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ความเหน็ของประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
 

ข้าพเจ้านายวิลัย  จันสี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ได้
พิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อใช้ เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
วรลาโภนุสรณ์แล้ ว มีความเห็นดังนี้ 
 

เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจําป-งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
ไม่เห็นชอบให้ใช้ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องจาก 
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ลงช่ือ 
 

 
 

    ( นายวิลัย  จันสี ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้น 

 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
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ข 

ค ำน ำ 

       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์   ได้จัดท าเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของ โรงเรียนที ่วางไว้โดยเน้นบริหารการปฏิบัติงานมุ ่ง สู่
มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง    รวมทั ้งมีรายละเอ ียดของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ   ปฏิทินการปฏิบัติงาน   รายการวัสดุ   ครุภัณฑ์  และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   โดย
ค านึงถึง   มาตรฐาน  นโยบายของโรงเรียน    ตลอดจนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน    ทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑  ในข้อท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 

      แผนปฏิบัติการฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีจากการร่วมมือของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๒  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์    และได้ผ่านการประชุมแสดงความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา     โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ไว้ ณ โอกาสนี้   และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ จะท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ  ภายในโรงเรียน  
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาให้นักเรียนเป็นประชากรท่ีดีของสังคมโลกในอนาคตตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนต่อไป 

 

              

                     ( นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
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ค 
สำรบัญ 

 
เนื้อหำ           หน้ำ 
ส่วนที่ ๑ บทน ำ           
 

 ประวัติความเป็นมา            
  ๑.ประวัติการต่อตั้งโรงเรียน         
  ๒.สถานท่ีต้ังของโรงเรียน         
 

 ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน           
  ๑.ข้อมูลบุคลากร           
  ๒.ข้อมูลนักเรียน           
  ๓.ข้อมูลส่ิงปลูกสร้าง          
  ๔.โครงสร้างการบริหารงาน         
  ๕.ความภาคภูมิใจของโรงเรียน         
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน           
  ๑.ท่ีต้ังอ าเภอศรีเชียงใหม่   จังหวัดหนองคาย        
  ๒.ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ       
  ๓.การปกครอง           
  ๔.สภาพทางเศรษฐกิจ          
  ๕.สภาพทางสังคม          
  ๖.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม        
 ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา          

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา          
 

ส่วนที่ ๒ ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ         
 ทิศทางการจัดการศึกษาของ สพฐ.          
 ทิศทางการจักการศึกษาของ สพม. เขต ๒๑         
 ทิศทางการจักการศึกษาของโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์     
  - วิสัยทัศน์           
  - พันธกิจ           
  - ประเด็นยุทธศาสตร์          
  - เป้าประสงค์           
  - กลยุทธ์           
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน          
 



 

 

สำรบัญ (ต่อ) 
                 หน้ำ 

ส่วนที่ ๓ รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี                
ส่วนที่ ๔ กำรก ำกับ ติดตำมประเมินและรำยงำน                
ภำคผนวก 
   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  

  -ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  -ฝ่ายงบประมณและแผน 
  -ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
  -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ส าเนาค าส่ังคณะกรรมการจัดการท าแผนปฏิบัติการ 
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ส่วนท่ี ๑ 
               บทน ำ 

โรงเรียนวรลาโภนุสรร์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจ าต าบลเพื่อขยายโอกาศให้กับนักเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาศได้ศึกษาเล่าเรียน  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยการพัฒนาให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นพลโลก ( World Citizen)   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ    เพื่อให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ท่ีเก่ง ดี และด ารงชีพอยู่อย่างมีความสุข 

โรงเรียนมี “ แผนกลยุทธ์ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  ปีงบประมาณ   ๒๕๖๒-๒๕๖๓   เพื ่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียน    สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้ว่าสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีลักษณะเอื ้อต่อการพัฒนา     สภาพแวดล้อมภายในยังเป็นจุดแข็งในการปฏิบัต ิงานเพื ่อ
ความส าเร็จสู่จุดมุ่งหมาย       โรงเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดย
อาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานในด้านการบริหาร    คนในชุมชนและ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   ให้การสนับสนุนในด้านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  โรงเรียนมี
ปัจจัยทางด้านโครงสร้างและนโยบายท่ีดี  การให้บริการ และผลผลิตมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชน บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน      แม้ว่าสภาพการเงินในโรงเรียนยังเป็นอุปสรรค      ถึงว่ามีบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่ร่มรื ่นแต่ยังมีจุดอ่อนที่เป็นปัญหาต้องแก้ไข      คือ   การจัดหาสื่อ    และอุปกรณ์
การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ  และคุณภาพเพื ่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน   รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มากขึ้น   ตลอดจนการบริหารจัดการจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้
สูงขึ้น 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ครูอาจารย์  
นักเรียน ผู้ปกครอง   ร่วมทั้งคนในชุมชนและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาเป็นอย่างดี    จึงถือว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ของโรงเรียนท าให้การ
ปฏิบัติงานมุ่งไปสู่จุดหมายตามแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้   
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ประวัติควำมเป็นมำ 
  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  ต าบลหนองปลาปาก  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๑  เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖  มีเนื้อท่ี ๗๐  ไร่  -  งาน  ต้ังอยู่พื้นท่ีป่าสาธารณะประโยชน์ ป่าช้าบ้านเสียว  และมีนาย
เดือน บุญเลิศ  บริจาคท่ีดิน จ านวน ๑๐ ไร่  เพื่อสร้างเป็นสนามฟุตบอล   โรงเรียนแห่งนี้ได้รับความเมตตา
อุปถัมภ์จากพระเดชพระคุณท่านพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ  วรลาโภ) ท่านเป็นผู้ต้ังนามให้ โดยใช้
ฉายาของท่านเป็นช่ือโรงเรียนว่า “ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ” เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  โดยมีนายสิทธิศักด์ิ  ค า
ใบ  ต าแหน่งผู้ดูแลโรงเรียนสาขาโพธิ์ตาก ในขณะนั้น เป็นผู้ประสานงาน และได้ด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปัจจุบันผู้อ านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  คือ 
นายไพรัตน์ แดนขนบ  ด ารงต าแหน่งเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน 

ท ำเนียบผูบ้ริหำร 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลำกำรบริหำรงำน 
๑ นายสิทธิศักดิ์  ค าใบ   พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๕๘ 
๒ นายเชษฐา  ทิพยโสต 

(รองผู้อ านวยการรักษาการแทน) 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๓ นายไพรัตน์  แดนขนบ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ – พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๔ นางชลธิชา  ประเสริฐ 

(ครูช านาญการการรักษาการแทน) 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๕ นายสุธินันท์  ภักดีวุฒิ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน  

 

ปรัชญำของโรงเรียน    
 “ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ”   แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา ไม่ม ี

คติพจน์ของโรงเรียน 
“เรียนดี    กีฬาเด่น   เน้นวิชา  ใฝ่คุณธรรม” 

อักษรย่อของโรงเรียน  คือ   ว.ส. 
สีประจ ำโรงเรียน   “เขียว – เหลือง”  

เขียว               หมายถึง   ความอุดมสมบรูณ์ 
สีเหลือง   หมายถึง   ความร่มเย็น 

ตรำสัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน     พระธรรมเจดีย์ ประกบคบเพลิง 
           พระธรรมเจดีย์   หมำยถึง ไตรลักษณ์ทั้ง ๓ 
           คบเพลง              หมำยถึง ปัญญำที่สว่ำงไสว 
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สถำนที่ต้ัง “โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์” 
            ๗๖ หมู่ ๗ บ้ำนเสียว   ต ำบลหนองปลำปำก  อ ำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคำย ๔๓๑๓๐  
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒๔๑๔๙๓๘  Email : waralaphonusorn@hotmail.com   
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 

 ๑.  ข้อมูลบุคลำกร 
 

    ตำรำงที่ ๑ : จ ำนวนบุคลำกร   
 

ต ำแหน่ง จ ำนวน ( คน ) 
ชำย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ ๑ - ๑ 
ครู ๒ ๕ ๗ 

 
ครูผู้ช่วย ๑ ๒ ๓ 

พนักงานราชการ ๑ ๑ ๒ 
ครูอัตราจ้าง ๓ ๒ ๕ 
ช่างคุรุภัณฑ์ ๑ - ๑ 

ลูกจ้างช่ัวคราว - ๑ ๑ 
รวม ๙ ๑๑ ๒๒ 

 

                                                                                       ขอ้มูล ณ  วันที่  ๑๖ พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒. ข้อมูลนักเรียน 
ตำรำงที่ ๒ : จ ำนวนนักเรียน   

 
 

ระดับ 
 

 
จ ำนวนห้องเรียน 

(ห้อง) 

จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ชำย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒ ๓๔ ๒๒ ๕๖ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๘ ๑๖ ๓๔ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๑๓ ๑๐ ๒๓ 

รวม ม.ต้น ๔ ๖๕ ๔๘ ๑๑๓ 
ชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒ ๑๗ ๒๐ ๓๗ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ ๑๑ ๖ ๑๗ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒ ๑๕ ๒๓ ๓๘ 

รวม ม.ปลำย ๕ ๔๓ ๔๙ ๙๐ 
รวมทั้งหมด ๙ ๑๐๘ ๙๗ ๒๐๕ 

                                                                            ขอ้มูล  ณ  วันที ่ ๑๖  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

mailto:waralaphonusorn@hotmail.com
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แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์ 

๓.  ข้อมูลสิ่งปลูกสร้ำง 
 

ตำรำงที่ ๓ :  อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ 
 

ท่ี รำยกำร โครงสร้ำง จ ำนวน
ห้อง 

ปีก่อสร้ำง งบประมำณ 
กำรก่อสร้ำง 

๑ อาคารเรียนช่ัวคราว 
แบบ ๑/๒๕๐๐ 

ตึกช้ันเดียว ๕ ๒๕๔๐  ๗๐๐,๐๐๐ 

๒ ห้องน้ า - ห้องส้วมแบบ 
๖/๒๗ 

ปูนช้ันเดียว ๔ ๒๕๔๐ ๒๓๐,๐๐๐ 

๓ อาคารกึ่งถาวร แบบ กึ่ง
ถาวร 

ตึกช้ันเดียว ๖ ๒๕๔๔ ๙๐๐,๐๐๐ 

๔ โรงอาหาร  
(แบบประหยัด) 

