
 
 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้   
กิจกรรม  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้จากการจดบันทึก 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที ่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                   
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ           (  )   ต่อเนื่อง     (  ) ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาววิไลพรรณ  คงดี 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกายน 2559  – กันยายน 2560 
สถานที ่  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
___________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล   
 การจดบันทึก คือการเขียนข้อความ เพ่ือช่วยในการจ า มีประโยชน์มากในการศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการศึกษาด้วยตนเอง การจดบันทึกนั้นนับว่าเป็นทักษะในการเรียนที่ส าคัญและจ าเป็นมาก เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรให้สูงขึ้น และเพ่ือพัฒนานักเรียนในด้านการค้นคว้ าหาความรู้          
รักการอ่าน   สามารถคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความได้  กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บูรณาการการเรียนรู้และสามารถที่จะน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ

      ตนเองและสังคม 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ นัก เรี ยนร้ อยละ 100  ของโรง เรี ยนวชิ รธรรมสาธิต  มีนิ สั ยรั กการ อ่าน               

   และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนได้เรียนรู้คิดวิเคราะห์เป็น  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ

   เรียนรู้   
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1 ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะท างาน 
 4.2 ปรับปรุงพัฒนาสมุดบันทึก 
 4.3 จัดจ้างท าสมุดบันทึกและแจกให้นักเรียนบันทึกอย่างสม่ าเสมอ 
 4.4 รวบรวมสมุดบันทึกการอ่านของนักเรียนเพ่ือประเมินและตัดสินความสามารถของนักเรียน 
               ทุกภาคเรียน 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560 ผู้รับผิดชอบ 

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.ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น  แ ต่ ง ตั้ ง
คณะท างาน 

             

2. ปรับปรุงพัฒนาสมุดบันทึก              
3.จัดจ้างท าสมุดบันทึกและแจกให้
นักเรียนบันทึกอย่างสม่ าเสมอ 

             

4. รวบรวมสมุดบันทึกการอ่านของ
นักเรียนเพ่ือประเมินและตัดสิน
ความสามารถของนักเรี ยนทุก 
ภาคเรียน 

            
 

 

6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน    เงิน บ.กศ.  

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ. (SP2)   เงินอ่ืน ๆ รวม 

  ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   
 สมุดบันทึกการอ่านคิดวิเคราะห์ 

 
  59,000    

 รวม   59,000    

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้
1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ตรวจสอบการบันทึก 

 
สมุดบันทึกการอ่าน 
 2.นักเรียนได้เรียนรู้คิดวิเคราะห์เป็น  มีทักษะใน

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ      นักเรียนมีทักษะในการบันทึกและอ่านได้เร็วขึ้น  
 
                                ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ   

(นางสาววิไลพรรณ  คงดี) 
  

                                                    ลงชื่อ......................................................... 
          (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
      
 

  ลงชื่อ............................................................ 
                   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                                      .........../..................../............... 

 
 
 

 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
    
      ลงชื่อ......................................................... 
        (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้   
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้จากการจดบันทึก 
 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จ านวน ร า ค า ต่ อ

หน่วย 
เงิน 
อุดหนุน 

เงิน  
บกศ. 

เ งิ น เ รี ยน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงิน 
อ่ืน ๆ 

1 จัดซื้อสมุดบันทึกการอ่านคิด
วิเคราะห์ 

5,900 เล่ม 10 59,000    

 รวมทั้งสิ้น   59,000    
 
 
 

ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาววิไลพรรณ  คงดี) 
                   .........../..................../............... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 
 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม    ค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที ่1  พัฒนาคุณภาพคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ท่ี 1          พัฒนาคุณภาพคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง        
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส 
ผู้รับผิดชอบ นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 31 กรกฎาคม – 1  สิงหาคม 2560 
สถานที ่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์
ต่างๆ การจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาษาฝรั่งเศสเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสารในรูปแบบสถานการณ์เชิงนันทนาการในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาซึ่งจะ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ฝึกทักษะการท างานกับผู้อื่น เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศสและจากผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีผ่านมาพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในระดับมากท่ีสุดดังนั้นคณะกรรมการด าเนินงานจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถและทักษะด้านภาษาฝรั่งเศส 

2.2เพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสและสามารถน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
  2.3เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนด้วย
บรรยากาศของความร่วมมือกันในการเรียนรู้และปฏิบัติภาระงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 
 2.4.เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์และเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียนต่างโรงเรียน 

3.  เป้าหมาย 
      3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 10 ของโรงเรียนในศูนย์เข้าร่วมกิจกรรม 
      3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับดีมากขึ้นไป. 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
 4.2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
  4.3 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมค่าย 
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  4.4 ส ารวจสถานท่ีจัดกิจกรรมค่าย 
 4.5 แจ้งโรงเรียนในศูนย์ฯเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรม 
 4.6 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม เพื่อจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์และแบ่งกลุ่มกิจกรรมแต่ละฐาน 
 4.7 จัดกิจกรรมค่าย 
  4.8 สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 
ผู้รับผิดชอบ 

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 เสนอและขออนุมัติ

กิจกรรม 
            นางโสภา   

พงศ์เทพูปถัมภ์ 
2 ประชุมคณะกรรมการ

ศูนย์เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            นางโสภา   
พงศ์เทพูปถัมภ์ 

3 ประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัด ค่าย 

            นางโสภา   
พงศ์เทพูปถัมภ์ 

4 ส ารวจสถานท่ี             นางโสภา  
 พงศ์เทพูปถัมภ์ 

5 แจ้งโรงเรียนในศูนย์ฯ
เพื่อคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนร่วมโครงการ 

            นางโสภา   
พงศ์เทพูปถัมภ์ 

6 ประชุมคณะกรรมการ
จัดค่าย เพื่อจัดเตรียม
เอกสาร อุปกรณ์และ
แบ่งกลุ่มกิจกรรมแต่ละ
ฐาน 

             

7 จัดกิจกรรมค่าย              
 
6.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 จัดกิจกรรมค่าย  60,000     
 รวม  60,000     

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณนักเรียนโรงเรียนในศูนย์ฯ
ฝรั่งเศสร้อยละ 10 เข้าร่วมกิจกรรม  

ส ารวจนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านคุณภาพ   นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมระดับมาก 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสและมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
 
 
ลงช่ือ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางโสภา      พงศ์เทพูปถัมภ์) 
 

ลงช่ือ ………………………………………….. 
      (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

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

        (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                      .........../............../............... 
 
 
 
 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ .......... 
 
 
 

                        ลงช่ือ ………………………………………….. 
                                (นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 2 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
 
ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1. วัสดุ อุปกรณ์ 2,000  2,000 
2. อาหารและท่ีพัก 51,000 1 51,000 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 7,000 2 7,000 
 รวม   60,000 

 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                         (นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์) 
                   .........../..................../............... 

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

        (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                     .........../..................../............... 
 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

งาน/โครงการ/ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้   
กิจกรรม   นิทรรศการผลงานทางวิชาการ และ ผลผลิตนักเรียน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.   ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ    (  ) ต่อเนื่อง   (    ) ใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจุฬาลักษณ์  วงศ์ค าจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 
สถานที่     โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
1. หลักการและเหตุผล   

การจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญถือเป็นหน้าท่ีหลักของกลุ่มบริหารงานวิชาการเพื่อมุ่งเน้นการ
พัฒนาของนักเรียน เน้นการปฏิบัติและผลงาน การมีส่วนร่วม กระบวนการกลุ่ม บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีมี
ความสุข การเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยรูปแบบ วิธีการ เนื้อหา ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย และเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกได้รู้จักโรงเรียน  จึงเห็นสมควรจัดแสดงผลงานทาง
วิชาการ และผลผลิตนักเรียน 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกได้รู้จัก 

2.2 เพื่อแสดงผลการพัฒนาการเรียนการสอนของครูทุกคนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้        
2.3 เพื่อสนับสนุนให้ครูที่ปฏิรูปการเรียนรู้ ได้เก็บเกี่ยวผลงานเพื่อน าไปสู่การประเมินผลงานวิชาการ 

 2.4 เพื่อแสดงผลของความรู้และทักษะพื้นฐานของนักเรียน    
3.  เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - ร้อยละ 100 ของนักเรียนในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้แสดงผลงานทางวิชาการและ 

              วิชาชีพ     
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 -นักเรียนได้พฒันาการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรูต่้างๆ ในงานนิทรรศการ  
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
    4.1 เสนอกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ และผลผลิตนักเรียน เพื่อของบประมาณต่อกลุ่ม
บริหารงานบริหาร แต่งต้ังคณะท างาน 
   4.2 ประชุมทุกกลุ่มสาระ  แจ้งสาระส าคัญของโครงการ ก าหนดนัดหมาย  และมอบหน้าท่ีด าเนินการ 
   4.3 ส่งหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง 
   4.4 ทุกกลุ่มสาระ  น าเสนอผลงานการพัฒนาการเรียนการสอน และผลผลิต 
   4.5ประเมินผล/รายงานผล 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560 ผู้รับ 

ผิดชอบ 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. น าเสนอโครงการ 
แต่งต้ังคณะท างาน 

            น.ส.จุฬา
ลักษณ์  
วงศ์ค า
จันทร์ 

2. ประชุมทุกกลุ่มสาระ  
แจ้งสาระส าคัญของ
โครงการ ก าหนดนัด
หมาย  และมอบหน้าท่ี
ด าเนินการ 

             

3.ส่งหนังสือเชิญ
ผู้เกี่ยวข้อง 

             

4.ทุกกลุ่มสาระ  
น าเสนอผลงานการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน และผลผลิต 

             

5.ประเมินผล/ 
รายงานผล 

             

6. งบประมาณ     เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP1)   
                       เงินอื่น ๆ  (ระบ)ุ .................. 
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7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม เงินอุดหนุนบ.กศ.SP1 เงินอื่นๆ รวม 
  ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   
1 ค่าอาหารว่างส าหรับครูและ

นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 
    20,000 20,000 

 รวม     20,000 20,000 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนในโรงเรียนวชิรธรรม
สาธิตได้แสดงผลงานทางวิชาการและ             
วิชาชีพ     

รายงาน/ประเมนิ แบบรายงาน/แบบประเมิน 

2.นักเรียนได้พฒันาการเรียนรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในงานนิทรรศการ 

รายงาน/ประเมนิ แบบรายงาน/แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

     -   ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกได้ทราบถึงการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
           -   ร้อยละ 100 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 10 โรงเรียน เข้าร่วมงานนิทรรศการ 

 
 

                    ลงช่ือ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                            (นางจุฬาลักษณ์  วงศ์ค าจันทร์) 

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

          (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

  ลงช่ือ............................................................ 
                   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                                      .........../..................../............... 

 
 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
    
      ลงช่ือ......................................................... 
        (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้   
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการผลงานทางวิชาการ และผลผลิตนักเรียน 

ล า 
ดับ 

รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ(บาท) 

รายการ จ านวน 
ราคา 
ต่อ

หน่วย 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน 
บกศ. 

เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ 

เงิน
อื่นๆ 

รวม 

1 กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียว (คละสี) 120 แผ่น       
2 กระดาษโปสเตอร์สสีองหน้า (คละสี) 200 แผ่น        
3 กระดาษเทปกาวสี ขนาด 1.5 น้ิว (ฟ้า,เขียว,เหลือง,ชมพู,

แดง,น้ าเงิน,ม่วง) 
30 ม้วน       

4 กระดาษเทปกาวสีขาว(ขาวย่น) ขนาด 1.5 น้ิว  20 ม้วน       
5 เทปกาว 2 หน้า แกน ขนาด 1/2 น้ิว 32 ม้วน       
6 เทปกาว 2 หน้า ขนาด 1 น้ิว 32 ม้วน       
7 ลูก MAX เบอร์ 10 (แพ็ค 24 กล่อง) 1แพ็ค       
8 ลูก MAX เบอร์ 35 (แพ็ค 24 กล่อง) 1แพ็ค       
9 แผ่นใสท าปกเอกสาร ขนาด A4 50 แผ่น       
10 ปากกาเคมี 2 หัว (แดง,ด า,น้ าเงิน) แพ็ค 12 ด้าม 1 แพ็ค       
11 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดเล็ก คละสี 65x122 หนา 3 มิล  70 แผ่น       
12 เทปตีเส้น ขนาด 0.5 cm. คละส ี 20 ม้วน       
13 เทปกาวใส ขนาด 1 น้ิว 10 ม้วน       
14 เทปโฟม 2 หน้า 5 เมตร หนา 10 ม้วน       
15 กาวแท่งยู้ฮู 21 กรัม 30 แท่ง       
16 กาวลาเท็กซ์ 16 ออนซ์ 16 ขวด       
17 ซองขาวตราครุฑ 60 ซอง       
18 ซองจดหมายสีน้ าตาล ขนาด A4 (ไม่ขยายข้าง) 30 ซอง       
19 กระดาษห่อของขวัญคละลาย 24 แผ่น       
20 เชือกฝ้ายขาว 12 ม้วน       
21 กระดาษแก้วคละส ี 12 แผ่น       
22 กระดาษแข็งสีด าแผ่นเล็ก 20 แผ่น       
23 ลวดเย็บสามเหลี่ยมตราช้าง 1 12 กล่อง       
 รวมทั้งสิ้น        
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แบบสรุปรวมการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รวม รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

เงิน 
อุดหนุน 

เงิน  
บกศ. 

เงินเรียน 
ฟรี 15 ปี

ฯ 

เงิน 
อื่น ๆ 

  1 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
จัดงานนิทรรศการฯ 

23
รายการ 

 
     

2. ค่าอาหารและอาหาร
ว่างส าหรับครูและ
นักเรียนจากโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

     20,000  

 รวมทั้งสิ้น      20,000 20,000 

 
 

 
   ลงช่ือ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 

            (นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์) 
     .........../..................../............. 

 
 

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

(นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

.........../..................../............... 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ประจ าปีงบประมาณ  2560 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้    
กิจกรรม  พัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.   ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์     สพม.2  ที่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน      มาตรฐานที่  1    คุณภาพของผู้เรียน     
 แผนงาน        พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2559– กันยายน 2560 
สถานที่      โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตผุล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มปีัญญา มีความสุข  
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยก าหนดเปา้หมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะอันเป็นสากลและ
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มุง่มั่นพัฒนาโรงเรียน ให้ทันสมยั โดยน า IT มาใช้ในการบริหารจัดการมาอย่างต่อ
ต่อเนื่อง และได้เปิดห้องเรียนพิเศษ ICT และในหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งผลให้ นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนได้ให้ความสนใจในห้องเรียนพิเศษเป็นอย่างมาก  ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อเสริมผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะทางด้านวชิาการและเทคโนโลยีให้สูงขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ตาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน “ ก้าวไกลด้วยไอซีที”  และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวในการพัฒนาความรู้และทักษะดา้น ICT จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม มายา ซึ่งเปน็โปรแกรมลิขสิทธิ์ โดยโรงเรียนคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (สถาบนั ไอครีเอชั่น)  ขึ้น    
 
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6   มีความรู้เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 
  2.2 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
 
3. เป้าหมาย   
    3.1 ด้านปริมาณ  ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   มีความรู้เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
         3 มิติ   
    3.2 ด้านคุณภาพ  นักเรียนมคีวามพึงพอใจระดับมากข้ึนไป 
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4. วิธีด าเนินการ  
    4.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
    4.2  ติดต่อโรงเรียนคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (สถาบนั ไอครีเอชั่น)  เพื่อก าหนดเวลาและเนื้อหาในการจัดการเรียน 
          การสอน ท าหนงัสือเชญิวิทยากร 
    4.3 ด าเนินการ จัดการเรียนการสอนโดยผูส้อนจากโรงเรียนคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (สถาบนั ไอครีเอชั่น)   
    4.4 แต่งตั้งคณะกรรมการและด าเนนิการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
    4.5 จัดซื้อ/ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนพิเศษ   
    4.6 ประเมินผลการด าเนนิงาน และความพึงพอใจ 
    4.7 สรุปผลการด าเนนิกิจกรรม 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัตงิาน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ   2560  
ผู้รับผิดชอบ 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.พ
 

มี.
ค 

เม
.ย พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.ค
 

ส.ค
 

ก.ย
. 

