวัสดุอุปกรณที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานของครูและเอ้ือตอการ
เรียนรูของผูเรียน 

 
 

                      ลงชื่อ …………………………………………..  ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                     (นายไพโรจน  อินตะภาและคณะ) 
 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
    (นางสาวภัทรนุช   คําดี) 

   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 
 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
    (นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 

    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 

 

( …. ) อนุมัติ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
............/............./................. 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559 

กิจกรรมที่ 6  ปรับปรุงพัฒนางานพัสด ุ        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      กลุมบริหารวิชาการ 
                  

ลําดับ 

รายการคาใชจาย งบประมาณ (บาท)   

รายการ จํานวน หนวย 
ราคา 

ตอหนวย 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน 

บกศ. 
เงินเรียน 
ฟรี 15 ป เงินอื่น ๆ หมายเหตุ 

1 กรรไกร ขนาด 6 น้ิว  4 อัน 45 180         

2 
กระดาษกาวยน ขนาด 1.5 น้ิว แกน 3 น้ิว (สีขาว
ขุน) 

23 มวน 25 575         

3 กระดาษกาวยนสี ขนาด 1.5 น้ิว แกน 3 น้ิว (คละสี) 17 มวน 25 425         

4 กระดาษกาวยนสี ขนาด 2 น้ิว แกน 3 น้ิว (คละสี)  17 มวน 30 510         

5 กระดาษโปสเตอรบางหนาเดียว (คละสี)  60 แผน 3.50 210         

6 กระดาษโปสเตอรบางสองหนา (คละสี) 56 แผน 5 280         

7 กาวแทงยูฮู ขนาด 21 กรัม 4 แทง 50 200         

8 
เทปเยื่อกาวสองหนาแกน 3 น้ิว ขนาด ½ น้ิว ×10 
หลา 

6 มวน 25 150         

9 เทปใส แกน 3 น้ิว ขนาด 1 น้ิว × 36 หลา 6 มวน 30 180         

10 ปากกาไวทบอรดไพลอต หัวกลม 50 ดาม 17.50 875 
    

11 แฟมตราชางสันกวาง A4 สัน 3 น้ิว No.120 (สีดํา) 6 อัน 85 510         

12 หมึกเลเซอร HP LJ 1010.1020 toner crtg (12A) 5 ตลับ 650 3,250         

13 หมึกนํ้าเติมแทงค แคนนอน ขนาด 100 ซีซี สีดํา 4 ขวด 100 400         

14 หมึกนํ้าเติมแทงค แคนนอน ขนาด 100 ซีซี สีฟา 4 ขวด 100 400         

15 
หมึกนํ้าเติมแทงค แคนนอน ขนาด 100 ซีซี สี
เหลือง 

4 ขวด 100 400         

16 หมึกนํ้าเติมแทงค แคนนอน ขนาด 100 ซีซี สีชมพู 4 ขวด 100 400         

17 หมึกนํ้าเติม Epson L110 แท สีดํา 1 ขวด 230 230         

18 หมึกนํ้าเติม Epson L110 แท สีฟา 1 ขวด 230 230         

19 หมึกนํ้าเติม Epson L110 แท สีเหลือง 1 ขวด 230 230         

20 หมึกนํ้าเติม Epson L110 แท สีชมพู 1 ขวด 230 230         

21 ไสแฟมพลาสติก ขนาด A4 (เจาะรูใสแฟม) 196 ซอง 2 392         

22 แผนใสสําหรับเขียน ขนาด A4 100 แผน 3.50 350 
    

23 ลวดเสียบกระดาษ No.1 (กลองเล็ก) 28 กลอง 6.50 182 
    

24 คลิปหูชาง เบอร 110 (กลองเล็ก /12 ตัว) 3 กลอง 26 78 
    

25 คลิปหูชาง เบอร 111 (กลองเล็ก/12 ตัว)  3 กลอง 19 57 
    

26 กระดาษถายเอกสาร A4 70 แกรม (500แผน/รีม) 30 รีม 68.48 
  

2,054.40 
  

27 กระดาษโรเนียวบรูฟ A4 (500 แผน/รมี) 320 รีม 51.50 
  

16,480 
  

28 กระดาษการดสี A4 (500 แผน/รีม)  12 รีม 179 2,148 
    

29 คาซอมเครื่อง Printer 2 เครื่อง 1,000 2,000 
    

30 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 48 กลอง 2.70 129.60 
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31 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 35 48 กลอง 3.70 177.60 
    

32 เทปโฟม 3M ความยาว 5 เมตร 5 มวน 189 945 
    

  รวมท้ังส้ิน     16,324.20   18,534.40     
 

 

 
     ลงชื่อ............................................................ผูเสนอโครงการ 

 ( นายไพโรจน  อินตะภาและคณะ) 
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