หลังคายกสูง
โปร่ง 

๑ ๒๕๔๔ ๖๐๐,๐๐ 

๕ สนามบาสเกตบอล  
แบบ fiba 

ลานปนูโล่ง ๑ ๒๕๔๔ ๑๕๐,๐๐๐ 

๖ อาคารถาวร แบบ 
๒๑๖ล/๔๑ (หลังคาทรง

ไทย) 

ตึก ๓ ช้ัน ๑๖ ๒๕๔๕ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๗ บ้านพักผู้บริหาร  
   แบบ ๒๐๗ 

 

ตึก ๒ ช้ัน ๓ ๒๕๔๕ ๕๐๐,๐๐ 

๘ บ้านพักครู แบบ ๒๐๓/
๒๗ 

ตึก ๒ ช้ัน ๓ ๒๕๔๕ ๓๔๐,๐๐ 

๙ บ้านพักครู แบบ ๒๐๓/
๒๗ 

ตึก ๒ ช้ัน ๓ ๒๕๔๕ ๓๔๐,๐๐ 

๑๐ บ้านพักนักการ แบบ 
๒๐๓/๓๒ 

ช้ันเดียว 
ยกพื้นสูง 

๒ ๒๕๔๕ ๙๐,๐๐๐ 

๑๑ ห้องน้ า – ห้องส้วม 
แบบ ๖/๒๗ 

ปูนช้ันเดียว ๔ ๒๕๔๕ ๒๓๐,๐๐๐ 

๑๒ สระน้ า ๓๐๐x๘๐x๔  ๑ ๒๕๔๖ 
(งบ กรป.กลาง) 

๔,๗๐๐,๐๐๐ 

๑๓ หอประชุมโรงอาหาร 
๑๐๐ / ๒๗ 

 ๑ ๒๕๔๗ ๔,๗๐๐,๐๐ 

๑๔ สนามฟุตบอล  ๑ ๒๕๔๗  ๔๐๐,๐๐๐ 
๑๕ สนามเทเบิลเทนนิส ลานปนูใต้

ต้นไม ้
๑ ๒๕๕๑ ๔๐,๐๐๐ 

๑๖ ห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ  

(ต่อเติมใต้ถุน
อาคาร ๒๑๖ 

ล/๔๑) 

๑ ๒๕๕๑ ๓๐๐,๐๐๐ 
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แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์ 

๔. โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ 
        
       นายสุธินันท์  ภักดีวุฒิ 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
             
 
            คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
        ฝ่ายบริหารงานวิชาการ                  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผน                   ฝ่ายบริหารงานบุคคล                            ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                        
             หัวหน้าฝ่าย                         หัวหน้าฝ่าย                หัวหน้าฝ่าย             หัวหน้าฝ่าย 
        นางชลธิชา ประเสริฐ             นางสาวสุรีรัตน์ จันทะวงษ ์                            นางสาวสินีนาฎ อ่อนเถื่อน                   นางจีระนันท์  ละคร
            
 
 

หน้าที่หลัก 
-การพัฒนาหลักสูตร 
-การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
-การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน 
-การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการการศึกษา 
-การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
-งานการนิเทศการศึกษา 
-งานแนะแนวการศึกษา 
*การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
-การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
-การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชม
ชน 
-การประสานความร่วมมือ ในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนๆ 
-โครงการพิเศษ 
-งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน 
-งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-งานทะเบียน GPA/SGS/DMC 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
*กิจกรรมลูกเส้ือ-เนตรนารี 
*งานศิลปหัตถกรรม 
*ทัศนศึกษา 
*กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
*กิจกรรมกีฬา กีฬาสี/กีฬาสหวิทยา
เขต/กีฬาปาริชาติเกมส์ 
*กิจกรรมชุมนุม 
-งานห้องสมุด 
-งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
-งาน STEM ศึกษา 
-งานสารสนเทศของโรงเรียน 
-งานส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 
-งานรับนักเรียน 
-พัสดุฝ่ายวิชาการ 
-งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

หน้าที่หลัก 
-การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
-การจัดสรรงบประมาณ 
-การติดตามตรวจสอบประเมินผล และ
รายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน 
-การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 
-การบริหารการเงิน 
-การบริหารการบัญชี 
-การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
-งานแผนงานโรงเรียน 
*จัดระบบประกันคุณภาพ 
*การประเมินการด าเนินงาน 
กลุ่มแผนงานและประกันคุณภาพ 
*ควบคุมภายใน 
-งานโรงเรียนสุจริต 
-งานประกันอุบัติเหตุ 
-งานทุนการศึกษา 
-งานตรวจสอบภายในกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
-งานยานพาหนะของโรงเรียน 
-งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 หน้าที่หลัก 
-การวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
-การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
-งานวินัยและรักษาวินัย 
-การลาทุกประเภท/การย้าย
บุคลากร/การเล่ือนขั้น
เงินเดือน/การลาออกจาก
ราชการ 
-งานสวัสดิการบุคลลากร 
เช่นงานขวัญแลก าลังใจ/งาน
สถิติข้อมูลเก่ียวกับบุคลากร 
-งานสารบรรณและธุรการ 
-งานส านักงานเลขานุการ
และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/
ผู้ปกครอง 
-งานเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ์ 
-การจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
-งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ/พนักงาน
ราชการ/อัตราจ้าง/ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
-งานครูเวร/ประจ าวันท าการ 
– วันหยุดราชการ/กลางวัน/
กลางคืน 
-การศึกษาดูงานของ
บุคลากร 
-งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 หน้าที่หลัก 
-การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
-งานดูแลอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค ส่ิงแวดล้อม 
-งานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ งบประมาณ บุคคล กิจการ
นักเรียนและบริหารท่ัวไป 
-การส่งเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชนและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
-การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
-การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
-งานบริการสาธารณะ 
*งานโสตทัศนศึกษา 
*งานดนตรี 
*งานสหกรณ์ 
*งานปฏิคม 
*งานประชาสัมพันธ์ 
-งานส่งเสริมความสัมพันธ์ การบริการชุมชนและภาคี
เครือข่าย 
-งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ 
-งานธนาคารโรงเรียน 
-งานกิจการนักเรียนและสภานักเรียน 
*การพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน า 
-งานประชาธิปไตยและสารวัตรนักเรียน 

-งานส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณธรรม จริยธรรม 
*การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
*วันส าคัญทางพุทธศาสนา 
-งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
-งานป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติดในโรงเรียน 
*การแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติด 
-งานระดับชั้นครูท่ีปรึกษา 
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
*ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
*การเยี่ยมบ้าน 
*ทะเบียนประวัตินักเรียน 
-งานโรงเรียนสีขาว 
-งานวันส าคัญ 
*วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
*วันเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 
*วันไหว้ครู 
*วันแม่แห่งชาติ 
*วันปัจฉิมนิเทศนักเรียน  
ม.๓และ ม.๖ 
*วันอ่ืนๆ 
-งานจราจรในโรงเรียน 
*รถรับ-ส่งนักเรียน 
-งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์ 

๕. ผลงำนควำมส ำเร็จของโรงเรียน 
 ๕.๑ ผลงำนนักเรียน 

๑.รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน“ส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔- 
๖” งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดหนองคาย เขต ๒๑  

๒.รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน“พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายม.๔-๖” 
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดหนองคาย เขต ๒๑  

๓.รางวัลเหรียญเงิน“ส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔- 
๖” งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งท่ี ๖๗ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๔.รางวัลเหรียญทองแดง “พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔- 
๖” งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งท่ี ๖๗ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ๕.รางวัลเหรียญทองการประกวดส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ในวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 
ส านักงานสภาวิจัยแห่งชาติ  ณ ศูณย์นิทศการไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร  
 ๕.๒ ผลงำนครู 
   คุณครูณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา  ได้รับรางวัลการน าเสนอนวัตกรรม ทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐานชนะเลิศ ล าดับท่ี ๑ สาขาชีวะวิทยาระดับชาติ ปี ๒๕๕๙ 
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๖.ข้อมูลเก่ียวกับชุมชน 
๑.  ที่ต้ังอ ำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคำย 
 
 

ภำพที่  ๑  :  แผนที่ต้ังอ ำเภอศรีเชียงใหม่ 

 

 

อ ำเภอศรีเชียงใหม่มีอำณำเขตติดต่อกับอ ำเภอข้ำงเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ (ประเทศลาว) 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ (ประเทศลาว) 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอท่าบ่อและอ าเภอโพธิ์ตาก 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอสังคม 

๒.   ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอำกำศ 
 ๒.๑  ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบ   ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีแม่น้ าสายส าคัญท่ีไหลผ่านคือ แม่น้ าโขง
และอยู่ตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทร์ซึงเป็นเมอืงหลวงของ สปป ลาว   
 ๒.๒  ลักษณะภูมิอำกำศ  ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ 
    ฤดูร้อน              เริ่มต้ังแต่  เดือนกุมภาพันธ์ ถึง  เดือนพฤษภาคม 
    ฤดูฝน                เริ่มต้ังแต่  เดือนมิถุนายน ถึง  เดือนตุลาคม 
    ฤดูหนาว             เริ่มต้ังแต่  เดือนพฤศจิกายน ถึง  เดือนมกราคม 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
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๓.  กำรปกครอง แบ่งออกเป็น 
 ๓.๑  การปกครองส่วนภูมิภาค  อ าเภอศรีเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น
๔ ต าบล ๔๓ หมู่บ้าน ได้แก่ 

          ๑. พานพร้าว 
 
(Phan Phrao) 

 
๑๕ หมู่บ้าน 

 
          ๒. บ้านหม้อ 

 
(Ban Mo) 

 
๘ หมู่บ้าน 

 
          ๓. พระพุทธบาท 

 
(Phra Phutthabat) 

 
๑๐ หมู่บ้าน 

 
          ๔. หนองปลาปาก 

 
(Nong Pla Pak) 

 
๑๐ หมู่บ้าน 

 
๓.๒ การปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้องท่ีอ าเภอศรีเชียงใหม่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ๕ แห่ง ได้แก่ 