2559 2560 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ             ครูฝนทอง 
2. ติดต่อโรงเรียนคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (สถาบัน 

ไอครีเอช่ัน)  เพื่อก าหนดเวลาและเนื้อหาในการ
จัดการเรียนการสอน 

             

3. ด าเนินการ จดัการเรียนการสอนโดยผูส้อนจาก
โรงเรียนคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์  

             

4. แต่งตั้งคณะกรรมการและด าเนินการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 

            ครูสมฏุฏิ ์

5. จัดซื้อ/ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
พิเศษ   

            ครูสิทธิชัย 

6. ประเมินผลการด าเนินงาน และความพึงพอใจ             ครูฝนทอง 
7. สรุปผลการด าเนินกจิกรรม             ครูฝนทอง 

 
6. งบประมาณ       รายได้สถานศึกษา 
 
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ/SP1 

เงินรายได ้ รวม 
ค่าตอบแทน 

ใช้
สอย 

วัสด ุ รวม 

1. การจัดการเรยีนการสอนวิชาสร้างภาพการ
เคลื่อนไหว 3 มิติ (3D Animation) 

- - - - 900,000  

2. จัดซื้อ/ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
พิเศษ   

- - - - 250,000  

 รวม     1,150,000  
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8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6   มีความรู้เรื่องการ
สร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ    

ทดสอบ/ผลงาน แบบทดสอบ 

2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจความคิดเห็น 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    9.1 เชิงปริมาณ   ร้อยละ 100 นักเรียนสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติได้ 
    9.2 เชิงคุณภาพ   ห้องเรียนพิเศษมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งานในการจัดการเรียนการสอน 
 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์) 
                      

ลงชื่อ.................................................................... 
           (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  

ลงชื่อ............................................................ 
   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 
.........../..................../............... 

 
 
  อนุมัติ ปรับปรุง / แก้ไข อื่น ๆ…………….. 
 
                               ลงชื่อ...................................................................... 
                                              (นางวรรณี  บุญประเสรฐิ) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู ้  
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะดา้น ICT 
 

ล าดับ รายการ 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

อุดหนุน รายได ้
เรียนฟรี 
15 ปี 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1พัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT      

 
ค่าตอบแทน โรงเรียนคอมพิวเตอร์
สร้างสรรค์ (สถาบัน ไอครีเอชั่น)   

   900,000   

 กิจกรรมที่ 2   จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์      

 
จัดซื้อ/ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์
ส าหรับห้องเรียนพิเศษ   

   250,000   

 รวมทั้งสิ้น    1,150,000   
 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
( นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์ ) 

       .........../..................../............... 
 

 
ลงชื่อ............................................................ 

       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                   .........../..................../............... 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ  2560 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT 
สนองยุทธศาสตร์   สพฐ.   ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะงาน/กิจกรรม (  )  ต่อเนื่อง  (   ) ใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอนุศรา   บุญหลิม 
ระยะเวลาด าเนินการ กันยายน 2560 
สถานที่         ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี, SINGAPORE  POLYTECHNIC  COLLEDGE 
____________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียน ให้ทันสมัย โดยได้วางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และน า IT มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน   โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางด้าน
วิชาการและเทคโนโลยีให้สูงขึ้น   ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน “ก้าวไกล
ด้วยไอซีที”  โรงเรียนมาตรฐานสากลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษ ICT และจัดหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีส่วนร่วมโดย  
ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ และซึ่งได้มีการเสนอให้นักเรียนได้เตรียมความ
พร้อมไปศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์เพ่ิมเติมยังต่างประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดให้มีกิจกรรมนี้
ขึ้น โดยการน านักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICTชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 - 6 ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปศึกษาและเพ่ิมพูน
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ณ สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพของประเทศสิงคโปร์ นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้และ
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์แล้ว ยังได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวเกาหลีและชาวสิงคโปร์  ได้ศึกษาความเจริญ 
ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเอการสื่อสารด้วย 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์และพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารและการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม 

3. เป้าหมาย   
เชิงปริมาณ  ร้อยละ 98 ของ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

 เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 100 นกัเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT  ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน 
                            ระดับมาก 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินงาน 

4.1 ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
4.2 ติดต่อโรงเรียนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและSINGAPORE POLYTECHNIC COLLEDGE 
4.3 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 
4.4 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศสิงคโปร์ 
4.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
4.6 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2560 ผู้รับผิดชอบ 

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. ประชุม
วางแผน
ด าเนินการ 

            น.ส.อนุศรา   
บุญหลิม 

2. ประชุม
ผู้ปกครอง 

             

3. เดินทางไป
ศึกษาดูงาน 

             

4. ประเมินผล
การจัดกิจกรรม  

             

5. รายงานผล
การจัดกิจกรรม 

             

 
6. งบประมาณ เงินอ่ืนๆ...ผู้ร่วมโครงการ  
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ/SP1 

เงินอ่ืน ๆ รวม ค่าตอบแท
น 

ใช้สอย 
วัส
ดุ 

รวม 

1. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี 

- - - - 37,000  
บาท/คน 

 

2. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
สิงคโปร์ 

- - - - 37,000  
บาท/คน 
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8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ  ร้อยละ 98 ของ นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ICT    ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

บันทึกรายชื่อ แบบบันทึกรายชื่อ 
 

ด้านคุณภาพ  ร้อยละ 100 นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ICT  ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในระดับมาก 

ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    9.1 เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าประสบการณ์และความรู้ที่
   ได้รับไปประยุกตใ์ช้ได ้
    9.2 เชิงคุณภาพ พัฒนาทักษะด้านการคิดและการสื่อสารของนักเรียน 
 
 

                ลงชื่อ……………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              (นางสาวอนุศรา  บุญหลิม)  
 

  
 

                                                    ลงชื่อ.........................................................  
          (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
      
 

  ลงชื่อ............................................................  
                   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                                      .........../..................../............... 

 
 
 

 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
    
      ลงชื่อ.........................................................  
        (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้   
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที ่5 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT 
 
ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

เงิน 
อุดหนุน 

เงิน  
บกศ. 

เงินเรียน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงิน 
อ่ืน ๆ 

1. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

     37,000  
บาท/คน 

2. ค่าเดินทางไปทัศนศึกษา
สิงคโปร์ 

     37,000  
บาท/คน 

 
 
 
 

ลงชื่อ..................... .......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นางสาวอนุศรา  บุญหลิม) 

                                         ........../..................../............... 
 
 

ลงชื่อ..................................................... 
       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 

 
 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ประจ าปีงบประมาณ  2560 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการ     เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้    
กิจกรรม  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.   ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์      สพม.2  ที่ 1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน     
 แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 
สถานที่   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
1. หลักการและเหตผุล 

  การจัดการเรียนรู้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนเนน้การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ไม่วา่จะอยู่ที่ใดก็ตาม องค์ความรู้จะ
ไม่จ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านัน้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนรู้และช่องทางที่หลากหลาย
ได้อย่างมีความสุข และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปรากฏ ผลการประเมินของผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด  ทั้ง ๆที่สถานศึกษาใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนมาก อัดแน่นเนื้อหาวชิาการมากกว่าให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองท าให้เด็กเกิดความเครียด เด็กคิดไม่เป็น วิเคราะห์ไม่ได้ ขาดทักษะชีวิต 

 กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อลดเวลาเรียนภาควชิาการลง 
โดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ สู่การ
ปฏิบัติอย่างมปีระสทิธิภาพ ให้ครูได้ปรับเปลี่ยนรปูแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนไดล้งมือปฏิบัติ
และเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน และผู้เรียนได้รับการพฒันาให้มีคุณภาพ มีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
 กิจรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ที่ใช้พฒันาผู้เรียน ในกจิกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้  กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม  
และกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทกัษะชีวิต    โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการ
เรียนรู้    ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และความเหมาะสมกับผู้เรียนยุคดิจิตอล  ซึ่งผู้เรียนและครู
สามารถเลือกน าไปจัดกิจกรรมเสริมได้หลากหลายรูปแบบ ไดเ้รียนรู้แบบ “รู้จริง สามารถปฏิบัติกิจกรรมได ้
น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณต์่างๆ ไดฝ้ึกปฏิบัติ ฝึกทักษะชีวติ เกิดกระบวนการแก้ปัญหา   สร้างแรงบันดาล
ใจ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานที่มปีระโยชน ์ ใชช้ีวิตอย่างมคีวามสุข เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ เป็นประโยชน์
ต่อตนเองผู้อื่นและประเทศชาตโิรงเรียนจึงจัดท า กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขึ้น 

  



23 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนตามความสนใจ ความตอ้งการและความถนัด 
2.2 เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนสร้างสรรค์ผลงานดา้นตา่ง ๆ 

3. เป้าหมาย    
    3.1 ด้านปริมาณ  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมกิจกรรม  
    3.2 ด้านคุณภาพ  ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
4. วิธีด าเนินการ  
    4.1  เสนอและขออนุมัติด าเนินกิจกรรม 
    4.2 ประชุมผู้เก่ียวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน วางแผนในการด าเนินการ จัดท าปฏิทินปฏิบตัิงาน 
    4.3 ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรม   
    4.4  ปรับตารางเรียน จัดท าแนวทางการด าเนนิงาน ส ารวจความต้องการผู้เรียน  
    4.5  ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรมตามบริบท กิจกรรมเพิ่มเวลารู้  
    4.6  สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน 
     
5. ปฏิทินการปฏิบัตงิาน 

ที่ 
 
                     กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ   2560  
ผู้รับผิดชอบ 

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. เสนอและขออนุมัติด าเนนิกิจกรรม               กลุ่มบริหาร 
2. ประชุมผู้เก่ียวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน จัดท าปฏิทนิปฏิบตัิงาน 
            วิชาการ 

3. ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมประชุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรม   

             

4. ปรับตารางเรียน จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงาน ส ารวจความต้องการผู้เรียน 

             

5. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรม
ตามบริบท กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

              

6. สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน               
 
6. งบประมาณ       งบประมาณ -   บาท 
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7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินรายได ้ รวม ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม 

        
 รวม - - - - - - 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ส ารวจเวลาเข้าร่วมกิจกรรม แบบส ารวจเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความ         
พึงพอใจในระดับมาก 

ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจความคิดเห็น 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    9.1 เชิงปริมาณ     โรงเรียน จัดกิจกรรม“เพิ่มเวลารู้”ที่หลากหลาย 
    9.2 เชิงคุณภาพ    ผู้เรียนมีความรูจ้ากการเข้าร่วมกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” มาเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าด้วย 
                             ตนเอง 
 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ              
        (นางสาวทิพวรรณ  โล่กติติธรกุล)             (นางสาววทันยา  ใจนนัตา)   
                                                                                                       
 
ลงชื่อ........................................................            ลงชื่อ........................................................              
       (นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์)                    (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ            หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
 
 
 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
    
     
                                             ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติ 
                                                           (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
โครงการ  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
กิจกรรม     พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา            
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.   ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
แผนงานที่  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
สถานที่    โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล   

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้          
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจึงจัดท าหลักสูตรอย่างสอดคล้องและต้องพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีรายวิชาที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง มีระบบการนิเทศ มีระบบการวัดผลและประเมินผล 
จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนใน
      ศตวรรษท่ี 21และท้องถิ่น 
 2.2 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพยิ่งขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล   

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ทุกกลุ่มสาระมีหลักสูตรที่มีเนื้อหาเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
    ผู้เรียน และท้องถิ่น 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
   4.1 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระเพ่ือวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาร่วมกัน 
   4.2 พัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   4.3 จัดพิมพ์ / จัดท ารูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา 
   4.4 ประเมินผล/รายงานผล 
 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560 ผู้รับผิด 

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.ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ
เพ่ือวางแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาร่วมกัน 

            นางโสภา   
พงศ์เทพูปถัมภ์ 

2.1พัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
2.2  จัดพิมพ์ / จัดท า
รูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา 
2.3  ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 

            นางโสภา   
พงศ์เทพูปถัมภ์ 

3 ประเมินผล/ รายงานผล              
 
6. งบประมาณ    เงินอุดหนุน  
 
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืน ๆ รวม 
  ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม   

 ค่าถ่ายเอกสารค่าเข้าเล่ม  2,500     
 รวม  2,500     

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551    และหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

รายงาน แบบรายงาน 

2.ทุกกลุ่มสาระมีหลักสูตรที่มีเนื้อหาเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

ประเมิน แบบประเมิน 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 9.1 เชิงปริมาณ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ เหมาะสมกับผู้เรียนและ
     ท้องถิ่น 

 9.2 เชิงคุณภาพ โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี 
 
 
 
ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์) 

 
  
 

                                                    ลงชื่อ.........................................................  
          (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
      
 

  ลงชื่อ............................................................  
                   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                                      .........../..................../............... 

 
 
 

 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
    
      ลงชื่อ.........................................................  
        (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

เงิน 
อุดหนุน 

เงิน  
บกศ. 

เงินเรียน 
ฟรี 15 ปี

ฯ 

เงิน 
อ่ืน ๆ 

1. ค่าถ่ายเอกสาร 20 50 1,000    
2 ค่าเข้าเล่ม 10 150 1,500    
 รวมทั้งสิ้น   2,500    

 
 

ลงชื่อ…………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์) 

                                         ........../..................../............... 
 