 เทศบำลต ำบลศรีเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลพานพร้าว 
 เทศบำลต ำบลหนองปลำปำก ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองปลาปากท้ังต าบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพำนพร้ำว ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลพานพร้าว (นอกเขตเทศบาลต าบลศรี

เชียงใหม่) 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหม้อ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบ้านหม้อท้ังต าบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระพุทธบำท ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลพระพุทธบาทท้ังต าบล 

๔.  สภำพทำงเศรษฐกิจ  
  ๔.๑  ข้อมูลอำชีพ 
     ๔.๑.๑  อาชีพหลัก  ท านา  ท าไร่ ท าสวน   
               ๔.๑.๒  อาชีพเสริม   รับจ้าง  แปรรูปพืชผลทางการเกษตร  หัตถกรรมในครัวเรือน  เล้ียง
สัตว์ 
๕.  สภำพทำงสังคม  
              ๕.๑  โครงสร้ำงประชำกร 
                      ประชากรส่วนใหญ่ของอ าศรีเชียงใหม่รวมถึงต าบลหนองปลาปาก เป็นคนไทยอีสาน มีภาษา
พูดเป็นภาษาท้องถิ่นอีสาน บางส่วนอพยพมาจาก สปป ลาว และจังหวัดอื่นๆ ฯลฯ  
                ๕.๒  กำรศึกษำ   ส่วนใหญ่จัดระบบการศึกษาในโรงเรียนซึ่งรัฐบาลจัดให้       
                ๕.๓  ศำสนำและศิลปวัฒนธรรม 
                     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ ๙๙ ศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ ๑ มี
สถาบนั                 หรือองค์กรทางศาสนา  
                   ประเพณีท่ีส าคัญคือ  
                            -  งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ งานประเพณีแข่งเรือ 
                            -  งานประเพณีลอยกระทง 
                            -  งานประเพณีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
๖.  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  มีแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญ ๑ สาย คือ แม่น้ าโขงล าห้วยและหนองน้ าอื่นๆ  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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         ส่วนที่ ๒ 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

วิสัยทัศน์ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 

ของคนไทย ๑๒ ประการ 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้าง

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
เป้ำหมำย 
๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม 
ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์ 
๔. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ  
และเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ 

บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ ความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

๖. พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นท่ี 
๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ยุทธศำสตร์ 
๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๕. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ที่มำ : เอกสำรนโยบำย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
 

 

 ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๑ 
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ 

ควำมเป็นมำ 
                  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  มีภารกิจหลักในการจัดการและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้ก าหนดนโยบาย 
เพื่อพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของประเทศ และของโลก  โดยได้ศึกษาวิเคราะห์
บริบทท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นโยบายจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ  และ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑  มา
เป็นกรอบแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
                  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ บริหารจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และพื้นท่ีชายแดน สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์พระราชา ได้มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง  เท่าเทียม และมีคุณภา 
๒. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีคุณธรรม 
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ 

๑.   การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
          ๒.   การพัฒนาคุณภาพนักเรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
          ๓.   การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ๔.   สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
          ๕.   จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
          ๖.   การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้ำประสงค์ 
          ๑.  นักเรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าความส าคัญ ของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
          ๒. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรมทักษะอาชีพ และมีศักยภาพในการแข่งขันใน
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นท่ีชายแดน 
         ๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูมืออาชีพ 

 
         ๔.  นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ มีกองทุนเพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการ
ศึกษาและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความเข้มแข็ง 
         ๕.สถานศึกษามีภาพลักษณะ และภูมิทัศน์เป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและมีบรรยากาศเอื้อต่อ
การเรียนรู ้
         ๖.การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวรลำโภนุสรณ์  ( VISION ) 
 

โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ เป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ สู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะชีวิต รู้คิดเท่าทันเทคโนโลยี 

พันธกิจของโรงเรียน (MISSION) 

โรงเรียนให้การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและนิเทศติดตามให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์  โครงการ
และงานต่างๆ  ท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานให้ประสบความส าเร็จพร้อมให้มีการตรวจสอบ จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและองค์กรภายนอกด้วยระบบการนิเทศติดตามของ PDCA  ด้วยการ  

๑. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ือการสอนอันหลากหลาย เน้นการเรียนการสอนทางไกล 

          ๒.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ตามหลักสูตร  คือ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง  มีความ
มุ่งมั่นสร้างฝันให้เป็นจริง ตลอดจนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

           ๓.จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ   จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

            ๔.จัดและส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้     และทักษะกระบวนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ  การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลแบบยั่งยืน 

             ๕. การศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา  เน้นการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง 

              ๖. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา  ภูมิปัญญาไทยและ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

               ๗. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียนการสอน  และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และ      มีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

                 ๘. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับตนเอง  และความสัมพันธ์ของตนเองกับ
สังคม  ได้แก่ ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  สมาคมอาเซียน  ๑๐ ประเทศ และสังคมโลก  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ
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ประวัติศาสตร์  ความเป็นมาของสังคมไทย   และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ยุทธศำสตร์ 

๑.   การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
๒.   การพัฒนาคุณภาพนักเรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
๓.   การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔.   สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
๕.   จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๖.   การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้ำหมำยของโรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นคนดี  มีวินัย  คนเก่ง  และอยู่ในสังคมได้   อย่างมี
ความสุข  และมีจิตเป็นสาธารณะ  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  และสนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักท้องถิ่น  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  และทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อม  พร้อมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้หาความรู้ด้วยตนเองและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ประกอบอาชีพ ได้
อย่างมีคุณภาพและมุ่งมั่นในการท างาน 

5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีก าหนด 
6. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
7. พัฒนาอาคาร  สถานท่ีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
8. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
9. ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
10. เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนระดับชาติ  (ของ  O-net,  N-T)  ให้สูงขึ้น 
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มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพือ่กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีจ านวน ๔ มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
  ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ๓)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   ๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
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   ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้             
อย่างมีคุณภาพ 
  ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
  ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 

  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ ๓ 
รำยละเอียดแผนปฏบิัติกำรประจ ำปี 

กำรจัดสรรงบประมำณเงินอุดหนุน  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

๑.ตำรำงสรุปงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ จ ำแนกตำมโครงสร้ำง
กำรบริหำรของโรงเรียน 

ฝ่ายงานต่างๆในโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ จ านวนเงิน/บาท 

*งบกลาง ๔๓,๔๙๐   

๑.ฝ่ายบริหารวิชาการ ๑๕๐,๙๔๐ 

๒.ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน ๑๐๖,๕๒๔   

๓.ฝ่ายบริหารท่ัวไป ๑๒๙,๔๒๐ 

๔.ฝ่ายบริหารบุคคล ๔๖,๕๐๐ 

รวม ๔๗๖,๘๗๔ 

 
๒.ประมำณกำรรำยจ่ำยโครงกำรตำมแผนงำนปี ๒๕๖๒ 

ตำรำงแสดงงบประมำณตำมฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

ประมาณการรายจ่ายโครงการตามแผนงบประมาณ ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ล าดับ

ท่ี 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณท่ีขอใช้ 

อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน *หมายตุ:ใช้งบโรงเรียนในฝัน 
อ.ชลธิชา ๑๐,๐๐๐ 

 

 

๒ โครงการนิเทศการศึกษา อ.ชลธิชา ๕๐๐  
๓ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส านักงาน

กลุ่มบริหารวิชาการ 
อ.สุนิษา   ๗๐,๐๐๐  

๔ โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและ
วัดผล 

อ.สุนิษา   ๕,๐๐๐  

๕ โครงการปรับปรุงห้องสมุดและส่งเสริม อ.วราภรณ์   ๓๐,๐๐๐  
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นิสัยรักการอ่าน 
๖ โครงการพัฒนางานประกนัคุณภาพ

การศึกษา 
อ.ชลธิชา ๕,๐๐๐  

๗ โครงการกีฬาสหวิทยาเขต อ.แสงมณี ๑๕,๐๐๐  
๘ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาไทย 

อ.ภักดิ์วด ี ๓,๐๐๐  

๙ การปรับปรงุคุณภาพการศึกษา อ.สุนิษา   ๓,๐๐๐  

๑๐ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ อ.สุรีรัตน์   ๑๐,๐๐๐  

๑๑ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ.สุรีรัตน์   ๑๐,๐๐๐  

๑๒ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

อ.อนุกูล ๓,๐๐๐  

๑๓ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

อ.ชัยชนะ ๕,๐๐๐  

๑๔ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อ.ศิวาวุธ   ๓,๐๐๐  
๑๕ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
อ.จีรนันท์ ๓,๐๐๐  

๑๖ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ.สินีนาฎ ๒,๐๐๐  
 รวม  ๑๗๙๕๐๐  

๑๗ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.สุนิษา     
   - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี อ.รัตติกาล  ๓๐,๐๐๐ 
     - กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม อ.เมธินี  ๘,๐๐๐ 
     - กิจกรรมทัศนศึกษา อ.ชลธิชา  ๘๐,๐๐๐ 
     - กิจกรรมวันสุนทรภู่ อ.ภักดิ์วด ี  ๕,๐๐๐ 
      -กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ อ.สุรีรัตน์  ๘,๐๐๐ 
      -กิจกรรมวันคริสต์มาส อ.สินีนาฏ  ๑๐,๐๐๐ 

      -กิจกรรมกีฬาสีภายใน อ.ชัยชนะ  ๑๐,๐๐๐ 
      -กิจกรรมกีฬาปาริชาตเกมส์ อ.ชัยชนะ  ๒๐,๐๐๐ 
      -กิจกรรมชุมนุม อ.สุนิษา  ๓,๐๐๐ 
      -กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้าน

ผู้น า 
อ.ชลธิชา  ๒๐,๐๐๐ 

      -กิจกรรม ICT อ.เมธินี  ๓,๐๐๐ 
 รวม   ๑๙๗,๐๐๐ 
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ตำรำงแสดงงบประมำณตำมฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 

ประมาณการรายจ่ายโครงการตามแผนงบประมาณ ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน 
ล าดับ

ท่ี 
โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณท่ีขอใช้ 

อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑ โครงการพัฒนางานงประมาณ อ.ปิยะดา   ๒๖,๕๒๔  
๒ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/

การพิมพ ์
อ.สุรีรัตน์   ๘๐,๐๐๐  

รวม ๑๐๖,๕๒๔  
 
 

ตำรำงแสดงงบประมำณตำมฝ่ำยบริกำรงำนบุคคล 

ประมาณการรายจ่ายโครงการตามแผนงบประมาณ ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ล าดับ

ท่ี 
โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณท่ีขอใช้ 

อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑ การพัฒนาบุคลากร อ.อภิญญา   ๒๐,๐๐๐  
๒ โครงการเสริมสร้างขวัญและ

ก าลังใจของบุคลากร 
อ.อภิญญา   ๑๑,๕๐๐  

๓ ปรับปรุงและพัฒนางาน 
สารบรรณฝ่ายบริหารงานบุคคล 

อ.กรรณิกา ๑๕,๐๐๐  

รวม ๔๖,๕๐๐  
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ตำรำงแสดงงบประมำณตำมฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 

 
ประมาณการรายจ่ายโครงการตามแผนงบประมาณ ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณท่ีขอใช้ 
อุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป 

อ.จีรนันท์ ๗,๐๐๐  

๒ วันส าคัญต่างๆ 
-ปฐมนิเทศ 
-ไหว้ครูและเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 
-วันแม่แห่งชาติ 
-วันพ่อแห่งชาติ 

อ.อนุกูล ๑๓,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 

๓ งานประชาสัมพันธ์และข้อมูล
สารสนเทศ 

อ.เมธินี ๘,๕๐๐  

๔ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
โลกเอดส์ 

อ.อนุกูล ๓,๐๐๐  

๕ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ.รัตติกาล ๑๒,๔๒๐  
๖ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อ.อนุกูล ๓๐,๐๐๐  
๗ โครงการส่งเสริมสุขภาพใน

โรงเรียน 
อ.แสงมณี ๑๐,๐๐๐  

๘ อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม
โรงเรียน 
 

อ.ชัยชนะ ๑๐,๐๐๐  

๙ โครงการซ่อมบ ารุงอาคาร
สถานท่ี 
 

อ.ชัยชนะ ๓๐,๐๐๐  

๑๐ เศรษฐกิจพอเพียง  
 

อ.รัตติกาล ๓,๐๐๐  

๑๑ พ ฒนางานสารบัญ อ.กุสุมา ๑๐,๐๐๐  
รวม ๑๒๖,๔๒๐  

 
 
 



ห น ้ า  | ๒๑ 

 

แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์ 

 
 

 
ส่วนที่ ๔ กำรก ำกับ ติดตำมประเมินและรำยงำน 

 
 โรงเรียนใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/
งาน  เป็นเครื่องมือในการก ากับ  ติดตาม  และรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ  ตามวงจรเดมมิ่ง  (PDCA)    
เพื่อวัดความส าเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน  และคุณภาพการศึกษา               
ของโรงเรียน  ดังนี ้
๑. กำรก ำกับ  ติดตำม 
  

วิธีกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 
 

ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง กลุ่มบริหารนโยบายและแผน 

๒. นิเทศ  ติดตาม ภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
 
 

ตลอดปี หัวหน้ากลุ่มงาน / กลุ่มสาระ / งาน  
 ท่ีรับผิดชอบ 

๓. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ  
สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปี 
 

ปีละครั้ง กลุ่มบริหารนโยบายและแผน 

 
๒.กำรตรวจสอบและรำยงำน 
 

วิธีกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ   ทบทวน    
คุณภาพ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ผู้บริหารโรงเรียน 

๒. พัฒนาและฝึกอบรมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี ๑ ผู้บริหารโรงเรียน 
๓. เตรียมสร้างเครื่องมือ / คู่มือตรวจสอบ ภาคเรียนท่ี ๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
๔. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคเรียนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
๕. ประเมินสรุปผลการตรวจสอบ และรายงาน ภาคเรียนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
๖. เสนอผลการตรวจสอบให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาทราบ 

ภาคเรียนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

๗. พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
กรณีท่ีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

ภาคเรียนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
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รำยละเอียด 
 

โครงกำรและกิจกรรม 
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โครงกำร  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แผนงำน การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบำย ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน นักเรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางชลธิชา  ประเสริฐ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ถึง มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

จากผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน  มีผลการประเมินในระดับต่ ากว่ามาตรบานของระดับชาติ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับพอใช้  ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล
การทดสอบในระดับชาติสูงขึ้นจึงด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ติวเข้ม  O – net , A – net , Las , GAT , PAT 
 ๑.๒ เฝ้าระวัง ๐ , ร , มส 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
๒.๒  นักเรียนมีผลการสอบระดับชาติสูงขึ้น 

      ๒.๓  เพื่อสร้างความตระหนักแก่ครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓.  เป้ำหมำย 

เชงิปริมำณ 
 ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ร้อยละ  ๘๐ 

 ๒. นักเรียนมีผลการสอบระดับชาติสูงขึ้น  ร้อยละ  ๕๐ 
เชิงคุณภำพ 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น และมีการน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไป

ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ชื่อกิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร 
๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
๒. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
- 
 

 
นางชลธิชา  ประเสริฐ 

ขั้นด ำเนินกำร 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
ครูทุกคน 
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แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์ 

๔. ด าเนินการติวเข้ม  O – net , A – net , 
Las , GAT , PAT  เฝ้าระวัง ๐ , ร , มส 
ของครูทุกคนตามปฏิทินปฏิบัติงาน  

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ขั้นติดตำมประเมินผล 
๕. ประเมินผลตามแบบประเมิน และติดตาม
การด าเนินการ 
๖. สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 

 
มีนาคม-เมษายน 

๒๕๖๓ 

 
- 

 
ครูทุกคน 

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๗.  งบประมำณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน...........๑๐,๐๐๐..........บาท 
      -  อื่นๆ  จ านวน..............-...................บาท 
๘.  กำรติดตำมและประเมินผล 

     จากการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 

 

     ระดับคุณภำพ (เกณฑ์กำรประเมิน) 
หน่วยวัด สูตรกำรค ำนวณ 

ระดับคุณภำพ 
(เกณฑ์กำร
ประเมิน) 
 ค่ำร้อยละ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้นเฉล่ีย 
ร้อยละ๔๐- ๔๙ 

ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้นเฉล่ีย 
ร้อยละ๕๐- ๕๙ 

ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้นเฉล่ีย 
ร้อยละ๖๐- ๖๙ 

ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ ๗๐-๗๙ 

ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ๘๐-๑๐๐ 
 

  ๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         ๑.  ครูมีการพัฒนาโดยการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
         ๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
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ลงช่ือ              ผู้เสนอโครงการ        

                 (นางชลธิชา  ประเสริฐ)  
                

 
  
 
 
 
 
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )            (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 

 
       ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               

(นายไพรรัตน์  แดนขนบ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ลงช่ือ                                     ผู้วิเคราะห์โครงการ 
               (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 
                เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ        
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โครงกำร  โครงการนิเทศการศึกษา 
แผนงำน การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบำย ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน ครู  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางชลธิชา  ประเสริฐ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ถึง มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๑  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเป็นต้นสังกัดของโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  มีนโยบาย
เร่งด่วนคือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก  สมศ. 
ในรอบต่อไปและกลยุทธ์หลักข้อท่ี  ๓  ของโรงเรียนในฝันก าหนดให้โรงเรียนด าเนินการเสริมสร้างบุคลากรทุก
ระดับให้เป็นมืออาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   และเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญดังนั้น  เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการเรียนรู้  กลุ่มบริหารวิชาการจึง
จัดท าโครงการพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑๐ 
      ๒.๒  เพื่อสร้างความตระหนักแก่ครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ๒.๓  เพื่อนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคร ู

 
๓.  เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภำพ 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น และมีการน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไป

ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๒. ครูโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ , ส่ือการสอน , บันทึกหลังสอน และ

วิจัยในช้ันเรียนคนละ ๑ เรื่อง 
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๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๗.  งบประมำณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน...........๕๐๐..........บาท 
      -  อื่นๆ  จ านวน..............-...................บาท 
๘.  กำรติดตำมและประเมินผล 

     จากการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 

     ระดับคุณภำพ (เกณฑ์กำรประเมิน) 

 
 ๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         ๑.  ครูมีการพัฒนาโดยการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
         ๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
 

 

ชื่อกิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร 
๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
๒. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
- 
 

 
นางชลธิชา  ประเสริฐ 

ชื่อกิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔. ด าเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้
ของครูทุกคนตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 

 
 

๕๐๐ 

 
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร และงาน
วิชาการ 

ขั้นติดตำมประเมินผล 
๕. ประเมินผลตามแบบประเมิน และติดตาม
การจัดการเรียนรู้ 
๖. สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 

 
มีนาคม-เมษายน 

๒๕๖๓ 

 
- 

 
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร และงาน
วิชาการ 

หน่วยวัด สูตรกำรค ำนวณ 
ระดับคุณภำพ 
(เกณฑ์กำร
ประเมิน) 
 ค่ำร้อยละ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ครูได้รับการนิเทศ 
ร้อยละ ๘๐ 

ครูได้รับการ
นิเทศ ร้อยละ 
๘๕ 

ครูได้รับการ
นิเทศ ร้อยละ 
๙๐ 

ครูได้รับการ
นิเทศ ร้อยละ 
๙๕ 

ครูได้รับการนิเทศ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
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ลงช่ือ              ผู้เสนอโครงการ        

                 (นางชลธิชา  ประเสริฐ)                 
 

 
 
 
 
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )           (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์) 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ                     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 

ลงช่ือ                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            ( วิลัย   จันสี ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์               
                                                                                                
         ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               
                                       (นายไพรัตน์  แดนขนบ)     
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ลงช่ือ                                   ผู้วิเคราะห์โครงการ 
                 (นายณัฐพงษ์ ตุ้ย) 
              เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ  
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โครงกำร   โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
แผนงำน การพัฒนาระบบบริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน ครู  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสุนิษา  วรรณทุ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ถึง มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  เป็นโรงเรียนในฝัน ในสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  ซึ่งด าเนินงานตามกลยุทธ์หลักของโรงเรียนในฝัน  มาโดย
ตลอด  เพื่อให้การด าเนินงานสนองกลยุทธ์ข้อท่ี ๑ และด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  