 

ลงชื่อ........................................................ 
       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 

 
 



 
 
                                             
                                                  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
                                      งาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                                                    กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
กิจกรรม พัฒนางานทะเบียนวัดผลและประเมินตามสภาพจริง  
สนองกลยุทธ์  สพฐ.ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์  สพม.2ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของนักเรียน   
แผนงานที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง             
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2559 -  กันยายน 2560 
สถานที่                        โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 งานทะเบียนเป็นการเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  สถานภาพทางการศึกษา  การจบ
การศึกษา  ทะเบียนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  ทะเบียนรายวิชา  งานทะเบียนเป็นงานที่
ส่งเสริมงานด้านวิชาการและจัดเป็นงานที่ท าให้ระบบการจัดการเรียนการสอนสามารถด าเนินการลุล่วงไปได้
ด้วยดี  ตั้งแต่การเริ่มรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาในสถานศึกษา  จนส าเร็จการศึกษา  งานฝ่ายทะเบียนจึงเป็นงาน
ที่มีกระบวนการท างานที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับงานวิชาการ และการบริการการศึกษา    
         การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะการจะ
ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
จ าเป็นจะต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย และการใช้แฟ้มสะสมผลงานที่เป็นแหล่งเก็บข้อมูลแสดงความประพฤติ 
พฤติกรรม การร่วมกิจกรรมของผู้เรียนที่มีผู้ปกครองและครูเป็นผู้ร่วมในการประเมินผลการเรียนร่วมกันและ
เพ่ือพัฒนาการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน    
         การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนจุดมุงหมายพ้ืนฐานสองประการ ประการแรกคือ 
การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน โดยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรูของผูเรียน
ในระหวางการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง บันทึก วิเคราะหแปลความหมายขอมูล แลวน ามาใชในการสงเสริม
หรือปรับปรุงแกไขการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครูการวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเปนเรื่องที่
สัมพันธกัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหวางการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนการวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) ที่เกิดขึ้นในหอง
เรียนทุกวัน เปนการประเมินเพ่ือใหรจูุดเดน จุดที่ตองปรับปรุง จึงเปนขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาในการเก็บข
อมูล ผสูอนตองใชวิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เชน การสังเกต การซักถามการระดมความ
คิดเห็นเพื่อใหไดมติขอสรุปของประเด็นที่ก าหนด การใชแฟมสะสมงาน การใชภาระงานที่เนนการปฏิบัติการ
ประเมินความรูเดิม การใหผูเรียนประเมินตนเอง การใหเพ่ือนประเมินเพ่ือน และการใชเกณฑการใหคะแนน 
(Rubrics) สิ่งส าคัญท่ีสุดในการประเมินเพ่ือพัฒนา คือ การใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนในลักษณะค าแนะน าที่
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เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมท าใหการเรียนรูพอกพูน แกไขความคิด ความเขาใจเดิมที่ไมถูกตอง 
ตลอดจนการใหผูเรียนสามารถตั้งเปาหมายและพัฒนาตนได  จุดมงุหมายประการที่สอง คือ การวัดและ
ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เปนการประเมิน  สรปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)  ซ่ึงมี
หลายระดับ ไดแ้ก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนร  ูจบรายวิชาเพ่ือตัดสินใหคะแนน หรือใหระดับผลการเรียน ให
การรับรองความรูความสามารถของผูเรียนวาผานรายวิชาหรือไมควรไดรับการเลื่อนชั้นหรือไม หรือสามารถจบ
หลักสูตรหรือไม ในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนที่ดีตองใหโอกาสผูเรียนแสดงความรูความสามารถดวย
วิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑผลการปฏิบัติมากกวาใชเปรียบเทียบระหวางผู
เรียน และเพ่ือการด าเนินงานดังกล่าวให้เกิดผลดี กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์  
    2.1  เพ่ือส่งเสริมการประเมินตามสภาพจริงตามศักยภาพของผู้เรียนด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 
    2.2  เพ่ือให้การด าเนินงานทะเบียนวัดผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
 
3.  เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงศักยภาพของตน 
    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจในการบริการด้านเอกสารของงานทะเบียนวัดผลใน
ระดับมาก   
 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะท างานและเสนอกิจกรรม 
2. รายงานขอซื้อ/จ้าง ท าแฟ้มสะสมงาน วัสดุ อุปกรณ์งานทะเบียนวัดผล 
3. แจกแฟ้มให้แก่นักเรียนชั้นม.1 และม.4 ให้นักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
4. งานทะเบียนวัดผลให้บริการทางการศึกษา  
5. ครูที่ปรึกษาประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียน 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ผู้ 

รับผิดชอ
บ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เมย พ.ค มิ.ย 
 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

ประชุมคณะท างานและ
เสนอกิจกรรม  

            ครูจิรา 
จั่นเล็ก 

2  รายงานขอซื้อ/จ้าง ท า
แฟ้มสะสมงาน วัสดุ 
อุปกรณ์งานทะเบยีนวัดผล  

             

3 แจกแฟ้มให้แก่นักเรียนช้ัน
ม.1 และม.4 ให้นักเรียน
จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ผู้ 

รับผิดชอ
บ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เมย พ.ค มิ.ย 
 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 งานทะเบียนวัดผล
ให้บริการทางการศึกษา  

 

           ทะเบียน
วัดผล 

5 ครูที่ปรึกษาประเมินแฟม้
สะสมงานของนักเรียน 

          
 

  

6 สรุปผลการด าเนินงาน             ครูจิรา 
จั่นเล็ก 

 
6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน 159,000 บาท 
 
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงิน  อุดหนุน   บ.กศ . SP1  
รายได้   

เงินอ่ืน ๆ รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 รายงานขอซื้อ/จ้าง ท าแฟ้ม
สะสมงาน วัสดุ อุปกรณ์งาน
ทะเบียนวัดผล 

 30,000 129,000 
 
 

  159,000 
 

 รวม  30,000 129,000   159,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึง
ศักยภาพของตน  

ตรวจสอบ แบบรายงาน 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการบริการด้านเอกสารของงาน
ทะเบียนวัดผลในระดับมาก   

ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจ 
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 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ ร้อยละ 99 ของนักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมผลงานอย่างเป็นระบบ 
 9.2  เชิงคุณภาพ การด าเนินงานชองทะเบียนวัดผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
                                                       ลงชื่อ…………………………………………………. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                                        (นางสาวจิรา จั่นเล็ก) 
            
       ลงชื่อ......................................................... 

           (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

  ลงชื่อ............................................................ 
                   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                                      .........../..................../............... 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ........... 
 
                  ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติ 
                  (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาการประเมินสภาพจริง            
 
ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคา
ต่อ

หน่วย 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน บก
ศ. 

เงินเรียน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงินอ่ืน 
ๆ 

1. จัดซื้อแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
ม.1  ปกสีเขียว 
ม.4  ปกสีชมพู 

 
540 เล่ม 
360 เล่ม 

 
80 
80 

 
50,000 

   

2 แฟ้มงานประกันคุณภาพ   25,000    
3 Flash drive   6,000    
4 ปพ.1-3,ระเบียนนักเรียน   8,000    
5 ซองใส่เอกสาร   20,000    
6 ค่าบ ารุงรักษาเครื่อง/อุปกรณ์   30,000    
7 antivirus   20,000    

                  รวมเป็นเงิน 159,000    
 
 
 
 

          ลงชื่อ..........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ( นางสาวจิรา   จั่นเล็ก ) 
    ........./..................../.......... 

 
 

   ลงชื่อ................ ............................................ 
       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม เชิดชูเกียรตินักเรียนที่น าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
แผนงานที ่  พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอินทิรา  จั่นโต 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560 
สถานที ่     โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
________________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล   
      โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนที่น าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน เพ่ือส่งเสริม
และเป็นขวัญก าลังใจแก่นักเรียนเหล่านั้น  เป็นตัวอย่างแก่เพ่ือนนักเรียน และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของ
นักเรียน และโรงเรียน อีกทั้งได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน  
และได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนดังกล่าว  และเป็นตัวอย่างแก่
เพ่ือนนักเรียน  จึงจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพขึ้น  โดยฝึกทักษะทางวิชาการ
ให้กับนักเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดทางวิชาการ  
 
2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมและยกย่องนักเรียนที่เรียนดี  
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.3 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   - นักเรียน ร้อยละ 30 ของแต่ละระดับชั้นมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป 
                      - นักเรียน ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนที่โรงเรียนส่งแข่งขันภายนอกได้รับรางวัล 
3.2 เชิงคุณภาพ  - นักเรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียนทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
   4.1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพ่ือแจ้งให้แต่ละกลุ่มสาระคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้  ความสามารถ     
         ด้านทักษะวิชาต่าง ๆ 
   4.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
   4.3 การแข่งขันและประกวดทางวิชาการ 
       4.3.1 ส่งนักเรียนเข้าประกวด แข่งขัน  ตอบปัญหาที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น 
       4.3.2 จัดป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่เกียรติประวัติและผลงานด้านวิชาการของนักเรียน 
       4.3.3 ประสานงานทะเบียนและวัดผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลจ านวนนักเรียนที่มี 
               ผลการเรียนเฉลีย่ 3.50 ขึ้นไป 
  4.4 ประกาศหน้าแถวมอบเกียรติบัตร  เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของนักเรียนที่มีผลการเรียนดี   
  4.5 รวบรวมรายชื่อนักเรียนเรียนดี  ผลงานประกวดแข่งขันและตอบปัญหาแข่งขันไว้เป็นรูปเล่ม  
        พร้อมจัดท าเอกสารเผยแพร่ในโรงเรียน 
  4.6 สรุปผลการด าเนินงาน     
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560 ผู้รับผิด 
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.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 

            
น.ส.อินทิรา จั่นโต 

2.  ประชุมแจ้งทุกกลุ่มสาระ              
3. สนับสนุนกลุ่มสาระใน

การฝึกทักษะนักเรียน 
4.สนับสนุนนักเรียนและครู

ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
ภายนอกโรงเรียน 

            

 

5.  ประสานงานทะเบียน
และวัดผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลจ านวน
นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 
3.50 ขึ้นไป 
6. มอบรางวัลหน้าเสาธง  

เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เพ่ือน
นักเรียน 

            

 

7.  ประเมินผล รายงานผล              
 
6. งบประมาณ     เงินอุดหนุน  
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7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม เงินอุดหนุน   บ.กศ.   SP1 เงินอ่ืน  รวม 
  ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม   

 ค่าวัสดุ หมึกพิมพ์   1,074    
 รวม       

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียน ร้อยละ 30 ของแต่ละระดับชั้นมีผลการ
เรียนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป 
2.นักเรียน ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนที่
โรงเรียนส่งแข่งขันภายนอกได้รับรางวัล 

ทดสอบ 
 
การส่งนักเรียน 
เข้าประกวดแข่งขัน 

แบบทดสอบ 
 

แบบรายงาน 

1. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถ
สร้างเกียรติประวัติทางด้านการเรียนได้มากข้ึนและ
เป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนนักเรียน 
2.นักเรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
โรงเรียนทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

สร้างแบบสอบถามให้นักเรียนตอบ 
 
 
รายงานการเข้าร่วมการแข่งขัน 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบรายงาน 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   9.1 เชิงปริมาณ  - นักเรียน ร้อยละ 25 ของแต่ละระดับชั้นมีผลการเรียนเฉลี่ยเพ่ิมมากข้ึน 
   9.2 เชิงคุณภาพ  - นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถสร้างเกียรติประวัติทางด้านการ 

  เรียนได้มากขึ้นและเป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนนักเรียน 
                      
 

ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ                        
                 (นางสาวอินทิรา จั่นโต) 

 
                                                    ลงชื่อ.........................................................  

          (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

  ลงชื่อ............................................................  
                   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
    
      ลงชื่อ.........................................................  
        (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 9 เชิดชูเกียรตินักเรียนที่น าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 

ล า 
ดับ 

รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน 

บกศ. 

เงิน
เรียนฟรี
15 ปี 

เงิน
อ่ืน
ๆ 

รวม 

1 วัสดุ หมึกพิมพ์   1,074     
         
         
         
         
         
 รวมทั้งสิ้น   1,074     

 
 
 
 

            ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางสาวอินทิรา   จั่นโต) 
                                         ........../..................../............... 
 
 

ลงชื่อ..................................................... 
        (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

งาน/โครงการ/กจิกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการ    ส่งเสริมความเปน็เลิศทางวชิาการ    
กิจกรรม     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู้เรียน  
แผนงานที่ 1    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง       
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา และนางสาวศิราภร  นาบุญ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 
สถานที่      โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตผุล   

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดให้มีการวัดผลการเรียนรูข้องผู้เรียนไว้ 3 ระดับ คือ ระดบัชั้นเรียน 
ระดับสถานศึกษา ละระดบัชาต ิทั้งนี้เพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เก่ียวกับคุณภาพของผู้เรียนการวัดผลและประเมินผลระดบัชัน้เรียนเป็นหนา้ที่ของครูผู้สอนที่จะต้องหาค าตอบวา่
ผู้เรียนมีความก้าวหนา้ทั้งดา้นความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมและค่านิยมอันพงึประสงค์ เนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใดการประเมินผลระดบัสถานศึกษาที่จะท าการประเมนิเพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นปีสดุท้ายของแต่ละช่วงชั้น คือ ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6การ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test หรือ O - NET) เป็นการทดสอบ
ความรู้ทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน ของผู้เรียนที่ก าลังศกึษาในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ทุกคน ทุกสังกัด ต้องเข้ารับการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเปน็หน่วยงาน
ภายนอกที่ท าหนา้ที่ในการประเมินระดับชาตโิดยจัดสอบ 5 กลุม่สาระคือ ภาษาไทย คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ 

จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) 
น าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O - NET) มาใช้เปน็องค์ประกอบหนึ่งในการจบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมมีติเห็นชอบในนโยบายดังกลา่วแล้ว การสอบ O - NET 
จึงมีความส าคัญต่อการเรียนมากข้ึน 

จากผลการทดสอบสองปีที่ผา่นมา กลุ่มบริหารวิชาการซึ่งรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องน าผลการสอบมาทบทวน เนื่องจากทั้งหา้กลุ่มสาระที่ทดสอบ นักเรียนได้
คะแนนไม่ถึงคร่ึงของคะแนนเตม็ โดยเฉพาะวชิาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคะแนนต่ ากว่าคร่ึงมาก ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่า คุณภาพของนักเรียนที่จบชัน้ ม.6 ยังไม่มีคุณภาพอยู่ในระดับทีน่่าพอใจ จึงเปน็ที่มาของการน าผลการสอบ 
O - NET มาใช้เป็นองค์ประกอบในการจบหลักสตูร เพราะผู้เรียนบางคนอาจไม่ตั้งใจสอบเท่าที่ควรนั่นเอง (ธัญญา 
เรืองแก้ว จากวารสารวิชาการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตลุาคม - ธันวาคม 2550)    

กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จดัท ากิจกรรมยกระดับผลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นด้วยการกวดวิชา 
(tutoring)   การสอนซ่อมเสริม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในจุดที่เปน็ปัญหาหรือเป็นความต้องการของผู้เรียน 
ซึ่งมักเป็นการสอนแบบกลุ่มเพื่อให้ได้ผลต่อผู้เรียนสูงสุดให้มีระดบัสูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติอย่างมีคุณภาพ 
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2.วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบทางการศึกษาระดบัชาต ิ
ขั้นพื้นฐานสงูขึ้น 

 3.เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
                        ขั้นพื้นฐานสูงขึ้น         
    3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก 
  4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน  
1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อน าเสนอโครงการและวางแผนการจัดเชิญวทิยากร 
2.  จัดท าปฏิทนิ ตารางเวลา และสถานที่ในการด าเนนิการกวดวิชาและการสอนซ่อมเสริม 
3. ติดต่อวิทยากรภายนอกและครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาตา่งประเทศ ภาษาไทยและ 
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมเพื่อวางตัวบุคคลในการด าเนนิการ     
4. จัดท าเอกสารที่ใช้ในการกวดวิชาและการสอนซ่อมเสริม ประสานการใช้อุปกรณ์และสถานที่ 
5. ด าเนินการกวดวิชา  การสอนซ่อมเสริมตามที่ก าหนดและการใช้ทีวีสู่ห้องเรียนในการกวดวชิา 
6. ก ากับติดตามการด าเนินการ 
7. ส ารวจความคิดเห็น สรุปผลการด าเนินงาน     
5. ปฏิทินการปฏิบัตงิาน 
 

6. งบประมาณ      เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP1)   
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
เงินอุดหนุน บ.กศ.SP1 เงินอื่น ๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   

1 ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก 
ค่าจัดท าเอกสาร 
 

 
  

  
 
 

300,000  
 

 
  

 รวม     300,000    
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560 ผู้รับผิด 
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 -ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อน าเสนอ
โครงการและวางแผนการจัดเชญิวิทยากร 
-จัดท าปฏทิิน ตารางเวลา และสถานที่ในการ
ด าเนินการกวดวชิาและการสอนซ่อมเสริม 

 

            กลุ่ม
บริหาร 

วิชาการ 

2 - ติดต่อวิทยากรภายนอกและครู 
-จัดท าเอกสารฯ  ประสานการใช้อุปกรณ์และ
สถานที ่

              

 3  ด าเนินการกวดวชิา  การสอนซอ่มเสริมตามที่
ก าหนดและการใชท้ีวีสู่ห้องเรียนในการกวดวิชา 
-ก ากับติดตามการด าเนนิการ 

              

4 ส ารวจความคิดเห็น สรปุผลการด าเนินงาน                  
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8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและผลการสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
สูงขึ้น         

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
จัดกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดบัมาก 

ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจความคิดเห็น 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 เชิงปริมาณ   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐานสูงขึ้น 
ร้อยละ  3  

9.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียนได้พฒันาสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 
 

    
ลงชื่อ ……………………………… ..ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ ………………………………..…..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา)                                 (นางสาวศิราภร นาบุญ) 
 

 
                                                    ลงชื่อ......................................................... 