 ดังนั้นกลุ่มบริหารวิชาการจึงจัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานวิชาการขึ้นเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมีและใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและพอเพียงกับความต้องการ 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับการใช้ในส านักงานวิชาการ 
      ๒.๒  เพื่อใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ 
      ๒.๓  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามระบบ และเกิดความคล่องตัว 

 
๓.  เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 
 มีวัสดุอุปกรณ์ ให้การบริการต่อการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการใช้ของบุคลากร 
 เชิงคุณภำพ 
 มีวัสดุอุปกรณ์ ให้การบริการต่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๑๐๐ 

๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

 
ชื่อกิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร 
๑. ส ารวจความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
   ในกลุ่มงาน 
๒. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 
 

๑ - ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ 
 

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 
 

- 
 
- 

 
 
นางสุนิษา  วรรณทุ 

ขั้นด ำเนินกำร    
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๑.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 
๒. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 
  และลงทะเบียนควบคุมวัสดุอุปกรณ์ 

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
ถึง ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓ 

 
๗๐,๐๐๐ 

 
นางสุนิษา  วรรณทุ 

ชื่อกิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นติดตำมประเมินผล 
๑. สรุปประเมินผล 

 
๑ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๓ 

 
- 

 
นางสุนิษา  วรรณทุ 

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๗.  งบประมำณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน........... ๗๐,๐๐๐..........บาท 
      -  อื่นๆ  จ านวน..............-...................บาท 

๘.  กำรติดตำมและประเมินผล 
๑. ข้อมูลจากสมุดบันทึกการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์กลุ่มบริหารวิชาการ 

 ๒. สรุปผลโครงการ/งบประมาณ 

     ระดับคุณภำพ (เกณฑ์กำรประเมิน) 
หน่วยวัด สูตรกำรค ำนวณ 

ระดับคุณภำพ 
(เกณฑ์กำร
ประเมิน) 
 ค่ำร้อยละ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีวัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อใช้
ในส านักงาน
วิชาการ  
ร้อยละ ๔๐-๔๙ 

มีวัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ใน
ส านักงาน
วิชาการ  
ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

มีวัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ใน
ส านักงาน
วิชาการ  
ร้อยละ ๖๐-๖๙ 

มีวัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ใน
ส านักงาน
วิชาการ  
ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

มีวัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ใน
ส านักงาน
วิชาการ  
ร้อยละ ๘๐-
๑๐๐ 

 
๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  มีวัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในส านักงานวิชาการ อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ของบุคลากรครูทุกกลุ่มสาระ 
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ลงช่ือ              ผู้เสนอโครงการ        
                 (นางสุนิษา  วรรณทุ)                 
  
 
 
 
 
 
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )               (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 
                                                                                                
       ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               
                                       (นายไพรัตน์  แดนขนบ)     
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์ 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ลงช่ือ                                  ผู้วิเคราะห์โครงการ 
           (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 
            เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ          
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โครงกำร   โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล 
แผนงำน การพัฒนาระบบบริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน ครูและนักเรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสุนิษา  วรรณทุ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ถึง มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

 โรงเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  เป็นโรงเรียนในฝัน  
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้พัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผลให้มีประสิทธิภาพ  ให้การบริการอย่าง
รวดเร็วแก่นักเรียนและผู้ท่ีมาติดต่อราชการ ดังนั้น โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  โดยกลุ่มบริหารวิชาการจึงจัดท า
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผลขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๒.๒  เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานทะเบียนและวัดผลให้เพียงพอกับความต้องการ 

 
๓.  เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 
 งานทะเบียนและวัดผลนักเรียนมีระบบ ให้บริการแก่นักเรียนได้อย่างรวดเร็ว 
 เชิงคุณภำพ 
 วัสดุอุปกรณ์ในงานทะเบียนและวัดผลเพียงพอกับความต้องการ 
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๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

๕.  งบประมำณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน...........๕๐๐๐ …………............บาท 
      -  อื่นๆ  จ านวน..............-...................บาท 

๖.  กำรติดตำมและประเมินผล 
๑. ข้อมูลจากสมุดบันทึกการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์กลุ่มบริหารวิชาการ 

 ๒. สรุปผลโครงการ/งบประมาณ 

     ระดับคุณภำพ (เกณฑ์กำรประเมิน) 

 
 ๗.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 วัสดุอุปกรณ์ในงานทะเบียนและวัดผลเพียงพอกับความต้องการ 
 
 
 
 
 
 

             

ชื่อกิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร 
๑. ส ารวจความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
   ในกลุ่มงาน 
๒. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 
 

๑ - ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ 
 

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 
 

- 
 
- 

 
 
นางสุนิษา  วรรณทุ 

ขัน้ด ำเนินกำร 
๑.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 
๒. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 
  และลงทะเบียนควบคุมวัสดุอุปกรณ์ 
 

 
๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

ถึง ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓ 

 
 

๕๐๐๐ 
 

 
นางสุนิษา  วรรณทุ 

ขั้นติดตำมประเมินผล 
๑. สรุปประเมินผล 

๑ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๓ - นางสุนิษา  วรรณทุ 

หน่วยวัด สูตรกำรค ำนวณ 
ระดับคุณภำพ 
(เกณฑ์กำร
ประเมิน) 
 ค่ำร้อยละ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
จ านวนวัสดุ  
อุปกรณ์ 
ท่ีจัดซื้อจัดหา  
ร้อยละ  ๘๐ 

จ านวนวัสดุ  
อุปกรณ์ 
ท่ีจัดซื้อจัดหา  
ร้อยละ  ๘๕ 

จ านวนวัสดุ  
อุปกรณ์ 
ท่ีจัดซื้อจัดหา  
ร้อยละ  ๙๐ 

จ านวนวัสดุ  
อุปกรณ์ 
ท่ีจัดซื้อจัดหา  
ร้อยละ  ๙๕ 

จ านวนวัสดุ  
อุปกรณ์ 
ท่ีจัดซื้อจัดหา  
ร้อยละ ๑๐๐ 
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ลงช่ือ              ผู้เสนอโครงการ        
                 (นางสุนิษา  วรรณทุ)  
 
                

 
 

  
 
 
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )          (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 
                                                                                                
       ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               
                                       ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)          
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ลงช่ือ                                         ผู้วิเคราะห์โครงการ 
              (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 
              เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ        
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โครงกำร  โครงการปรับปรุงห้องสมุดสุ่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
แผนงำน การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบำย ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน นักเรียนและบุคลารทุกคน  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาววราภรณ์  ช่องจอหอ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ถึง มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข   การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญยิ่งในการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เนื่องจาก การอ่านท าให้ความรู้แตกฉานก่อให้เกิดทักษะทางการคิด เพิ่มพูนปัญญา สามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
และทักษะในการด ารงชีวิตได้ตามศักยภาพ    

 ดังนั้นโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์   จึงจัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้น  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
และบุคลากร  มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
และเพื่อสนองนโยบายต้นสังกัด 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลากร มีนิสัยรักการอ่าน 
 ๒.๒   ให้นักเรียน ครู และบุคลากร ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๒.๓   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลากร มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 ๒.๔   นักเรียน  ครู และบุคลากร ใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓.  เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

           ๑. นักเรียน จ านวน  ๒๓๕ คน จดบันทึกการอ่านส่งครูท่ีรับผิดชอบ  ร้อยละ  ๙๐ 
  ๒. ครู และบุคลากร  จ านวน   ๒๒   คน 
 

เชิงคุณภำพ 
นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน รักการอ่านและการจดบันทึกหลังการอ่าน สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 
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๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ชื่อกิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร 
๑.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนด าเนินการ 
๒. ก าหนดกิจกรรม วัน เวลา สถานท่ี  
๓.  รับสมัครนักเรียนร่วมโครงการ 
๔.  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 
พฤษภาคม  -  

มิถุนายน   ๒๕๖๓ 

  
นางสาววราภรณ์ ช่องจอหอ 
นางสาวเมธินี  จันทะพงษ์ 
 
 

ขั้นด ำเนินกำร 
๑.  ตะกร้าหนังสือ 
๒.  จัดกิจกรรมเชิญชวนการอ่านออกเสียง 
ตามสาย สัปดาห์ละ  ๓  ครั้ง  ช่วงพักกลางวัน 
๓. จัดท าสมุดบันทึกการอ่าน 
๔.  จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด 
       ๔.๑  ตอบปัญหา  
       ๔.๒  เกมการอ่าน 
       ๔.๓  นิทานท ามือ 
       ๔.๔  แรลล่ีรักการอ่าน 
๔.  มุมรักการอ่าน 

 
มิถุนายน  ๒๕๖๓  

ถึง 
 กุมภาพันธ์  

๒๕๖๒ 
สิงหาคม  ๒๕๖๒  

 

 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
นางสาววราภรณ์  ช่องจอ
หอนางสาวเมธินี  จันทะพงษ์ 
 

ขั้นติดตำมประเมินผล 
๑. สรุปประเมินผลเป็นรูปเล่ม 

 
มี.ค. ๒๕๖๒ 

 
- 

นางสาววราภรณ์  ช่องจอ
หอ 
 

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๗.  งบประมำณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน...........๓๐,๐๐๐..........บาท 
      -  อื่นๆ  จ านวน..............-...................บาท 
๘.  กำรติดตำมและประเมินผล 

     จากการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 

     ระดับคุณภำพ (เกณฑ์กำรประเมิน) 
หน่วยวัด สูตรกำรค ำนวณ 

ระดับคุณภำพ 
(เกณฑ์กำร
ประเมิน) 
 ค่ำร้อยละ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการ
ส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านต่ ากว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการ
ส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 
ร้อยละ ๕๐-๖๐ 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการ
ส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 
ร้อยละ ๖๐-๖๙ 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการ
ส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 
ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการ
ส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 
ร้อยละ ๘๐-๑๐๐ 
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  ๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         นักเรียน  ครู  และบุคลากรในโรงเรียน เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของการอ่าน สามารถน า
ความรู้ไปพัฒนาการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
 
 

ลงช่ือ              ผู้เสนอโครงการ        
                       (นางสาววราภรณ์  ช่องจอหอ)  
            
                

 
  
 
 
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )            (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 
                                                                                                
       ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               
                                       ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)          
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ลงช่ือ                                   ผู้วิเคราะห์โครงการ 
            (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 
             เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ          
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โครงกำร   พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงำน การพัฒนางานบริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน ครู  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางชลธิชา  ประเสริฐ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด าเนินงำน พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ถึง มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนตาม  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  นั้นจะเน้นการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียนโดย
การจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ท้ังแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน  และน าเอาเทคโนโลยี
มาผสมผสานให้ ผู้เรียน  เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง  พัฒน าความรู้
ความสามารถท้ังด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอด
ความรู้สู่ผู้เรียนในวิธีต่าง ๆให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อม
เกิดมาจากร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรงและขวัญก าลังใจท่ีดีด้วย 

 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้น  จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการ
เปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนตลอดจนมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจท่ีดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
             ๒.๑ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
             ๒.๒ เพื่อให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในโรงเรียน 
             ๒.๓ เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อภาระหน้าท่ีในการจัดการศึกษา  ของบุคลากรในโรงเรียน 
      
๓.  เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 
 ๑. บุคลากรในโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของ

ตนเอง  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 ๒. ร้อยละ ๙๐ ของครู รายงานโครงการ เขียนเสนอโครงการ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 เชิงคุณภำพ 

 บุคลากรในโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ทุกคนมีศักยภาพในการท างานอย่างเข้มแข็งสามารถท างานได้อย่าง
เต็มก าลังความสามารถ  ก าลังความคิด  เสียสละเพื่อประโยชน์ทางราชการอย่างเต็มท่ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๗.  งบประมำณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน...........๕,๐๐๐..........บาท 
      -  อื่นๆ  จ านวน..............-...................บาท 
 
๘.  กำรติดตำมและประเมินผล 

     จากการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 

     ระดับคุณภำพ (เกณฑ์กำรประเมิน) 
หน่วยวัด สูตรกำรค ำนวณ 

ระดับคุณภำพ 
(เกณฑ์กำร
ประเมิน) 
 ค่ำร้อยละ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ครูทุกคนรายงาน
โครงการ เขียน
เสนอโครงการ 

และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
ร้อยละ๔๐- ๔๙ 

ครูทุกคน
รายงาน
โครงการ เขียน
เสนอโครงการ 

และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
ร้อยละ๕๐- ๕๙ 

ครูทุกคน
รายงาน
โครงการ เขียน
เสนอโครงการ 

และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
ร้อยละ๖๐- ๖๙ 

ครูทุกคน
รายงาน
โครงการ เขียน
เสนอโครงการ 

และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

ครูทุกคนรายงาน
โครงการ เขียน
เสนอโครงการ 

และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
ร้อยละ๘๐-๑๐๐ 
 

 
 
  ๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         บุคลากรในโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ทุกคน  ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดท า 

- รายงานการปฏิบัติหน้าท่ีรายบุคคล 

ชื่อกิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร 
๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
๒. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 

กันยายน ๒๕๖๓ 

 
- 
 

 
นางชลธิชา  ประเสริฐ 
นางสาววราภรณ์  ช่องจอหอ 

ขั้นด ำเนินกำร 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ตามปฏิทินปฏิบัติงาน  

 
กันยายน ๒๕๖๓ 
ตุลาคม-ธันวาคม 

๒๕๖๓ 

 
๕,๐๐๐ 

 
ครูทุกคน 

ขั้นติดตำมประเมินผล 
๕. ประเมินผลตามแบบประเมิน และติดตาม
การด าเนินการ 
๖. สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 

 
มีนาคม-เมษายน 

๒๕๖๒ 

 
- 

 
ครูทุกคน 
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- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- รายงานโครงการ 
- เขียนเสนอโครงการ 
- และแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ 

      ค่าเฉล่ียของกิจกรรมในโครงการท้ังผลลัพธ์และผลผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕ 
 
 
 
 

ลงช่ือ              ผู้เสนอโครงการ        
                 (นางชลธิชา  ประเสริฐ)                 
 

 
  
 
 
 
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )          (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 
                                                                                                
       ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               
                                       ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)          
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
     ลงช่ือ                            ผู้วิเคราะห์โครงการ 
                (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 
                 เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ          
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โครงกำร   กีฬาสหวิทยาเขต 
แผนงำน การพัฒนางานบริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน นักเรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวแสงมณี  จันทาคีรี 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ถึง มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามแผนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ต้องจัดหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น   ได้อย่างมีความสุข  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นพื้นท่ีส าคัญ  เพราะ
การมีสุขภาพดีเป็นลักษณะท่ีพึงประสงค์ประการแรกของการจัดการศึกษา 
            เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ มีสุขภาพดี อันจะส่งผลสู่การพัฒนาผู้เรียนด้านปัญญาระบบ
ความคิดการตัดสินใจ  การแก้ปัญหา  เข้าใจธรรมชาติและชีวิต  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   
รักการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  รวมทั้งมีคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจึงได้
จัดท าโครงการกีฬาสหวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค ์

 ๒.๑. เพื่อให้มีทักษะการออกก าลังกาย  การเล่นกีฬา  การดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพ 
 ๒.๒  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาและรักษาสมรรถภาพ 
 ๒.๓  เพื่อให้เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  การเล่นกีฬา  การดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพ 
 ๒.๔  เพื่อให้มีระเบียบวินัย  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  และมีสุขนิสัยท่ีดี 

๓.  เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ในโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ได้ร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา

หลากหลายชนิดตามความสนใจ และตามความถนัด  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 เชิงคุณภำพ 
 นักเรียนมีทักษะการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสวัสดิภาพ 

 

๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

ชื่อกิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร 
๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
๒. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 
พฤษภาคม  -  มิถุนายน   

๒๕๖๓ 

 
- 
 

 
นางสาวแสงมณี  จันทาคีรี 

ขั้นด ำเนินกำร    
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๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔. ด าเนินการตามโครงการ  

มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ตลออดปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 

๑๕,๐๐๐ ครูทุกคน 

ขั้นติดตำมประเมินผล 
๕. ประเมินผลตามแบบประเมิน และ
ติดตามการด าเนินการ 
๖. สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 

 
มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๒ 

 
- 

 
ครูทุกคน 

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๗.  งบประมำณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน...........๑๕,๐๐๐..........บาท 
      -  อื่นๆ  จ านวน..............-...................บาท 
๘.  กำรติดตำมและประเมินผล 

     จากการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 

  ระดับคุณภำพ (เกณฑ์กำรประเมิน) 
หน่วยวัด สูตรกำรค ำนวณ 

ระดับคุณภำพ 
(เกณฑ์กำร
ประเมิน) 
 ค่ำร้อยละ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ๔๐- ๔๙ 

นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ๕๐- ๕๙ 

นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ๖๐- ๖๙ 

นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ๘๐-๑๐๐ 
 

  
๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ๙.๑  นักเรียนทุกคนมีทักษะการออกก าลังกาย  การเล่นกีฬา  การดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพ 
 ๙.๒  นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาและรักษาสมรรถภาพ 
 ๙.๓  นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  การเล่นกีฬา  การดูแลสุขภาพและสวัสดิ
ภาพ 
 ๙.๔  นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  และมีสุขนิสัยท่ีดี 
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ลงช่ือ              ผู้เสนอโครงการ        

                 (นางสาวแสงมณี  จันทาคีรี)  
  
     
 
        

 
  
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )           (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 
                                                                                                
       ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               
                                       ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)          
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ลงช่ือ                                    ผู้วิเคราะห์โครงการ 
              (นายณัฐพงษ์ ตุ้ยกุลนา) 
              เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ        
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โครงกำร                     พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
แผนงำน   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
สนองนโยบำย ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน ผู้เรียน   
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวภักด์ิวดี  รักษาบุญ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ถึง มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. 
๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้การศึกษาเป็น  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้
อันเกิดจากการจัด สภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเปิด
โอกาส ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๑ และโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จึงจัดท าโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยข้ึน 
 
๒.วัตถุประสงค ์

๑.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีดีเป็นท่ียอมรับของ ชุมชน และท้องถิ่นได้  

  ๒.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีสุนทรียภาพทางภาษา 
๓.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 

สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองได้ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
๔.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ และ ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรบูรณา

การ และมีผลการเรียนรู้ได้สูงขึ้น  
๕.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ ในการท างาน รักการท างาน มี

เจตคติท่ีดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๓.  เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
๑.ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีดี ได้ ร้อยละ

๘๐.๐๐  
๒.ผู้เรียน มีสุนทรียภาพ ทางภาษาและมีความสนใจท่ีจะ เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ได้ ร้อยละ 

๘๐.๐๐  
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๓.ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด 
   สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ได้ ร้อยละ ๘๐.๐๐  

๔.ผู้เรียน มีความรู้ และ ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร บูรณาการ และ มีผลการเรียนรู้
 ภาษาไทย ร้อยละ ๗๕.๐๐ 

๕.ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ ในการท างาน รักการท างาน มีเจตคติท่ีดี และสามารถท างาน
 ร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

เชิงคุณภำพ 
๑.ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีดี  
๒.ผู้เรียน มีสุนทรียภาพ ทางภาษาและมีความสนใจท่ีจะ เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ  
๓.ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด 

   สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ได้  
  ๔.ผู้เรียน มีความรู้ และ ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร บูรณาการ และ มีผลการเรียนรู้ 
 ภาษาไทย  

๕.ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ ในการท างาน รักการท างาน มีเจตคติท่ีดี และสามารถท างา
 ร่วมกับผู้อื่นได้  

 

๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๗.  งบประมำณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน...........๓,๐๐๐..........บาท 
      -  อื่นๆ  จ านวน..............-...................บาท 
๘.  กำรติดตำมและประเมินผล 

     จากการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 

ชื่อกิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร 
๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
๒. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
- 
 