          (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 

  ลงชื่อ............................................................ 
                   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                                      
                                                     
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
 

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

   ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู ้  
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ล าดับ รายการ 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

เงินอุดหนุน เงินบกศ 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอื่นๆ 

 
ค่าตอบแทนวทิยากร       

 
ค่าจัดท าเอกสารประกอบ       

 
       

 
       

 รวมทั้งสิ้น     300,000  
 

       
       ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา) 
 

       ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                             (นางสาวศิราภร   นาบุญ) 

 
ลงชื่อ............................................................ 

       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                   .........../..................../............... 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้    
กิจกรรม     การทดสอบทางการศึกษา  (ข้อสอบกลาง) 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.   ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ    ( ) ต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวศิริพร โกมารกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ   27-28 กุมภาพันธ์ 2560 
สถานที่      โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
1. หลักการและเหตุผล   

ด้วยส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ
สนับสนุนให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีระดับสูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานสูงขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐานของชาติอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่า    การน าข้อสอบกลางมาใช้วัดผลการ
เรียนปลายปี เป็นแนวความคิดของการน าข้อสอบกลางหรือการทดสอบกลางมาใช้ในระบบให้มากขึ้น เพื่อ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และสิ่งส าคัญคือท าให้ทราบสถานะของการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์
ทั้งในภาพรวมของประเทศ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับโรงเรียน เพ่ือน าผลมาเทียบเคียงกับ
มาตรฐาน เทียบเคียงระดับโรงเรียน และน าไปสู่การแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในอนาคต 
โรงเรียนจึงต้องเตรียมพร้อมในการด าเนินการต่อไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 
2.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลการสอบมาพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าปีที่ 
       ผ่านมา  ร้อยละ 3 

3.2 เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี และมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ทุก 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้  
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน  
   4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   4.2 จัดท าเอกสารที่ใช้ในการสอบ 
   4.3 ด าเนินการสอบ ตรวจผล เพ่ือน าคะแนนมาใช้ในปลายภาค 
   4.4 ประเมินผลการด าเนินงาน /สรุปผล 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560 
ผู้รับผิด 
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 ขออนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งคณะท างาน  
วางแผนการด าเนินการ 
 

 

           นางสาวศิริพร  
โกมารกุล 

2 จัดท าเอกสาร 
ด าเนินการจัดสอบและ
ตรวจผล 
 

  
 

          

3  ประเมินผล/สรุปผล              
 
6. งบประมาณ    เงินอุดหนุน 
 
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
เงินอุดหนุน บ.กศ.SP1 เงินอ่ืน   รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม    

1 วัสดุอุปกรณ์  26,800  26,800  26,800 
        
 รวม  26,800    26,800 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น รายงาน แบบรายงาน 
2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี และมี
พัฒนาการทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

รายงาน แบบรายงาน 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1 เชิงปริมาณ  ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้ทดลองท าข้อสอบกลาง 
9.2 เชิงคุณภาพ        ผู้เรียนไดท้ าแบบทดสอบที่มีลักษณะคิดวิเคราะห์มากข้ึน 
 
 
 

 
    ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                    (นางสาวศิริพร  โกมารกุล) 
  
 

                                                    ลงชื่อ.........................................................  
          (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
      
 

  ลงชื่อ............................................................  
                   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                                      .........../..................../............... 

 
 
 

 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
    
      ลงชื่อ.........................................................  
        (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
  



41 
 

 
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้   
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 11 การทดสอบทางการศึกษา (ข้อสอบกลาง ) 
 
 

ล าดับ รายการ 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

เงิน
อุดหนุน 

เงินบกศ 
เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืนๆ 

1 
การจัดเตรียมข้อมูลในการสอบ
ข้อสอบกลาง 

536 50 26,800    

        
 รวมทั้งสิ้น   26,800   26,800 

 
 
 

  ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                        (นางสาวศิริพร  โกมารกุล) 

                                ........../..................../............... 
 
 
                          ลงชื่อ..................... ................................ 
            (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
                                    หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                                 .........../..................../............... 

 
 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ  2560 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการ เสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  การทดสอบศักยภาพความรู้ (Pre-Entrance  ม.1) 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง        
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอนุศรา  บุญหลิม 

นางพัชรี         ระมาตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1-5 กุมภาพันธ์   2560 
สถานที่      โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล   
 การทดสอบศักยภาพความรู้ (Pre-Entrance  ม.1) เป็นการทดสอบเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังจะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้
ทดสอบด้วยสถานการณ์ และบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับสนามสอบจริง และเพ่ือให้ผู้ปกครอง ครูผู้สอนสามารถ
ประเมินศักยภาพ ความพร้อม ความสามารถของผู้ทดสอบ รวมถึงการน าผลไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงในจุดที่ยังต้องแก้ไขต่อไป ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดกิจกรรมการทดสอบศักยภาพความรู้ 
(Pre-Entrance  ม.1) ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้ทดสอบความรู้ความสามารถ 
                  ทางวิชาการของตน 

2.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตให้แก่นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา    
 
3. เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  จากโรงเรียนประถมศึกษาสมัคร
สอบจ านวน 400  คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนและผู้ปกครองรู้จักโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตและมาสมัครเข้าศึกษา
ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ในอัตราส่วนมากกว่า 1:5  ตามมาตรฐาน
ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
    4.1 ขออนุมัติโครงการ 
    4.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
    4.3 ประสานโรงเรียนประถมศึกษาเพ่ือรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
    4.4 รับสมัครและด าเนินการสอบตามตาราง 
    4.5 ประกาศผลการสอบผ่านหน้าเว็ปไซต์ของโรงเรียน   
    4.6 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560 ผู้รับผิดชอบ 

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.ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. ประสานโรงเรียน
ประถมศึกษาเพื่อรับสมัคร
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 

  
 

         นางสาวอนุศรา  บุญหลิม 
นางพัชรี ระมาตร ์

4. รับสมัครและด าเนินการ
สอบตามตาราง 
5.ประกาศผลการสอบผ่าน
หน้าเว็ปไซต์ของโรงเรียน   

             

6. ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เ นิ น
โครงการ 

             

 
6. งบประมาณ      เงินอ่ืน ๆ  เก็บจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
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7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม เงินอุดหนุน บ.กศ.SP1 เงินอ่ืนๆ รวม 
  ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม   

 จัดท าข้อสอบและค่าตอบแทน       
 รวม       

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้
จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  
ที่มาสมัครสอบ   

ส ารวจรายชื่อ ใบสมัคร/รายชื่อ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1 เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  ที่มาสมัครสอบมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 
    9.2 เชิงคุณภาพ    นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มาสมัครสอบ มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นางสาวอนุศรา  บุญหลิม) 

 
 

ลงชื่อ......................................................... 
(นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
 (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

 หัวหน้างานนโยบายและแผน 
             
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 

  
ลงชื่อ ………………………………………….. 

     (นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้   
กลุ่มงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 12 การทดสอบศักยภาพความรู้ (Pre-Entrance -ม.1)  
ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ร า ค า ต่ อ
หน่วย 

เงิน 
อุดหนุน 

เงิน  
บกศ. 

เ งิ น เ รี ยน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงิน 
อ่ืน ๆ 

1 ค่าตอบแทนครูคุมสอบและ
เจ้าหน้าที่   

      

2. กระดาษท าแบบทดสอบ                                                    
3. ค่าบ ารุงสถานที ่       
 รวมทั้งสิ้น      0.00 
 
 
 
 

ลงชื่อ.......................... ..................................ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวอนุศรา  บุญหลิม) 

                                          ......../..................../............... 
 
 

ลงชื่อ....................... ..................................... 
       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 



 

 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ  2560 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
โครงการ เสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.   ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอนุศรา  บุญหลิม 

นางพัชรี  ระมาตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน – พฤษภาคม  2560 
สถานที่     โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เป็นนักเรียนใหม่ที่มา
จากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งมีพ้ืนฐานความรู้ไม่เท่ากัน  เพ่ือให้พ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน ชั้น ม.1  และ ม.4          
ในรายวิชาสามัญพ้ืนฐาน อยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน ช่วยแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ใน
การจัดแผนชั้นเรียนตามความถนัดและความสามารถจริงนักเรียน  จากปีการศึกษา 2558 นักเรียนที่ได้ผ่าน
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม ได้พัฒนาศักยภาพตนเองได้ใกล้เคียงกัน ท าให้ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงได้จัดให้มีโครงการ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนนี้ขึ้น  
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ของนักเรียน 
 2.2 เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน และเสริมความพร้อมให้กับผู้เรียน 
 2.3 เพ่ือประโยชน์ในการน าผลการเรียนไปจัดแผนชั้นเรียนตามความถนัดและความสามารถของ     
      ผู้เรียน 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียน ม.1  จ านวน 536 คน  นักเรียน ม.4  จ านวน 396 คน     
มีความรู้พ้ืนฐานในรายวิชาสามัญพ้ืนฐาน อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน   
 4.1. รับสมัครนักเรียน 
 4.2. แบ่งกลุ่มนักเรียนประมาณกลุ่มละ 20 – 25   คน   16 กลุ่ม 
 4.3. ประชุมครูผู้สอน เพ่ือแจ้งจ านวนนักเรียน ตารางเรียน และอ่ืน ๆ 
 4.4. ครูผู้สอนจัดท าข้อสอบ หลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 4.5. ด าเนินการสอน 5 รายวิชาหลักตามตารางที่ก าหนด (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ    
       วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ) 
 4.6. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560 

ผู้รับผิดชอบ 

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.รับสมัครนักเรียน แบ่งกลุ่ม
นักเรียนประมาณกลุ่มละ  
20 – 25   คน   16 กลุ่ม 

            อนุศรา บุญหลิม 
พัชรี  ระมาตร์ 

2.ประชุมครูผู้สอน เพ่ือแจ้ง
จ านวนนักเรียน ตารางเรียน 
และอ่ืน ๆ 

             

3.ครูผู้สอนจัดท าข้อสอบ 
หลักสูตรและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

             

4.ด าเนินการสอน 5 รายวิชา
หลักตามตารางที่ก าหนด 
(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
อังกฤษ    วิทยาศาสตร์ และ
สังคมศึกษาฯ) 

             

5.สรุปผลการด าเนินโครงการ              
 
6. งบประมาณ     เงินอ่ืน ๆ  เก็บจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
                       

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม เงินอุดหนุน บ.กศ.SP1 เงินอ่ืน  รวม 
  ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   
 ค่าตอบแทนและค่าเอกสาร วัสดุ       
        
 รวม       

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียน ม.1  และ ม.4 มีพ้ืน
ฐานความรู้ในรายวิชาสามัญที่
จ าเป็นใกล้เคียงกัน 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
มาก 

ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจความคิดเห็น 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1 เชิงปริมาณ นักเรียน ม.1  จ านวน 536 คน  นักเรียน ม.4  จ านวน 396  คน  มีความรู้พ้ืนฐาน
ในรายวิชาสามัญพ้ืนฐาน อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน 

9.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ในรายวิชาสามัญที่จ าเป็นใกล้เคียงกันท าให้การจัดการ
เรียนการสอนได้คุณภาพมากขึ้น 

 
                                         ลงชื่อ ………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                (นางสาวอนุศรา  บุญหลิม) 

 
                                         ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                      (นางพัชรี  ระมาตร์) 
 

ลงชื่อ......................................................... 
(นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
 (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

 หัวหน้างานนโยบายและแผน 
             
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 

  
ลงชื่อ ………………………………………….. 

     (นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้   
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 13 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
เงิน 

อุดหนุน 
เงิน  

บกศ. 
เงินเรียน 

ฟรี 15 ปีฯ 
เงิน 

อ่ืน ๆ 
1 ค่าตอบแทนครูผู้สอนและ

เจ้าหน้าที่   
       

3. กระดาษ         
4. ปากกาไวท์บอร์ด          
5. จ่ายค่าบ ารุงสถานที่       

 รวมทั้งสิ้น        
 
 
 

ลงชื่อ........................... .................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางสาวอนุศรา  บุญหลิม) 

                                         ........../..................../............... 
 
 

ลงชื่อ..................... ....................................... 
       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ  2560 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
โครงการ เสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม สอนเสริมพิเศษวันเสาร์    
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
      สถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอนุศรา  บุญหลิม 
   นางพัชรี  ระมาตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษจิกายน 2559 – กันยายน  2560 
สถานที่     โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล   

การสอนเสริมมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในด้านการศึกษาให้มีศักยภาพ
เต็มตามความสามารถ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่มีภาระไม่สามารถดูแล
นักเรียนในวันหยุดได้  จากการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2559  ผู้ปกครองให้ความสนใจและแสดงความ
จ านงให้โรงเรียนจัดกิจกรรมนี้ต่อไป  กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือมุง่ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพเต็มตามความสามารถ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  ร้อยละ 40 ของนักเรียน ม.ต้น และร้อยละ 5 ของนักเรียน        
 ม.ปลาย เข้าร่วมโครงการ    

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก  
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน   
   4.1 ส ารวจความต้องการ  และความสนใจของนักเรียน 
   4.2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ เพ่ือแจ้งความต้องการ และความสนใจของนักเรียนพร้อมจัดครูผู้สอนรายวิชา 
        ที่นักเรียนสนใจ 
   4.3 รับสมัครนักเรียนตามกลุ่มสนใจ แบ่งกลุ่มนักเรียน 
   4.4 ประชุมครูผู้สอนเพื่อแจ้งจ านวนนักเรียน   ตารางเรียน  และอ่ืน ๆ 
   4.5 ด าเนินการสอนตามกิจกรรมที่มีนักเรียนเลือกเรียน 
   4.6 ประเมินผล/สรุปรายงานผล 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560 ผู้รับผิด 
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.ส ารวจความต้องการ  และ
ความสนใจของนักเรียน  
2.ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ
เพ่ือแจ้งความต้องการ และ
ความสนใจของนักเรียน
พร้อมจัดครูผู้สอนรายวิชา 
3. รับสมัครนักเรียนตามกลุ่ม
สนใจ แบ่งกลุ่มนักเรียน 
4.ประชุมครูผู้สอนเพ่ือแจ้ง
จ านวนนักเรียน   ตาราง
เรียน  และอ่ืน ๆ 

            น.ส. อนุศรา บุญหลิม 
นางพัชรี  ระมาตร์ 

5. ด าเนินการสอนตาม
กิจกรรมที่มีนักเรียนเลือก
เรียน 

 
 

           

6. ประเมินผล/สรุป 
รายงานผล 

             

 
6. งบประมาณ     เงินอ่ืน ๆ  เก็บจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
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7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม เงินอุดหนุน บ.กศ.SP1 เงินอ่ืน ๆ รวม 
  ตอบ

แทน 
ใช้
สอย 

วัสดุ รวม   

1 ค่าตอบแทนครูผู้สอน       
2 กระดาษ       
3 วัสดุส านักงาน       
 รวม       

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละ 40   ของนักเรียน  ม.ต้น  
และร้อยละ 5  ของนักเรียน ม.ปลาย 
เข้าร่วมโครงการ    

รายงาน แบบรายงาน 

2.นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีความรู้
พ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1 เชิงปริมาณ  จ านวนนักเรียนที่มีความสนใจในกิจกรรมนี้มีมากข้ึน     
9.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีความรู้พ้ืนฐานดีขึ้น 

 
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                     (นางสาวอนุศรา  บุญหลิม) 
 

ลงชื่อ......................................................... 
(นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ลงชื่อ......................................................... 
 (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

 หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 

  
ลงชื่อ ………………………………………….. 