 
นางสาวภักด์ิวดี  บุญรักษา 

ขั้นด ำเนินกำร 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔. ด าเนินการตามแผน 
ตามปฏิทินปฏิบัติงาน  

 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

 
๓,๐๐๐ 

 
นางสาวภักด์ิวดี  บุญรักษา 

ขั้นติดตำมประเมินผล 
๕. ประเมินผลตามแบบประเมิน และติดตาม 
ท าแบบสอบถาม 
๖. สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 

 
เมษายน ๒๕๖๒ 

 
- 

นางสาวภักด์ิวดี  บุญรักษา 
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ระดับคุณภำพ (เกณฑ์กำรประเมิน) 
หน่วยวัด สูตรกำรค ำนวณ 

ระดับคุณภำพ 
(เกณฑ์กำร
ประเมิน) 
 ค่ำร้อยละ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้นเฉล่ีย 
ร้อยละ๔๐- ๔๙ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทยมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้นเฉล่ีย 
ร้อยละ๕๐- ๕๙ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้นเฉล่ีย 
ร้อยละ๖๐- ๖๙ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทยมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ ๗๐-๗๙ 

ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ๘๐-๑๐๐ 
 

   
๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         ๑.  ครูมีการพัฒนาโดยการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
         ๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
 
 
 

ลงช่ือ              ผู้เสนอโครงการ        
                 (นางสาวภักด์ิวดี  รักษาบุญ)  
 

 
  
 
 
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )           (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 
                                                                                                
       ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               
                                       ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)          
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

   ลงช่ือ                                         ผู้วิเคราะห์โครงการ 
               (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 
                เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ        
  



ห น ้ า  | ๔๗ 

 

แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์ 

 
โครงกำร  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
แผนงำน การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบำย ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน นักเรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสุนิษา  วรรณทุ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ถึง มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันการจัดการศึกษาของชาติมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์  สังคมและสติปัญญา โดยมุ่งเน้นให้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เน้นความส าคัญท้ังความรู้
กระบวนการเรียน คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
 การสอนคณิตศาสตร์หลายประเทศท่ัวโลก มุ่งพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์ ความสามารถใน
การส ารวจ การตั้งข้อคาดเดา การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร และการเช่ือมโยงความรู้ ความสามารถ
ดังกล่าวมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับบุคคลในสังคมปัจจุบัน อีกท้ังการเรียนการสอนในวิชา
คณิตศาสตร์เป็นเนื้อหาท่ีมีความเป็นนามธรรมสูง เป็นเหตุให้นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับชาติตกต่ า 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นไปตาม
เกณฑ์ และผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

๒.  เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๓.  เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
 ๑. นักเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ จ านวน ๒๓๕ คน 
เชิงคุณภำพ 
 ๑.  นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
   ๒.  นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ชื่อกิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร 
๑. ประชุมวางแผนบุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์/แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. ประเมินความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ส่ือ 
วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียน 
การสอน 
๓. วางแผนการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
- 
 

นางสุนิษา  วรรณทุ 
ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ขั้นด ำเนินกำร 
๔. ท าเอกสารประกอบการด าเนินโครงการ 
๕. ด าเนินการตามโครงการ 

 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 

 
๓,๐๐๐ 

 
ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ขั้นติดตำมประเมินผล 
๕. ประเมินผลตามแบบประเมิน และติดตาม
การด าเนินการ 
๖. สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 

 
มีนาคม-เมษายน 

๒๕๖๒ 

 
- 

 
ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๗.  งบประมำณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน...........๓,๐๐๐..........บาท 
      -  อื่นๆ  จ านวน..............-...................บาท 
๘.  กำรติดตำมและประเมินผล 

     จากการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 

     ระดับคุณภำพ (เกณฑ์กำรประเมิน) 
หน่วยวัด สูตรกำรค ำนวณ 

ระดับคุณภำพ 
(เกณฑ์กำร
ประเมิน) 
 ค่ำร้อยละ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
สูงขึ้นเฉล่ีย 
ร้อยละ๔๐- ๔๙ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
สูงขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ๕๐- ๕๙ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
สูงขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ๖๐- ๖๙ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
สูงขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ ๗๐-๗๙ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
สูงขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ๘๐-๑๐๐ 
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๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         ๑.  ครูมีการพัฒนาโดยการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
         ๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสารคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
 

ลงช่ือ              ผู้เสนอโครงการ        
                 (นางสุนิษา  วรรณทุ)  
 

 
 ลงช่ือ              ผู้เสนอ 
  

 
 
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )            (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 
                                                                                                
       ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               
                                       ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)          
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ลงช่ือ                                  ผู้วิเคราะห์โครงการ 
           (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 
           เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ          
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โครงกำร              กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
แผนงำน            การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบำย  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน นักเรียนและบุคลากรทุกคน  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงศ์ 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ๑ ก.ค. ๖๑  – ๓๐ ส.ค. ๖๑ 
_______________________________________________________________________ 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ   เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ  มีความคิดสร้างสรรค์  มีการแก้ปัญหา  มีความสามารถในการ จัดการและความสนใจใน
วิทยาศาสตร์    ดังนั้นในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนควรจะหลากหลายและไม่จ ากัดเฉพาะกิจกรรมท่ีจัดใน
ห้องเรียนเท่านั้น  กิจกรรมท่ีช่วยเสริมหลักสูตรและสามารถสนองความต้องการของหลักสูตรได้คือ      
“กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์” 
๒. วัตถุประสงค์ 

- ผลลัพธ์  (Outcomes) นักเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
- ผลผลิต  (Outputs)  นักเรียนมีทัศนคติ  เจตคติท่ีดี  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ความสุขในการเรียน 
๓. เป้ำหมำย           
 เชิงปริมำณ 

๑. นักเรียน จ านวน  ๒๓๕ คน นักเรียนมีความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ร้อยละ  ๙๐ 

๒. ครู และบุคลากร  จ านวน   ๒๒  คน 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 
 
๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมปรึกษาครูในกลุ่มสาระเพื่อ 
  วางแผนด าเนินงาน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ และ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
๑  ก.ค. ๖๑ 

 
๑๖  ก.ค. ๖๑-๘ ส.ค.

๖๑ 

 
- 

 
นางสาวสุรีรัตน์ จันทะวงศ์ 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 
ขั้นด าเนินการ 
๑. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 

 
๑๘  ส.ค.  ๖๑ 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
นางสาวสุรีรัตน์ จันทะวงศ์

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
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แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์ 

 
ขั้นติดตามประเมินผล 
๑.  สรุปประเมินกิจกรรม 
 

 
๒๕  ส.ค.๖๑ 

 
 
- 
 

 
นางสาวสุรีรัตน์ จันทะวงศ์

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
๕.  กิจกรรม  /  ระยะเวลำ  /  แผนติดตำมก ำกับ  ๑ กรกฎาคม ๖๑ – ๓๐ สิงหาคม ๖๑ 
๖. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ๑ ก.ค. ๖๑  – ๓๐ ส.ค. ๖๑ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์ 
๙. งบประมำณที่ใช้ 

[  ] เงินงบประมาณ        ภาคเรียนท่ี ๑ ………๑๐,๐๐๐….  บาท 
      ภาคเรียนท่ี ๒ ……………….  บาท 
 [  ]  เงินนอกงบประมาณ ....… ……………………….... บาท 
              รวม  ………๑๐,๐๐๐.…..  บาท 
 
๑๐.  กำรติดตำมและประเมินผล 
      ๑๐.๑ จากการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 
 ระดับคุณภำพ (เกณฑ์กำรประเมิน) 

 
หน่วยวัด 

สูตรการค านวณ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ระดับคุณภาพ 
(เกณฑ์การ
ประเมิน)         
ค่าร้อยละ 

มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ๔๐- ๔๙ 

มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ๕๐- ๕๙ 

มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ๖๐- ๖๙ 

มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ ๗๐- ๗๙ 

มีนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ๘๐- 
๑๐๐ 

 
  ๑๑.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑.  นักเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
๒.  นักเรียนมีทัศนคติ  เจตคติท่ีดี  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุข 

ในการเรียน 
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แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์ 

                                                  ลงช่ือ                             ผู้เสนอโครงการ        
                                (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์)  
 
                

 
  
 
 
 
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )           (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 
 
                                                                                                
       ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               
                                       ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)          
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ลงช่ือ                                         ผู้วิเคราะห์โครงการ 
           (นายณัฐพงษ์ ตุ้ยกุลนา) 
            เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ          



ห น ้ า  | ๕๓ 

 

แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์ 

โครงกำร              พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แผนงำน            การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบำย  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน นักเรียนและบุคลากรทุกคน  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงศ์ 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ๑ พ.ย. ๖๑ – ๓๐ ธ.ค. ๖๑ 
________________________________________________________________________ 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ   เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ  มีความคิดสร้างสรรค์  มีการแก้ปัญหา  มีความสามารถในการ จัดการและความสนใจใน
วิทยาศาสตร์    ดังนั้นในการจัดกิจกรรมจะต้องได้ลงมือปฏิบัติจริงจึงควรมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้
มาตรฐานอย่างเพียงพอ  
๒. วัตถุประสงค์ 
              -  ผลลัพธ์  (Outcomes) มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีได้มาตรฐาน 
              - ผลผลิต  (Outputs)  นักเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
๓. เป้ำหมำย           
 เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียน จ านวน  ๒๓๕ คน นักเรียนมีความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ร้อยละ  ๙๐ 

๒. ครู และบุคลากร  จ านวน   ๒๒  คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 
  
 ๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมปรึกษาครูในกลุ่มสาระเพื่อ 
  วางแผนด าเนินงาน 

 
๑  พ.ย. ๖๑ 

 

 
- 

 
นางสาวสุรีรัตน์ จันทะวงศ์

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 
ขั้นด าเนินการ 
๑. ด าเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
 
 

 
1-30 ธ.ค. ๖๑ 

 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
นางสาวสุรีรัตน์ จันทะวงศ์

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 



ห น ้ า  | ๕๔ 

 

แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์ 

ขั้นติดตามประเมินผล 
๑.  สรุปประเมินกิจกรรม 
 

 
๓๐  ธ.ค. ๖๑ 

 
 