     (นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้   
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 14 สอนเสริมพิเศษวันเสาร์    
ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

เงิน 
อุดหนุน 

เงิน  
บกศ. 

เงินเรียน 
ฟรี 15 ปี

ฯ 

เงิน 
อ่ืน ๆ 

1 ค่าตอบแทนครูผู้สอนและ
เจ้าหน้าที่   

      

2. กระดาษท าเอกสาร                                                        
3. กระดาษกาว   55    ม้วน       
4. ปากกาไวท์บอร์ด  4   โหล       
5. จ่ายค่าบ ารุงสถานที่       

 รวมทั้งสิ้น       
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                         (นางสาวอนุศรา  บุญหลิม) 
                                       .........../..................../............... 
 
 

ลงชื่อ....................... ..................................... 
       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 

 
 
 



 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อการสอบวัดความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.2ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
แผนงานที่ 1      พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส 
ผู้รับผิดชอบ นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 10 – 14 สิงหาคม 2560 
สถานที ่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวัตถุประสงค์หลักของการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสนั้นนักเรียนต้องสามารถใช้ภาษาได้ทั้ง 
ทักษะฟัง ทักษะพูด ทักษะอ่านและทักษะเขียน นอกจากนี้จุดประสงค์หลักของการเรียนภาษาฝรั่งเศสดังกล่าว
แล้วนักเรียนยังสามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและข้อสอบวัดความถนัดทางภาษา
ฝรั่งเศส  จะมีลักษณะพิเศษต่างจากข้อสอบวัดทักษะภาษาทั่วๆไปดังนั้นการได้ศึกษาแนวทางของข้อสอบจากผู้
ที่มีความเชี่ยวชาญก็จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการท าข้อสอบมากขึ้นและจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
การจัดกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับมากที่สุดและเห็นสมควรด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าวต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางภาษาฝรั่งเศสในการสอบวัดความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 

2.2 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 
2.3 เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนก่อนสอบวัดความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
ในศูนย์ฯเข้าร่วม 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมในการเข้ากิจกรรมระดับมาก 
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4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
  4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
 4.2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 4.3 ติดต่อวิทยากรเพ่ือจัดกิจกรรม 
 4.4 แจ้งโรงเรียนในศูนย์ฯเพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมโครงการ 
 4.5 จัดกิจกรรม 
 4.6 สรุปและประเมินผลโครงการ 
 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ผู้รับผิดชอบ 

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 เสนอและขออนุมัติ
กิจกรรม 

 

           นางโสภา 
พงศ์เทพูปถัมภ์ 

2 ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

        
 

    

3 ติดต่อวิทยากรเพ่ือจัด
กิจกรรม 

         
 

   

4 แจ้งโรงเรียนในศูนย์ฯ
เพ่ือคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนร่วมโครงการ 

         
 

   

5 จัดกิจกรรม           
 

  
6 สรุปและประเมินผล

โครงการ 
          

 

  

 
6.  งบประมาณ 20,000บาท 
 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 
จัดกิจกรรม 

  
 

  8,300 8,300 

 รวม     8,300 8,300 
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาน 
นักเรียนระดับ ม. 6ของโรงเรียนในศูนย์ฯฝรั่งเศสที่จะสอบวัด
ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 50 

 
ส ารวจนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบส ารวจ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมในการเข้าสอบวัดความ
ถนัดทางภาษาฝรั่งเศสและมีความพึงพอใจในกิจกรรม 
ระดับมาก 

 
สอบถามความพึงพอใจ 

 
แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณนักเรียนระดับ ม. 6 ในโรงเรียนในศูนย์มีความสนใจสมัครสอบวัดความถนัดทาง
ภาษาฝรั่งเศสเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 
 9.2  เชิงคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสของโรงเรียนในศูนย์ฯฝรั่งเศสพัฒนาขึ้น 
 
 

        ลงชื่อ........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             (นางโสภา      พงศ์เทพูปถัมภ์)                             

     เลขานุการศูนย์เครือข่ายฯวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 
                                                    ลงชื่อ......................................................... 

          (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

  ลงชื่อ............................................................ 
                   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผน 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 

 
           ลงชื่อ ………………………………………….. 

                (นางวรรณี   บญุประเสริฐ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที ่15 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อการสอบวัดความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 
ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร   3,000 
2. อาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม   5,300 
 รวม   8,300 

 
 

ลงชื่อ................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางโสภา      พงศ์เทพูปถัมภ์)                             
                                      ........../..................../............... 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 



 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม แข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.2ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ (  ) ต่อเนื่อง       
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส 
ผู้รับผิดชอบ นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 28  สิงหาคม 2560 
สถานที ่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถสูงสุดและต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ท าเป็น ปัญหาเป็น ดังนั้นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาฝรั่งเศส
จึงเห็นสมควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและจากผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษา2558 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมดังกล่าวในระดับดีมาก และเห็นสมควรจัด
กิจกรรมดังกล่าวต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

  2.1เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบที่หลากหลาย 
2.2เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส 

  2.3.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนร้อยละ 20 ของโรงเรียนในศูนย์เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับดีมากขึ้นไป. 
  



63 
 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
 4.2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมก าหนดการแข่งขันประเภทต่างๆ 
 4.3 ติดต่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 4.4 ท าหนังสือแจ้งโรงเรียนในศูนย์ฯ เพื่อรับสมัครนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 
 4.5 จัดกิจกรรม 
 4.6 สรุปและประเมินผลโครงการ 
 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ 

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. เสนอและขออนุมัติ
กิจกรรม 

 

            

2. ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ ชี้แจงรายละเอียด
ของกิจกรรมก าหนดการ
แข่งขันประเภทต่างๆ 

       
 

     

3 ติดต่อกรรมการตัดสิน
การแข่งขัน 

        
 

    

4 ท าหนังสือแจ้งโรงเรียน
ในศูนย์ฯ เพื่อรับสมัคร
นักเรียนที่จะเข้าร่วม
กิจกรรม 

          
 

  

5 จัดกิจกรรม           
 

  
6 สรุปและประเมินผล

โครงการ 
          

 

  

 
6.  งบประมาณ 8,100 บาท 
 

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 จัดกิจกรรม      8,100 
 รวม      8,100 
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนในศูนย์ฯฝรั่งเศส 
ร้อยละ 15เข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
ส ารวจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม
ระดับมาก 
 

 
สอบถามความพึงพอใจ 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึ้นเมื่อมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ 
 9.2  เชิงคุณภาพนักเรียนมีความสนใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
 

         
 
ลงชื่อ................ .................................ผู้รับผิดชอบโครงการ             

         (นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์)                            
    เลขานุการศูนย์เครือข่ายฯวิชาภาษาฝรั่งเศส  

 
                                                    ลงชื่อ......................................................... 

          (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ        

 
 

  ลงชื่อ............................................................ 
                   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                                       
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................ 
 
 
       ลงชื่อ................................................................ 
                  (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
 
 
 
 



65 
 
 

 
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 16 แข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส 
 
ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1. วัสดุ 1,000 4 4,000 
2. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน 1,000 4 4,000 
3. อาหารกลางวัน อาหารว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 1 100 
 รวม   8,100 
 
 

ลงชื่อ.................. ..................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางโสภา      พงศ์เทพูปถัมภ์)                             
                                      ........../..................../............... 
 
 

ลงชื่อ............................................................ 
       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 
 



 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
  
โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที ่1     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที ่1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง         
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอัญชิสา เหมทานนท ์
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 
สถานที ่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต, ศูนยก์ารแข่งขัน สพม. 2 

ศูนย์การแข่งขัน สพม.ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
___________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ 
ศิลปะเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และ
เป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  
            โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ จึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 
66 โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
     1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี  
              นาฏศิลป์ ศิลปะ   
     2. เพ่ือส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ : ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ได้รับการพัฒนา 
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 มีความพึงพอใจระดับมาก 
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 4.ขั้นตอนด าเนินงาน 
 1. เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
 2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือการวางแผนการจัดการฝึกซ้อม เข้าร่วมการแข่งขันและจัดการ
แข่งขันโดยเป็นหนึ่งในศูนย์การแข่งของสพม.2 
 3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการ  
 4. ประสานงานอ านวยการในการน านักเรียนเข้าแข่งขัน ประสานด้านที่พักและยานพาหนะ ในการ
แข่งขันระดับภาค 
 5. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560 ผู ้

รับผิดชอบ ก.ย.-
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. เสนอและขออนุมัติกิจกรรม             นางสาว 
2. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อการวางแผนการ
จัดการฝึกซ้อม เข้าร่วมการแข่งขัน
และจัดการแข่งขันโดยเป็นหนึ่งใน
ศูนย์การแข่งของสพม.2 

            อัญชิสา 
เหมทา
นนท์ 

 3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและด าเนินการ 

             

4. ประสานงานอ านวยการในการ
น านักเรียนเข้าแข่งขัน ประสาน
ด้านที่พักและยานพาหนะ ในการ
แข่งขันระดับภาค 

             

5. สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

             

6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน              
6.งบประมาณ  110,000 บาท 
7.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 น านักเรียนเข้าแข่งขัน ประสาน
ด้านที่พัก อาหารและยานพาหนะ 

 

  

 

 

 

  

110,000 

 

   

 รวม    110,000   
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8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 66 ได้รับการพัฒนา 

ตรวจสอบจ านวน แบบส ารวจรายชื่อ 

นักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 
66 มีความพึงพอใจระดับมาก 

ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจความคิด
เห็น 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. จ านวนนักเรียนเข้าแข่งขันมากขึ้นนักเรียนที่แข่งขันพัฒนาเต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนที่เข้าแข่งขันได้รับรางวัลในระดับสูงขึ้น 
 

  
                                           ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    
                                                (นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์)    

 
 

ลงชื่อ......................................................... 
(นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
 (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

 หัวหน้างานนโยบายและแผน 
             
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 

  
ลงชื่อ ………………………………………….. 

     (นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 
 
ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1. ค่าท่ีพัก ห้องละ 1,000 บาท/วัน  2,000 บาท 20 ห้อง  40,000 
2 อาหารและเครื่องดื่ม   13,000 
3. รถโดยสารไม่ประจ าทาง 1 คัน  35,000 

บาท 
    1 คัน 35,000 

4. รถตู้ คันละ1,800 บาท/วันไม่รวมน้ ามัน 5,500 บาท 4 คัน 22,000 
 รวม   110,000 
.              
 

ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์)                             
                                      ........../..................../............... 
 
 

ลงชื่อ............................................................ 
       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ  2560 
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรม ทีวีสู่ห้องเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์     สพม.2 ที่ 4   การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
แผนงาน  พัฒนาการให้บริการทางการศึกษา 
ลักษณะงาน/กิจกรรม     ต่อเนื่อง              
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานเทคโนโลยี    
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 
สถานที่         โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันโรงเรียนวชิรธรรมสาธติเป็นโรงเรียนผู้น าทางด้านเทคโนโลยีเป็นที่ฝึกงานของนักศึกษาและ
เป็นสถานที่ศึกษาดูงานทางเทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ปัจจุบันเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญศูนย์ ICT โรงเรียนในฝันจึงได้ร่วมกับกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มสาระ
ต่างๆจัดโครงการสาระความรู้สู่ห้องเรียนเพื่อให้ครู-อาจารย์ นักเรียนได้ใช้สื่ออุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด โดยให้นักเรียนเข้าแถวประกอบกิจกรรมหน้าเสาธงบนอาคารเรียน มีการนั่งสมาธิวันละ 3 นาที 
เผยแพร่สาระความรู้จากกลุ่มสาระฯวิชาต่างๆวันละ 7 นาทีรายการข่าวประจ าวันโดยพิธีกรนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสาระวิชาต่างๆได้มีโอกาสเผยแพร่สาระความรู้สู่นักเรียน 
2. เพ่ือฝึกนักเรียนให้กล้าแสดงออก 
 
3. เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 100 ได้ชมรายการสาระน่ารู้สู่ห้องเรียน  
เชิงคุณภาพ  นักเรียนสามารถสื่อความเข้าใจกันได้โดยใช้ระบบทีวีสู่ห้องเรียน 
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4.วิธีด าเนินการ 

4.1 ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
4.2 จัดปฏิทินการถ่ายท าให้กลุ่มสาระต่าง ๆ  
4.3 พัฒนาซ่อมบ ารุง อุปกรณ์และปรับปรุง 
4.4 ด าเนินการถ่ายท า และจัดรายการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
4.5 สรุปประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี 
 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ   2560  

ผู้รับผิดชอบ 
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.  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ
ประชุมวางแผนด าเนินงาน 

            นายสุวิท 

2. จัดปฏิทินการถ่ายท าให้กลุ่ม
สาระต่าง ๆ 

            ปิ่นอมร 

3. พัฒนาซ่อมบ ารุง อุปกรณ์
และปรับปรุง 

             

4. ด าเนินการถ่ายท า และจัด
รายการให้เป็นไปตาม
ก าหนดการ 

             

5. สรุปผลโครงการ              
 

6. งบประมาณ เงินอุดหนุน          
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ล าดับ รายการค่าใช้จา่ย งบประมาณ (บาท)   
รายการ จ านวน ราคา เงิน

อุดหนุน 
เงิน บกศ. เงินเรียน เงินอื่น ๆ หมายเหต ุ

ต่อหน่วย ฟร ี15 ปีฯ 
1. อุปกรณ์ส าหรับท า LOGO และตัวอักษรวิ่ง ยี่ห้อ    

TC-200 Portable HD/SD CG Solution  
1 

เครื่อง 
30,000 30,000     

2. Microphone Azden 330LT Wireless 
ไมโครโฟนส าหรับติดกล้อง VDO 

1 ชุด 36,000 36,000     

 รวม   66,000       
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8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 100 ได้ชมรายการสาระน่ารู้สู่
ห้องเรียนทุกวันอังคาร  และวันพฤหัสบดี 

 
ประเมินจากความสนใจของ
นักเรียน 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นของ
คร-ูนักเรียน 

ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนสามารถสื่อความเข้าใจกันได้โดยใช้
ระบบทีวีสู่ห้องเรียน 

 
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของนักเรียน 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 เชิงปริมาณ   นักเรียนร้อยละ 100 ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มสาระฯต่าง ๆสามารถด าเนินรายการได้ 
9.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียนตัวแทนในการด าเนินรายการสามารถเป็นพิธีกรงานต่าง ๆได้ 
 
10. ก าหนดการจัดกิจกรรมสาระความรู้สู่ห้องเรียน 
 กิจกรรมสาระความรู้สุ่ห้องเรียน 
 7.40 น.  เพลงมาร์ชโรงเรียน  นักเรียนเข้าห้องโฮมรูม 
 7.50 น.  เชิญธง  สวดมนต์นั่งสมาธิ 3 นาท ี
 8.05 น.  กลุ่มบริหารงานบุคคลพบนักเรียน 
 8.15 น.  พิธีกรข่าวรอบรั้ว วธ. 
 8.20 น.  สาระความรู้สู่ห้องเรียนจากกลุ่มสาระต่าง ๆ วันละ 1 กลุ่ม 
 

ลงชื่อ…………………….….…………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 (นายสุวิท ปิ่นอมร) 

         
                                                    ลงชื่อ......................................................... 

          (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
      

  ลงชื่อ............................................................ 
                   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                                      .........../..................../............... 

 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ........................... 

                    ลงชื่อ................................................................ 
                     (นางวรรณี    บญุประเสริฐ) 
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต  
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
โครงการ ทีวีสู่ห้องเรียน   
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 18 ทีวีสู่ห้องเรียน 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)   

รายการ จ านวน ราคา 
ต่อ

หน่วย 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน 
บกศ. 

เงินเรียน 
ฟรี 15 ปี

ฯ 

เงินอ่ืน 
ๆ 

หมายเหตุ 

1. อุปกรณ์ส าหรับท า LOGO และ
ตัวอักษรวิ่ง ยี่ห้อ    TC-200 
Portable HD/SD CG Solution  

1 เครื่อง 30,000 30,000     

2. Microphone Azden 330LT 
Wireless ไมโครโฟนส าหรับติด
กล้อง VDO 

1 ชุด 36,000 36,000     

 รวม   66,000       

 
 

                                 ลงชื่อ……………………………….….…………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ( นายสุวิท ปิ่นอมร ) 
                                          ........../..................../............... 

 
ลงชื่อ................... ........................................ 

       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                   .........../..................../............... 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ  2560 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรม  สร้างสรรค์พัฒนาหุ่นยนต์เพ่ือความเป็นหนึ่ง 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.   ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แผนงาน  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง     
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2559 – กรกฏาคม 2560 
สถานที่                     โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
          ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
ของประเทศการศึกษาในยุคปัจจุบันจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาเพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีปัญญามี
ความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก การสร้างองค์ความรู้จึง
จ าเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งเป็นการพัฒนาเยาวชนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ นอกเหนือจากการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร สามารถเลือกเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจอีกทั้งเป็นการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ในสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดหรืออบายมุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ประเภทอัตโนมัติ 
2.2 เพ่ือการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เช่นเขียน  
 โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นการห่างไกลยาเสพติด 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เรียนวิชาหุ่นยนต์ 1 สามารถสร้างประกอบหุ่นยนต์    

และเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ประเภทอัตโนมัติ ซึ่งเป็นวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระ    
การงานอาชีพ 
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3.2 เชิงคุณภาพ -นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าเรียน การแข่งขัน และจัดนิทัศน์การหุ่นยนต์ 
   -เข้าใจหลักการสร้างประกอบหุ่นยนต์ประเภทอัตโนมัติและเขียนโปรแกรมเพ่ือ 
    ควบคุมหุ่นยนต์ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้ 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
  4.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา 
 4.2 ให้ความรู้ทางด้านการสร้างและการเขียนโปรแกรมกับนักเรียนกับนักเรียนชั้น ม.3/1 (ICT), 
ผู้สนใจ 
 4.3 ฝึกสร้างหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อย่างง่าย 
 4.4 ฝึกทักษะสร้างหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์โดยมี Sensor 
 4.5 ฝึกทักษะสร้างหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เพ่ือการแข่งขันและการเรียนการสอน 
 4.6 จัดการแข่งขันภายในและภายนอกโรงเรียน 
 4.7 จัดนิทัศน์การหุ่นยนต์ 
 4.8 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทอัตโนมัติ ในรายการต่างภายนอกโรงเรียน 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560 ผู้รับผิดชอบ 

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.เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา 
2  ให้ความรู้ทางด้านสร้างและ
การเขียนโปรแกรม 

            นายสิทธิชัย 
มาโนชญ์กุล 

3.  ฝึกทักษะสร้างหุ่นยนต์และ
เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เพ่ือการ
แข่งขัน 
4. เข้าร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ สพฐ 
เป็นต้น 

             

5.  ประเมินผล รายงานผล              
 
6. งบประมาณ   เงินอ่ืน ๆ  (ระบุ) ...ICT รายได้สถานศึกษา... 
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7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม เงินอุดหนุนบ.กศ.SP1 เงินอ่ืน ๆ รวม 
  เงิน

อุดหนุน 
ใช้สอย วัสดุ รวม รายได้ 

ICT 
 

1 
 
 
 
 
2 
3 
4 

  ชุดการแข่งขัน FLL  
 ประกอบไปด้วย หุ่นยนต์ Lego 1 ชุด 
 ค่าสมัครเข้าร่วมขันขันหุ่นยนต์ FLL 
  10 คน :1 ทีม 
 สนามแข่งขันหุ่นยนต์ FLL 1 ชุด 
จัดแข่งขันภายในและภายนอกโรงเรียน 
จัดนิทรรศการและจัดอบรมหุ่นยนต์ 
ค่าสมัครแข่งขันหุ่นยนต์ 

 
 

 
 

   
25,000 
  
  
  
  
5,000 
5,000 
10,000 

 

 รวม     45,000  
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.ฝึกทักษะสร้างหุ่นยนต์และเขียน
โปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันและ
การเรียนการสอน 

สังเกต ผลการฝึกปฏิบัติ 

2.เข้าร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
หุ่นยนต์ประเภทอัตโนมัติ สพฐ WRO, 
FLL เป็นต้น 

เกียรติบัตรผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

จ านวนผลงานการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1 เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียนที่มีความสนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทอัตโนมัติ 
สามารถสร้างหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมเพ่ือการแข่งขัน 

9.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีทักษะการสร้างและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ประเภทอัตโนมัติ  
 
 

                                        ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                 (นายสิทธิชัย    มาโนชญ์กุล) 
 

ลงชื่อ......................................................... 
(นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
 (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

 หัวหน้างานนโยบายและแผน 
             
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 

  
ลงชื่อ ………………………………………….. 

     (นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 19 สร้างสรรค์พัฒนาหุ่นยนต์เพ่ือความเป็นหนึ่ง 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                         (นายสิทธิชัย    มาโนชญก์ุล) 
                                      ........../..................../............... 
 

ลงชื่อ........................ .................................... 
       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม หมายเหตุ 
1 ชุด FLL Nature's Fury 

Promotion KitSet B 
25,000 1 ชุด 25,000 หุ่นยนต์ชุด Lego ค่าสมัคร

แข่งขัน FLL จ านวน 10 คน : 
1 ทีม, สนามแข่งขัน FLL 

2 จัดแข่งขันหุ่นยนต์ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

10,000 2 วัน 5,000  

3 จัดนิทรรศการหุ่นยนต์ 5,000 1 วัน 5,000  

4 ค่าสมัครลงทะเบียนแข่งขัน
หุ่นยนต์ 

10,000 รายการ 10,000  

รวมเป็นเงิน 45,000 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
โครงการ   พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมฯ 
กิจกรรม    พัฒนาแหล่งเรียนรู้   
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.   ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
                                    2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 แผนงาน      พัฒนาการให้บริการทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   (  ) ต่อเนื่อง     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานเทคโนโลยี กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นายปวิตร  สมนึก   
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560 
สถานที ่     ห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   

แหล่งเรียนรู้เป็นสถานที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริม  สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  อีกท้ังยังเป็นสถานที่ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  เพราะแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีผู้เรียนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าทันสมัย  และมีความสมบูรณ์ทุกกลุ่มสาระ  จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตลอดเวลา  และมีความเข้าใจสาระการเรียนรู้ชัดเจนยิ่งขึ้น  จากผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2559
ปรากฏผลความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้บริการอยู่ในระดับดี  กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมนี้
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์   

2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาศูนย์วิชาให้มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทันสมัย             
พร้อมใช้งาน 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระมีการจัดการเรียนการสอนในห้องศูนย์วิชาอย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น 
 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ ห้องศูนย์วิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ 
ทันสมัย  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก    
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
    4.1 ส ารวจความต้องการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    4.2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯเพ่ือวางแนวทางในการปรับปรุง 
    4.3 ร่วมกันพัฒนาห้องศูนย์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    4.4 สรุป ประเมินผล 
 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560 ผู้รับผิด 
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.ส ารวจความต้องการจาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
เพ่ือวางแนวทางในการ
ปรับปรุง 

            ครูปวิตร 

3. ร่วมกันพัฒนาห้องศูนย์ของ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

            ครูปวิตร 

4.  สรุป ประเมินผล 
  

            ครูปวิตร 

 
6. งบประมาณ    เงินอุดหนุน  222,600  บาท   
 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้     222,600 222,600   

 รวม    222,600   
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.โรงเรียนมีศูนย์วิชาที่สมบูรณ์  เหมาะสม  
และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ  จ านวน  13 ศูนย์ 

รายงาน แบบรายงาน 

2.นักเรียนมคีวามพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมาก 

ส ารวจความคิดเห้ แบบรายงาน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
9.1 เชิงปริมาณ  จ านวนนักเรียนที่เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆมากขึ้น 
9.2 เชิงคุณภาพ   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
             

 

                                               ลงชื่อ……………………………….….…………ผู้เสนอโครงการ 
                                                            (นายปวิตร  สมนึก) 
 

      ลงชื่อ......................................................... 
(นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
 (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

 หัวหน้างานนโยบายและแผน 
             
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 

  
ลงชื่อ ………………………………………….. 

     (นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมฯ  
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 19 พัฒนาแหล่งเรียนรู้   

 

 
 
 
ลงชื่อ……………………………….….…………ผู้เสนอโครงการ 

                                                 (นายปวิตร สมนึก) 
                                           ........../..................../............... 
 

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

       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                   .........../..................../............... 
 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
เงิน 

อุดหนุน 
เงิน  

บกศ. 
เงินเรียน 

ฟรี 15 ปีฯ 
เงิน 

อ่ืน ๆ 
1 ศูนย์ปฏิบัติการศิลปะ 126 

- โปรเจคเตอร์ พร้อมขาแขวน 
- สายสัญญาณ VGA ความยาว 
20 เมตร 
- Spitter 1 in 4 out 
- จอรับภาพ ขนาด 70 * 70 
- เครื่องขยายเสียง พร้อม
ล าโพง 1 คู่ + ไมโครโฟน 

 
1 ชุด 
1 เส้น 

 
1 อัน 
1 จอ 
1 ชุด 

 
30,000 
4,000 

 
2,000 
5,000 
15,000 

 
30,000 
4,000 

 
2,000 
5,000 
15,000 

   

2 Visualizer  5 เครื่อง 20,000 100,000    
3 โปรเจคเตอร์ EPSON EB-X04 2 เครื่อง 20,000 40,000    
4 ไมโครโฟน แบบสาย 5 เมตร 20 อัน 580 11,600    
5 สายสัญญาณ VGA ความยาว 

20 เมตร 
10 เส้น 1,500 15,000    

 รวมทั้งสิ้น   222,600    



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ที่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                              3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
แผนงาน  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการ      ต่อเนื่อง        
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาววราลี    สินธุวา 
ระยะเวลาด าเนินการ   มีนาคม 2560 
สถานที่       โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
24 (5)ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ อ านวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ      
และมาตรา 30 ให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียน 

จากพระราชด ารัสการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545       
กลุ่มบริหารวิชาการได้เห็นความส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์       
มีสติปัญญา ความรู้และคุณธรรมจริยธรรม และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงได้จัด
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพควบคู่กับการเรียนการสอน 
          ดังนั้นกลุ่มบริหารงานวิชาการจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพ ัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ในด้านการวิจัยและ
น าไปวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็กให้มากท่ีสุด 
 
2.   วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการวิจัย 
      2.2 เ พ่ือให้ครูผู้ สอน ท าวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้ ในการ พัฒนางานในหน้าที่ รับผิดชอบ                  
    ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ ร้อยละ 100  ของครูทุกคนของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน   
3.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจ  ให้ความร่วมมือ  และน าผลการวิจัยมาใช้ 
 ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. สอบถามความต้องการของครูและโรงเรียนในเรื่องที่จะพัฒนา 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา 
3. จัดอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
4. ครูจัดท างานวิจัย 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมรายงานการวิจัยส่งกลุ่มบริหารวิชาการ 
6.  สรุป/รายงานผล 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560 ผู้รับผิด 
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. สอบถามความต้องการ
ของครูและโรงเรียน
ในเรื่องที่จะพัฒนา 

2. เสนอโครงการเพ่ือ
พิจารณา 

 

             น.ส.วราลี    สินธุวา 

3. จัดอบรมวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 

4. ครูจัดท างานวิจัย 
 

              
 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้
รวบรวมรายงานการวิจัย
ส่งกลุ่มบริหารวิชาการ 
6. สรุป/รายงานผล 
 

             

 

6. งบประมาณ     เงินอ่ืน ๆ  (ระบุ) เงินรายได้ 
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7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม เงินอุดหนุน บ.กศ.SP1   รวม 
  ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม เงินรายได้   

1 ค่าจัดท าเล่มค่าอาหารว่าง   
ค่าตอบแทนวิทยากร 

       
  

 รวม      38,930 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.ครูได้รับการพัฒนามีชั่วโมงการ   

พัฒนาตามเกณฑ์คุรุสภาก าหนด 
รายงานการเข้าร่วมการ
อบรม 

แบบรายงาน 

2.ครูสามารถจัดท าวิจัยพัฒนาเพือ 
การเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แบบ
ประเมิน,แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1 เชิงปริมาณ  หัวข้อในการวิจัยมีหลากหลายและมากข้ึน  
9.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของครูสามารถจัดท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางสาววราล ี สินธวุา) 

 
ลงชื่อ......................................................... 

(นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
ลงชื่อ......................................................... 
 (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

 หัวหน้างานนโยบายและแผน 
             
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 

 
ลงชื่อ ………………………………………….. 

     (นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา         
กลุ่มงาน     กลุ่มบริหารวิชาการ                   
กิจกรรมที่ 21   ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

เงิน 
อุดหนุน 

เงิน  
บกศ. 

เงินเรียน 
ฟรี 15 ปี

ฯ 

เงิน 
อ่ืน ๆ 

(เงินพัฒนา
บุคลากร

ฝ่าย
งบประมาณ) 

1 ค่าจัดท าเล่ม 114 45    5,130 
2 ค่าอาหารว่าง 280 ชุด 35    9,800 
3 ค่าอาหารกลางวัน 140 ชุด 120    16,800 
4 ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมง 1,200    7,200 
 รวมทั้งสิ้น      38,930 

 
 
 

   ลงชื่อ ……………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                          (นางสาววราลี    สินธุวา) 
                                      ........../..................../............... 
 

ลงชื่อ....................... ..................................... 
       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 
 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ  2560 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษท่ี 21 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์  สพม.2ท่ี  3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารการศึกษา 
 แผนงาน  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง        
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส  
ผู้รับผิดชอบ นางโสภา     พงศ์เทพูปถัมภ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน 2560 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 การเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่หรือภาษาต่างประเทศสิ่งจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ 
ควบคู่ไปกับตัวภาษาคือวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นๆ เช่นเดียวกันการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส การ
เรียน รู้วัฒนธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งและด้วยโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านสังคม
และวัฒนธรรมในปัจจุบัน ครูสอนภาษาฝรั่งเศสจึง ต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมและทันต่อ
เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 
 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจึงได้เสนอกิจกรรมอบรมครูเรื่องฝรั่งเศสในโลก
ปัจจุบัน ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
    
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฝรั่งเศสใน
ปัจจุบัน 

 2.2.ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสสามารถน าความรู้ด้านวัฒนธรรมมาใช้จัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
อย่างมีคุณภาพ 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ : ครูสอนภาษาฝรั่งเศสในศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส  
     จ านวน 25 คน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ:ครูสอนภาษาฝรั่งเศสที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมใน

ระดับดีข้ึนไป 
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4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
  4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
 4.2 ประชุมครูฝรั่งเศสน าเสนอกิจกรรม 
  4.3 รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
 4.4 จัดอบรม 
  4.6 ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ผู้รับผิดชอบ 

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 เสนอและขออนุมัติ
กิจกรรม 

 

           นางโสภา ฯ 

2 ประชุมครูฝรั่งเศส
น าเสนอกิจกรรม 

       
 

    นางโสภาฯ 

3 รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับ
การอบรม 

       
 

    นางโสภา ฯ 

4 จัดอบรม             นางโสภา ฯ 
5 สรุปและประเมินผล 

 
       

 

    นางโสภา  ฯ 

 
6.รายละเอียดงบประมาณ  
ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1. อุปกรณ์และเอกสาร    
2. ค่าวิทยากร    
 รวม 3,600  3,600 
 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 จัดอบรม   

 
  3,600  

 รวม     3,600  
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
  



89 
 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
คณะกรรมการศูนย์ร้อยละ 90 เข้ารับ
การอบรม 

 
เก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม 

 
แบบเก็บข้อมูล 

ด้านคุณภาพ 
คณะกรรมการศูนย์มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมระดับมาก 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศสในหัวข้อสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน 
 9.2  เชิงคุณภาพครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมาก 

 
 

 
ลงชื่อ................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  

       (นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์)                                      
   เลขานุการศูนย์เครือข่ายฯวิชาภาษาฝรั่งเศส 
  

       ลงชื่อ.........................................................  
                               (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 

                                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ............................................................ 

             (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 

 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 

 
      ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติ 
                  (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 22 อบรมครูเรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 21 
  
ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1. อุปกรณ์และเอกสาร 2,100 1 2,100 
2. ค่าวิทยากร 1,500 1 1,500 
 รวม   3,600 
 

 
ลงชื่อ................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

          (นางโสภา      พงศ์เทพูปถัมภ์)                             
                                      ........../..................../............... 
 
 

ลงชื่อ............................................................ 
       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 

 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ                                  

งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ 2560 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

โครงการ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม  ปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ                           
สนองกลยุทธ์  สพฐ.   ที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์  สพม.2  ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
มาตรฐานการศกึษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
แผนงาน  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเน่ือง     
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รบัผิดชอบ    นางสาวเยาวรัตนา พรรษา และนางพัชรี   ระมาตร์   
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
สถานที่   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตผุล   
          การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการท่ีดี และการบริการวิชาการเป็นพันธกิจหลักอย่างหน่ึงของโรงเรียน   
การศึกษา   โดยมีการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล   มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีดีและเพียงพอในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทดสอบวัดความรู้ และ ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพทันตาม
ก าหนดเวลา ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  เครื่องครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ มีการใช้งานตลอดเวลา  และ
จ าเป็นต้องซ่อมบ ารุงเพื่อยืดอายุการใช้งาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ดังน้ันเพื่อท าให้การท างานด าเนิน
ไปด้วยดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน  กลุ่มบริหารวิชาการจึงจัดท ากิจกรรมน้ีข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อให้วัสดุอุปกรณ์อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
2.2 เพื่อให้การบริการทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
  
 3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนร้อยละ 100  มีเอกสารประกอบการเรียน  กระดาษค าตอบ      
                                       และวสัดุอุปกรณ์มีสภาพพร้อมต่อการใช้งาน 
3.2 เป้าหมายเชิงคณุภาพ    - กลุ่มบริหารงานวิชาการมีกระดาษ  และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ 

     เพียงพอ เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ครูและนักเรียน 
     
 
  



92 
 
4. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
   4.1 ส ารวจวัสดุในการให้บริการทางการศึกษา การจัดท าเอกสารประกอบการเรียนและจ านวนกระดาษค าตอบท่ี
ต้องใช้วัสดุ และอุปกรณ์ที่จะจัดซ่อม 
   4.2 พัสดุกลุ่มบริหารงานวิชาการบันทึกขอจัดซื้อ  และซ่อมสร้าง 
   4.3 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบของโรงเรียน จัดซื้อและซ่อมสร้าง 
   4.4 สรปุผลการด าเนินงาน 
 
5. ปฏิทินการปฏิบตัิงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560 ผู้รบัผิด 
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.ส ารวจความต้องการในการ
จัดท าเอกสารประกอบการสอน 
จ านวนกระดาษค าตอบและวัสดุ
อุปกรณ์ทีจ่ะจัดซ่อม 

             
เยาวรัตนา พรรษา 
พัชรี  ระมาตร์ 
 

2.พัสดุกลุ่มบริหารวิชาการบันทึก
ขอจัดซื้อและซ่อมสร้าง 

            เยาวรัตนา พรรษา 
พัชรี  ระมาตร์ 

3.ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
ซ่อมสร้างตามระเบียบของ
โรงเรียน  

            เยาวรัตนา พรรษา 
พัชรี  ระมาตร์ 
 

4.1 สรุปผลการด าเนินการ 
4.2  รายงานผลการด าเนินการ 

            เยาวรัตนา พรรษา 

 
6. งบประมาณ     เงินอดุหนุน  
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม เงินอุดหนุน บ.กศ.SP1 

  ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ซ่อมครุภัณฑ์ 
 

 79,371 416,248.50  

 รวม  79,371 416,248.50 495,619.50 
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8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้
1.มีเอกสารประกอบการเรียน  และ  
   กระดาษค าตอบ  เพียงพอต่อการใช้งาน 

รายงาน แบบรายงานการใช้กระดาษ 

2.กลุ่มบริหารานวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์ 
   เพียงพอต่อการใช้งาน 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลการด าเนินการ 

 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

9.1 เชิงปริมาณ - นักเรียน ร้อยละ 100  มีเอกสารประกอบการเรียน  กระดาษค าตอบ  และวัสดุ 
  อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน 

   - เครื่องเรียงกระดาษจ านวน 2 เครื่อง และเครื่องตรวจข้อสอบจ านวน 1 เครื่อง มี 
   สภาพพร้อมต่อการใช้งาน 

9.2 เชิงคุณภาพ กลุ่มบริหารงานวิชาการมีกระดาษ  และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้เพียงพอ  
และพร้อมในการปฏิบัติงาน เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน  ครูและนักเรียน 

 
                                 ลงช่ือ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                           (นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา) 
 

                                 ลงช่ือ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางพัชรี   ระมาตร)์ 

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

          (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ............................................................ 
             (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

 หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                       
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 

  
ลงช่ือ …………………………………………..ผู้อนุมัติ 

(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอยีดประกอบการของบประมาณด าเนนิการ ประจ าปงีบประมาณ 2560 
 
โครงการ พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ 
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 22 ปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ 
กิจกรรมที่ 1   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หนว่ย ราคาต่อหน่วย เปน็เงิน เงินเรียนฟรี 15 ปี
1 กาวแท่งยู้ฮู ขนาด 21 กรัม 12 แท่ง 50 600.00          
2 กระดาษเทาขาว หนา 270 แกรม 20 แผ่น 15 300.00          
3 กระดาษโปสเตอร์บางสีสองหนา้ (คละสี) 200 แผ่น 5 1,000.00        
4 กระดาษโปสเตอร์บางสีหนา้เดียว(คละสี) 120 แผ่น 3.5 420.00          
5 กระดาษกาวย่น ขนาด 1.5 นิ้ว แกน 3 นิ้ว (สีขาวขุน่) 20 ม้วน 29 580.00          
6 กระดาษกาวย่นสี ขนาด 1.5 นิ้ว แกน 3 นิ้ว (แดง,เขยีว,น้ าเงิน,เหลือง,น้ าตาล,ชมพู) 24 ม้วน 59 1,416.00        
7 เทปโฟม 3m ยาว 5 เมตร 4 ม้วน 189 756.00          
8 เทปเย่ือกาวสองหนา้ แกน 3 นิ้ว ขนาด 1/2 นิ้วx10หลา 20 ม้วน 25 500.00          
9 เทปเย่ือกาวสองหนา้ แกน 3 นิ้ว ขนาด 3/4 นิ้วx10หลา 20 ม้วน 20 400.00          

10 เทปใส แกน 3 นิ้ว ขนาด 24 มม.x36 หลา 12 ม้วน 37 444.00          
11 กระดาษถา่ยเอกสาร A4 70 แกรม(500แผ่น/รีม) 551 รีม 68.48 -              37,732.48
12 กระดาษการ์ดสี  A4-120g (250แผ่น/หอ่) 290 หอ่ 108 31,320.00      
13 กระดาษโรเนยีวปรุ๊ฟ A4 (500แผ่น/รีม) 2720 รีม 51.5 -              140,080.00
14 คลิปหชูา้ง  เบอร์ 110  (กล่องเล็ก/12ตัว) 20 กล่อง 26 520.00          
15 คลิปหชูา้ง  เบอร์ 111  (กล่องเล็ก/12ตัว) 2 กล่อง 19 38.00            
16 เคร่ืองเย็บกระดาษแม็กซ์ เบอร์ HD-10N(เบอร์10) 6 ตัว 60 360.00          
17 เชอืกฟางม้วนใหญ่ (คละสี) 20 ม้วน 35 700.00          
18 ซองขาวตราครุฑ 700 ซอง 0.47 329.00          
19 ซองน้ าตาล A 4 ไม่ขยายขา้ง 50 ซอง 1.75 87.50            
20 แผ่นซีดี princo 50 แผ่น 5 250.00          
21 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 120x240 หนา 3 มิล (แดง,เขยีว,น้ าเงิน,เหลือง,น้ าตาล,ชมพู,ด า) 25 แผ่น 200 5,000.00        
22 ไส้แฟ้มพลาสติก ขนาด A4(เจาะรูใส่แฟ้ม) 3001 ซอง 2 6,002.00        
23 หมึกเคร่ืองพิมพ์ Canon MP 287(4 สี) (สีละ 3 ขวด) 12 ขวด 150 1,800.00        
24 หมึกเคร่ืองพิมพ์อิ้งเจท็ HP Deskjet Ink Advantage K209 HP707 ด า 2 กล่อง 310 620.00          
25 หมึกเคร่ืองพิมพ์อิ้งเจท็ HP Deskjet Ink Advantage K209 HP707 สี 2 กล่อง 310 620.00          
26 หมึกน้ าเติม Epson L110 แท้ สีชมพู 6 ขวด 230 1,380.00        
27 หมึกน้ าเติม Epson L110 แท้ สีด า 6 ขวด 230 1,380.00        
28 หมึกน้ าเติม Epson L110 แท้ สีฟ้า 6 ขวด 230 1,380.00        
29 หมึกน้ าเติม Epson L110 แท้ สีเหลือง 6 ขวด 230 1,380.00        
30 หมึกเลเซอร์ HP 1320 1 กล่อง 3,250.00 3,250.00        
31 หมึกเลเซอร์HP LJ 1010.1020toner crtg (12A) 4 ตลับ 650 2,600.00        
32 หมึกเลเซอร์ Canon LBP 6030 4 ตลับ 590.00 2,360.00        
33 หมุดเย็บปกึขอ้สอบ 400 กล่อง 200 80,000.00      
34 ลวดเย็บกระดาษเคร่ืองเรียง  S6685 60 กล่อง 900 -              54,000.00
35 กระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์สีชมพู-เขยีว 150,000 แผ่น 0.58 87,000.00      
36 หมึกพิมพ์ส าเนาสีด า  RZ  (100ml) 250 หลอด 856 -              214,000.00
37 กระดาษไขแม่พิมพ์ RZ(F14)ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าเนาดิจติอล  ย่ีหอ้ RISO  รุ่น  RZ 150 ม้วน 1,765.50 -              264,825.00
38 หมึกถา่ยเอกสาร  เคร่ืองพิมพ์  cannon 35 หลอด 3,500.00 122,500.00     
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กิจกรรมที่ 2    จัดซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์            
ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน  
บกศ. 

เงินเรียน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงิน 
อื่น ๆ 

1. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องตรวจข้อสอบ 1 30,000 30,000    
2. ค่าซ่อมเครื่องเรียงกระดาษจ านวน 2 เครื่อง 2 13,000 26,000    

3 ค่าซ่อมครุภัณฑ์(คอมพิวเตอร์)   20,371    
4 ค่าซ่อมเครื่องปร๊ินเตอร์   1 3,000 3,000    
 รวม   79,371    

 
 

  

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หนว่ย ราคาต่อหน่วย เปน็เงิน เงินเรียนฟรี 15 ปี
39 กระดาษต่อเนื่อง  9'x11'  (1ชัน้) 5 ชดุ 430 2,150.00        
40 กระดาษต่อเนื่อง  9'x11'  (2ชัน้) 5 ชดุ 530 2,650.00        
41 กระดาษต่อเนื่อง  9'x11'  (3ชัน้) 5 ชดุ 440 2,200.00        
42 ลวดเย็บ(แพ็ค24กล่อง)แม็กซ์10-1M 10 137 1,370.00        
43 ลวดเย็บ(แพ็ค24กล่อง)แม็กซ์35-1M 5 210 1,050.00        
44 ลวดเสียบกระดาษ No.1 (กล่องเล็ก) 132 6.5 858.00          
45 กระดาษการ์ดสี  F4 (500แผ่น/รีม) 120 หอ่ 120 14,400.00      
46 กระดาษท าปก 5 หอ่ 175 875.00          
47 กระดาษโฟโต้ 6 หอ่ 200 1,200.00        
48 พลาสติกท าปก 1 หอ่ 350 350.00          
49 มีดคัตเตอร์สแตนเลสขนาดเล็ก (ใชใ้บมีด 9 มม.) 10 อัน 35 350.00          
50 กล่องใส่แฟ้มขนาด  3  ชอ่ง 20 กล่อง 230 4,600.00        
51 ตลับหมึก  HP  office  Jet  7510  เคร่ืองใหม่ 12 ตลับ 1,320.00 15,840.00      
52 เทปตีเส้น  ขนาด  0.6  คละสี 20 ม้วน 28 560.00          
53 เชอืกฝ้ายขาว 12 ม้วน 20 240.00          
54 ท่ีเจาะขอ้สอบ 20 อัน 20 400.00          
55 หมึกเคร่ืองพิมพ์  HP  Laser  Jet  Pro  M706 n 1 กล่อง 3,500.00 3,500.00        
56 หมึกเคร่ืองพิมพ์Epson LQ2180i 6 ตลับ 230 1,380.00        
57 เคร่ืองพิมพ์ Canon LBP 6030 2 เคร่ือง 2491.5 4,983.00        

416,248.50     710,637.48
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รวม 2 กิจกรรม 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
เงินอุดหนุน เงิน  

บกศ. 
เงินเรียน 

ฟรี 15 ปีฯ 
เงิน 

อื่น ๆ 
1 วัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มสาระฯ   416,248.50  710,637.48  
2 ซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์           79,371    

 รวมทั้งสิ้น   495,619.50  710,637.48  

 
รวมทั้ง 2 กิจกรรม  1,206,256.98  บาท 

                     ลงช่ือ …………………......................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 (นางพัชรี  ระมาตร์) 

 
ลงช่ือ ……………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                       (นางสาวเยาวรัตนา พรรษา) 
                                          ........../..................../............... 
 

ลงช่ือ...................................................... 
       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  
งาน/โครงการ/กจิกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
โครงการ            พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม  ดูแลรักษาและพฒันาระบบ School Admin 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ.   ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์      สพม.2  ที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2    
แผนงาน  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง        
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ            นางสาวศิริพร   โกมารกลุ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560 
สถานที่           งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
____________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตผุล 
            ระเบียบว่าด้วยการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเปน็กรอบภาระงานและแนวปฏิบัติดา้นการ
วัดและประเมนิผลการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เปน็กระบวนการเดียวกันสาระของระเบียบดังกล่าว
ก าหนดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชาหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กฎระเบียบที่เก่ียวข้องและแนวปฏิบตัิที่สถานศึกษาก าหนด
เพิ่มเติม อันจะสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในกระบวนการ
ด าเนินงานและสรา้งความเชื่อม่ันแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเปา้หมายการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดว่า การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน และตัดสนิว่าผู้เรียนมีความรู้ทักษะความสามารถ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในระดบัใด 
สามารถที่จะได้รับการเลื่อนชัน้หรือจบการศึกษาได้หรือไม่    สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้อง
จัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติที่เปน็ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยควรมีสาระต่อไปนี้เปน็
อย่างน้อย  1. หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา  2. การตัดสินผลการเรียน 
3. การให้ระดับผลการเรียน  4. การรายงานผลการเรียน   5. เกณฑ์การจบการศึกษา   6. เอกสารหลักฐานการศึกษา 
7. การเทียบโอนผลการเรียน       ดังนั้นในการปฏิบตัิงานด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการสง่เสริม
ระบบงานดา้นอืน่ ๆ ให้มีประสทิธิภาพและเป็นไปในรปูแบบที่เหมาะสมต่อสภาพในปัจจบุัน  ซึง่ต้องน าเทคโนโลยีเข้า
มาด าเนนิการ    จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการดูแล และพฒันาระบบงานฯ ให้ทันต่อการใช้งานอยู่เสมอ โรงเรียนจึงจัด
โครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อให้งานทะเบียนวัดผลและประเมินผลด าเนินงานได้อยา่งรวดเร็ว 
 2.2 เพื่อดูแลซอฟต์แวร์ และโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถท างานไดด้ี   
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3. เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  ร้อยละ 100  ของ ระบบ School Admin  พร้อมต่อการใช้งาน 
     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ    ครูมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ School Admin ในระดับมาก 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 
2. ติดต่อผู้ดูแลระบบฯ 
3. ด าเนินการตามที่ก าหนด เข้ามาตรวจสอบระบบภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
4.  ใช้งานระบบในการบันทึกประวัตินักเรียน คะแนน ประมวลผล  ผลการเรียนและเกรดเฉลี่ยสะสม 

ตลอดจนการจัดท าสถิติของกลุม่สาระฯ   
5. สรุปการด าเนินการ 
 

5. ปฏิทินการปฏิบัตงิาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560 ผู้รับผิดชอบ 

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              
2. ติดต่อผูดู้แลระบบฯ 
3. ด าเนินการตามที่ก าหนด เข้ามา
ตรวจสอบระบบภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

             

4.ใช้งานระบบในการบันทึกประวตัิ
นักเรียน คะแนน ประมวลผล  ผล
การเรยีนและเกรดเฉลีย่สะสม 
ตลอดจนการจัดท าสถิติของกลุ่ม
สาระฯ   
5. สรุปการด าเนินการ 

             

 
6. งบประมาณ     เงินอุดหนุน  
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม เงินอุดหนุน บ.กศ.SP1 เงินอื่น ๆ รวม 

  ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   
1 ติดต่อผู้ดูแลระบบฯ 

ด าเนินการตามที่ก าหนด เข้ามาตรวจสอบ
ระบบภาคเรยีนละ 2 ครั้ง 

20,000     20,000 

 รวม 20,000     20,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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8. การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ระบบ School Admin  พร้อมต่อการใช้งาน ส ารวจความพงึพอใจ แบบส ารวจความคิดเห็น 
2.ครูมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ School Admin ใน
ระดับมาก 

ส ารวจความพงึพอใจ แบบส ารวจความคิดเห็น 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 เชิงปริมาณร้อยละ 100  ของงานที่ตรวจด้วยระบบ School Admin  เสร็จเรียบร้อย 
9.2 เชิงคุณภาพ    การวัดผลประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 

 
  

                       ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (นางสาวศิริพร   โกมารกุล) 

 
                                                    ลงชื่อ......................................................... 

          (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
      

  ลงชื่อ............................................................ 
                   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ............................ 
 
    ลงชื่อ.......................................................... 
       (นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ ปรับระบบการบริหารและการจดัการ 
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 24 ดูแลรักษาและพฒันาระบบ School Admin 
 

ล าดับ รายการค่าใช้จา่ย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
เงิน 

อุดหนุน 
เงิน  

บกศ. 
เงินเรียน 

ฟรี 15 ปีฯ 
เงิน 

อื่น ๆ 
1. ค่าดูแลรักษาและพัฒนาระบบ 

School Admin   
โดยนายเจริญ 

4  คร้ัง 5,000 20,000    

 รวมทั้งสิ้น   20,000    
  
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางสาวศิริพร   โกมารกุล)                             
                                      ........../..................../............... 
 
 

ลงชื่อ....................... ..................................... 
       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 



 
 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โครงการ   พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม    พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.ที่ ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที ่4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   
แผนงาน    พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง             
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2559 -  กันยายน 2560 
สถานที่    โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ที่ระบุให้ทุกโรงเรียนต้องท าการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง  
โรงเรียนได้ด า เนินการท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และจัดท าเอกสารรายงานประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายในยังมีบางมาตรฐานที่ยังต้องมีการพัฒนา
คุณภาพให้ดีขึ้นนั้น ซึ่งทางโรงเรียนจะได้น าผลการประเมินมาพัฒนางานต่อไป  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรน าความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาไปพัฒนางาน
ของตนให้ดียิ่งขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรร้อยละ 100  น าความรู้ความเข้าใจใน
ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา ไปพัฒนางานของตนและถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพท่ีเป็นขั้นตอน พร้อมรับการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก 
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4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.1  เสนอและขออนุมัติโครงการ 
4.2  วางแผนการจัดท าและเตรียมข้อมูล 
4.3  ด าเนินตามแผน 

          4.4   ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 
ผู้ 

รับผิดชอบ 

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 
 
2 

เสนอและขออนุมัติ
โครงการ 
วางแผนการจัดท าและ
เตรียมข้อมูล 

            ครูจิรา 

3 ด าเนินการตามแผน             ครูจิรา 

4 
 

ติดตามประเมินผล 
จัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงาน 

            ครูจิรา 

6.  งบประมาณ   เงินอุดหนุน   
 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินอุดหนุนบ.กศ. SP1  รายได้   

เงินอ่ืน   รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ ส านักงาน   26,003    
 รวม   26,003    

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.โรงเรียนมีระบบงานประกันคุณภาพที่ด าเนินการ
ตามข้ันตอน  

ประเมิน แบบประเมิน 

2.การประเมินโรงเรียนอยู่ในระดับดีมากข้ึนไป รายงาน แบบรายงาน 
 
 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
 9.2  เชิงคุณภาพ  บุคลากรให้ความส าคัญกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
 

ลงชื่อ…………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              (นางสาวจิรา   จั่นเล็ก) 

  
                                                    ลงชื่อ......................................................... 

          (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
      

  ลงชื่อ............................................................ 
                   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                                  
 
 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข   อ่ืน ๆ ................................................ 
 
                                    ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 
                           (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โครงการ ปรับระบบการบริหารและการจัดการ  
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กิจกรรมที่ 25 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มบริหารวิชาการล าดับ รายการค่าใช้จา่ย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน 
บกศ. 

เงินเรียน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงินอื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 1 เตรียมการ 
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 
2. วางแผนการจัดท าและเตรียมขอ้มูล 

      

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการ 
            1. ด าเนินการตามแผน 

      

1 กระดาษถา่ยเอกสาร A4 70 แกรม
(500แผ่น/รีม) 

15 รีม 68.48 1,396.6    

2 กระดาษการ์ดสี  A4 (500แผ่น/รีม) 2รีม 179 895    
3 ไส้แฟ้มพลาสติก ขนาด A4(เจาะรูใส่แฟม้) 1,000 แผ่น 2 6,000    
4 แผ่นใสส าหรับเขียน  ขนาด A4 80 แผ่น 3.50 280    
5 หมึกเครื่องพิมพ์ Canon MP 287(4 สี) (สี

ละ 8 ขวด) 
8ขวด 150 1,200    

6 ค่าถ่ายเอกสาร และจัดท ารูปเล่ม ตามจริง      
7 เทปใส แกน 3 นิว้ ขนาด 1 นิว้x36 หลา 3 ม้วน 30 150    
8 กระดาษกาวย่นสี ขนาด 1.5 นิ้ว แกน 3 นิ้ว 

(แดง,เขียว,น้ าเงิน,เหลือง,น้ าตาล,ชมพู) 
8 ม้วน 25 150    

9 เทปเยื่อกาวสองหน้า แกน 3 นิ้ว ขนาด 3/4 
นิ้วx10หลา 

5 ม้วน 20 120    

10 ลวดเสียบกระดาษ No.1 (กล่องเล็ก) 12 กล่อง 6.50 78    
11 กล่องใส่แฟ้มขนาด 3 ช่อง  20 กล่อง 280 5,600    
12 แฟ้มเอกสาร 10 โหล 420 4,200    
13 หมึกเครื่องพิมพ์ 4 ชุด 1490 5,960    

.กิจกรรมที่ 3 สรุป 
   1. ติดตามประเมินผล 
   2. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

      

รวมทั้งสิ้น 26,002.6    

  
ลงช่ือ.................... ................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                   (นางสาวจิรา   จั่นเลก็)                             
                                                 ........../..................../............... 
 

    ลงช่ือ............................................................ 
           (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

   หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                          .........../..................../............... 



  
 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  
งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ  2560 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
โครงการ พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม    ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.    4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา    
แผนงาน  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอนุศรา   บุญหลิม 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกายน  2559 - กันยายน  2560 
สถานที่       ห้องพระโสภณวชิรธรรม  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล   

จากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นในเรื่องของการจัดการศึกษา    
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ต้องค านึงถึงความสนใจ  ความถนัดและความสามารถของนักเรียน        
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการให้นักเรียนรู้จักคิด  รู้จักท า  สามารถแก้ปัญหา  
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการและหลักสูตรของ
โรงเรียน  จึงมีความจ าเป็นต้องมีการประชุมวางแผน เพ่ือพัฒนาการเรื่องการสอนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนจึงจัด
ให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือประสานงานการด าเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน      
2.2 เพ่ือวางแผนการพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและติดตามการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ   

      โรงเรียน          
3.  เป้าหมาย  
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการสัปดาห์ 1 ครั้ง               

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ บุคลากรขององค์กรมีความเข้าใจ  และร่วมกันด าเนินงานด้านต่างๆ  
      ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี      
         
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน   

1.  เสนอโครงการ   
2.  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ           
3.  แต่งตั้งคณะท างาน  ประชุมวางแผนและด าเนินงานตามโครงการ   
4.  ประเมินผลโครงการสรุปรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ   
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560 ผู้รับผิดชอบ 

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  น าเสนอโครงการ 
2  จัดท าวาระการประชุม 

            น.ส.อนุศรา 
บุญหลิม 

3.  ด าเนินการประชุมตาม
วาระ 
 

             

4  ประเมินผล   รายงานผล              
6. งบประมาณ     เงินอ่ืน ๆ   
 
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม เงินอุดหนุน บ.กศ.SP1 เงินอ่ืน ๆ รวม 
  ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   
1 ด าเนินการประชุมตามวาระ   

 
  4,000 4,000 

 รวม     4,000 4,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
หลักสูตรและวิชาการสัปดาห์  1 ครั้ง               

 การเข้าร่วมการประชุม รายงานการประชุม 

2 บุคลากรขององค์กรมีความเข้าใจ  และร่วมกัน
ด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปตาม
เป้าหมายได้เป็นอย่างดี      

ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจความคิดเห็น 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1 เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของสมาชิกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ได้รับข่าวสารจากการ
ประชุมวิชาการ             

9.2 เชิงคุณภาพ         มีการสื่อสารและท าความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
 
 

 
   ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      (นางสาวอนุศรา  บุญหลิม) 
  

            
                ลงชื่อ......................................................... 

            (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                                รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
  ลงชื่อ............................................................ 

                   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................... 
        ลงชื่อ................................................................ 
                             (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ 
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 26 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ 
 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
เงิน 

อุดหนุน 
เงิน  

บกศ. 
เงินเรียน 

ฟรี 15 ปีฯ 
เงิน 

อ่ืน ๆ 
    1 ค่าสวัสดิการในการประชุม   เดือนละ 4  ครั้ง 1,000 

บาท 
   4,000 

        
 รวมทั้งสิ้น      4,000 

 
 
 

ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นางสาวอนุศรา  บุญหลิม) 

    ......../........../.......... 
 

 
ลงชื่อ........................................................... 

       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                   .........../..................../............... 



 
โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
โครงการ พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯฝรั่งเศส 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.ที่  3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารการศึกษา 
 แผนงาน  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง       
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส 
ผู้รับผิดชอบ  นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 
สถานที ่  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 14โรงเรียน มีบุคลากรที่เป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศส ประมาณ 
24 คนและเพ่ือให้การประสานงานและการด าเนินงานต่างๆของศูนย์ส าเร็จลุล่วงไปด้อยดี จึงจ าเป็นจะด้องมี
การพบปะของคณะกรรมการศูนย์ซึ่งได้แก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสของโรงเรียนที่สังกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต อย่างต่อเนื่อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของคณะกรรมการศูนย์ในการพัฒนาศูนย์ฯฝรั่งเศส 
2.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสของโรงเรียนใน สพม.2 

 2.3 เพ่ือให้ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ    กรรมการศูนย์ร้อยละ95 เข้าร่วมการประชุม 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   การด าเนินงานกิจกรรมของศูนย์ฯฝรั่งเศสส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและ 
                                               มีคุณภาพ 
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4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
  4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ซึงประกอบด้วยครูสอนฝรั่งเศสในโรงเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาวิชาภาษา   
                ฝรั่งเศส จ านวน 14 โรง 
 4.3 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ 
 4.4 สรุปและประเมินผล 
 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ผู้รับผิดชอบ 

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 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม             นางโสภา ฯ 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์             นางโสภา ฯ 
3 ประชุมคณะกรรมการศูนย์             นางโสภา ฯ 
4 สรุปและประเมินผล             นางโสภา ฯ 

 
6. งบประมาณ 4,000 บาท 
 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์     3,000  
 รวม     3,000  
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ คณะกรรมการศูนย์ร้อยละ 
95 เข้าร่วมประชุม 

ส ารวจรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ แบบส ารวจ 

ด้านคุณภาพ  คณะกรรมการศูนย์มี
ความพึงพอใจในการท างานของศูนย์ 

ส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
  



111 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณคณะกรรมการศูนย์เข้าร่วมประชุมร้อยละ 90 
 9.2  เชิงคุณภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาภาษาฝรั่งเศสพัฒนาขึ้น 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                     
                            (นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์)    
                เลขานุการศูนย์เครือข่ายฯวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวนิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

       
                                                    ลงชื่อ......................................................... 

          (นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์) 
                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
      
 

  ลงชื่อ............................................................ 
                   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                                      .........../..................../............... 

 
 

อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ........................... 
                    ลงชื่อ................................................................ 
                     (นางวรรณี    บญุประเสริฐ) 
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต  
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการ พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ 
กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 27 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯฝรั่งเศส 
 
ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1. ค่าอาหารว่าง    
2. เอกสาร    
 รวม   3,000 
 

       
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางสาวนิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย)                             
                                      ........../..................../............... 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
       (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                   .........../..................../............... 