- 
 

 
นางสาวสุรีรัตน์ จันทะวงศ์

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
๕.  กิจกรรม  /  ระยะเวลำ  /  แผนติดตำมก ำกับ  ๑ พฤศจิกายน ๖๐  – ๓๐ ธันวาคม ๖๐ 
๖. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ๑ พ.ย. ๖๑– ๓๐ ธ.ค. ๖๑ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางชลธิชา  ประเสริฐ 
๙. งบประมำณที่ใช้ 

[  ] เงินงบประมาณ            ภาคเรียนท่ี ๑ …………….….  บาท 
                  ภาคเรียนท่ี ๒ ………๑๐,๐๐๐…  บาท 
 [  ]  เงินนอกงบประมาณ     … ………………………...... บาท 
              รวม  ………๑๐,๐๐๐.…..  บาท 
๑๐.  กำรติดตำมและประเมินผล 
      ๑๐.๑ จากการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 
 ระดับคุณภำพ (เกณฑ์กำรประเมิน) 

 
หน่วยวัด 

สูตรการค านวณ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ระดับคุณภาพ 
(เกณฑ์การ
ประเมิน)         
ค่าร้อยละ 

มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ๔๐- ๔๙ 

มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ๕๐- ๕๙ 

มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ๖๐- ๖๙ 

มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ ๗๐- ๗๙ 

มีนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ๘๐- 
๑๐๐ 

 
  ๑๑.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑.  นักเรียนมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีได้มาตรฐาน 
๒.  นักเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
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ลงช่ือ                ผู้เสนอโครงการ        
                  (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์)  
                         

 
  
 
 
 
 
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )             (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 
                                                                                                
       ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               
                                       ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)          
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ลงช่ือ                                     ผู้วิเคราะห์โครงการ 
              (นายณัฐพงษ์ตุ้ยกุลนา) 
              เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ        
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โครงกำร              พัฒนางานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
แผนงำน            การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบำย  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน นักเรียนและบุคลากรทุกคน  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายอนุกูล  ขอนอาบ 
ลักษณะโครงกำร  ใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
_____________________________________________________________________________ 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ท่ีผ่านมา พบว่า กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม  สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการท างานอาชีพสุจริต มีทักษะ
การจัดการ รักการท างาน ท างานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวัตถุประสงค์ แต่
อย่างไรก็ตามกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยังคงต้องพฒันา ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียน
มีศักยภาพสูงขึ้น ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังและพันธกิจของโรงเรียน 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมส าหรับการจัด
การศึกษากับนักเรียนในรายวิชาต่างๆ 
๓. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
             นักเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ จ านวน ๒๕๖ คน 

เชิงคุณภำพ 
๑.  นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

เป็นไปตามเกณฑ์ 
๒.  นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
๔.๑  กิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

๑)  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ครูอนุกูล  ขอนอาบ 
๒)  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ครูปิยะดำ  อุประ 

 ๔.๒  กิจกรรมกำรผลิตสื่อ 
        ๑)  กิจกรรมจัดท าส่ือการสอน และพัฒนาห้องเรียน ครูปิยะดา  อุประ 
        ๒)  กิจกรรมจัดท าส่ือการสอน และพัฒนาห้องเรียน ครูอนุกูล  ขอนอาบ 
           ๔.๓   กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (รวม)/ 
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กิจกรรมท่ี   ๔.๑  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
 
ท่ี  การด าเนินงาน งบระมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ขั้นเตรียมการ 
1.1 ส ารวจ วิเคราะห์สภาพแหล่งเรียนรู้ ส่ือ วัสดุ   
       อุปกรณ์ 
1.2 ประเมินความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ ส่ือ  วัสดุ  
       อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียน 
       การสอน 
๑.๓ วางแผนการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ   
       วัสดุ อุปกรณ์ 

- ครูอนุกูล  ขอนอาบ 
ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนา และ 

วัฒนธรรม 

๒ ขั้นด าเนินการ 
๒.๑ จัดท าแผนการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
       ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
๒.๒ ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
       จัดท าส่ือ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

๓,๐๐๐ ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนา และ 

วัฒนธรรม 

๓ ขั้นติดตามประเมินผล 
๓.๑ ประเมิน นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมตาม 
      แผน 
๓.๒ ประเมินสรุปผลการปรับปรุงพัฒนาแหล่ง 
      เรียนรู้เกษตรกรรม  
๓.๓ สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผน 
 

- 
 

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
๖. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายอนุกูล  ขอนอาบ 
๙. งบประมำณที่ใช้ - งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน..๓,๐๐๐..บาท(หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน) 
       - อื่นๆ  จ านวน..............-...................บาท 
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๑๐.  กำรติดตำมและประเมินผล 
จากการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 

            ระดับคุณภำพ (เกณฑ์กำรประเมิน) 
หน่วยวัด สูตรกำรค ำนวณ 

ระดับคุณภำพ 
(เกณฑ์กำร
ประเมิน) 
 ค่ำร้อยละ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

สูงขึ้นเฉล่ีย 
ร้อยละ๔๐- ๔๙ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ
สูงขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ๕๐- ๕๙ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ
สูงขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ๖๐- ๖๙ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ
สูงขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ ๗๐-๗๙ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯสูงขึ้น
เฉล่ียร้อยละ๘๐-
๑๐๐ 
 

 
  ๑๑.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑.  ครูมีการพัฒนาโดยการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
         ๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯเพิ่มขึ้น 

 
ลงช่ือ                 ผู้เสนอโครงการ        

                                       (นายอนุกูล  ขอนอาบ)                          
 

  
 
 
 
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )            (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 
 
                                                                                                
       ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               
                                       ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)          
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 

    
ลงช่ือ                                      ผู้วิเคราะห์โครงการ 
              (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 
              เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ        
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โครงกำร  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
แผนงำน  การพัฒนาระบบบริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน ครู  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายชัยชนะ  พรหมกุล  
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๓– ถึง มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีมาตรฐานการเรียนรู้และวิสัยทัศน์ มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาและจิตวิญญาณ อันจะท าให้คนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ท้ังนี้ใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงจัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีและใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ
พอเพียงกับความต้องการ 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับการใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๒.  เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามระบบ และเกิดความคล่องตัว 

 
๓.  เป้ำหมำย 

เชิงปริมาณ 
มีวัสดุอุปกรณ์ ให้การบริการต่อการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการใช้ของบุคลากร 
เชิงคุณภาพ 
มีวัสดุอุปกรณ์ ให้การบริการต่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๑๐๐ 

๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
ชื่อกิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร 
๑. ส ารวจความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
   ในกลุ่มงาน 
๒. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 
๑ - ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 
 

- 
 

 
 
นายชัยชนะ พรหมกุล 

ชื่อกิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
๑.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 
๒. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 
  และลงทะเบียนควบคุมวัสดุอุปกรณ์ 

 
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ 

ถึง ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓ 

 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
นายชัยชนะ พรหมกุล 

ขั้นติดตำมประเมินผล    
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๑. สรุปประเมินผล ๑ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๓ 
 

- นายชัยชนะ พรหมกุล 

 
๕.    สถำนที่ด ำเนินกำร     โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
๖.    ระยะเวลำด ำเนินกำร     ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓      
๗.  งบประมำณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน...........๕,๐๐๐..........บาท 
      -  อื่นๆ  จ านวน..............-...................บาท 
 
๘.  กำรติดตำมและประเมินผล 

     จากการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 

  ระดับคุณภำพ (เกณฑ์กำรประเมิน) 
 

หน่วยวัด สูตรกำรค ำนวณ 
ระดับคุณภำพ 
(เกณฑ์กำร
ประเมิน) 
 ค่ำร้อยละ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีวัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อใช้
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  
ร้อยละ ๔๐-๔๙ 

มีวัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

มีวัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
ร้อยละ ๖๐-๖๙ 

มีวัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

มีวัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
ร้อยละ ๘๐-
๑๐๐ 

 
๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.  ครูมีการพัฒนาโดยการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 ๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
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ลงช่ือ              ผู้เสนอโครงการ   
           (นายชัยชนะ พรหมกุล)     
 

  
 
 
 
 
 
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )            (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 
 
                                                                                                
       ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               
                                       ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)          
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ลงช่ือ                                    ผู้วิเคราะห์โครงการ 
            (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 
              เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ        
  



ห น ้ า  | ๖๒ 

 

แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์ 

 
โครงกำร    พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
แผนงำน  การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศำสตร์ของโรงเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ด้านผู้เรียน  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายศิวาวุธ  วิเวก 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๔  มาตรา ๒๒  ระบุว่าการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และนักเรียนมีความส าคัญ
ท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  
ท้ังนี้เป็นหน้าท่ีของครูผู้สอนท่ีต้องจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียนรู้  พร้อมท้ังอ านวยความ
สะดวกเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  แต่จากการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปศึกษา  ในปีหาร
ศึกษาท่ีผ่านมา  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนจ านวนหนึง่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
๓.  เป้ำหมำย  

เชิงปริมาณ 
 ๑. นักเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ จ านวน ๒๓๕ คน 
เชิงคุณภำพ 
 ๑.  นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

๔.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.ขั้นเตรียมกำร    
ประชุม/วางแผนการปฏิบัติ ต.ค. ๖๑ – ส.ค. 

๖๑ 
 นายศิวาวุธ  วิเวก

คณะครูกลุ่มสาระ
ศิลปะ 

จัดซื้อ-เบิก-จ่ายวัสดุ พ.ย. ๖๑ – ส.ค. 
๖๑ 

๓,๐๐๐    เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

๒. ขั้นด ำเนินกำร     
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กิจกรรมทัศนศิลป์ พ.ย. ๖๑- ก.ย. ๖๑  นายศิวาวุธ  วิเวก 
กิจกรรมดนตรี พ.ย. ๖๑– ก.ย. 

๖๑ 
 นายศิวาวุธ  วิเวก 

กิจกรรมนาฏศิลป์ พ.ย. ๖๐ – ก.ย. 
๖๑ 

 นายศิวาวุธ  วิเวก 

สรุปและประเมินผล มี.ค.๖๑, ส.ค.๖๑  นายศิวาวุธ  วิเวก 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข เม.ย.๖๑, ก.ย. ๖๑  นายศิวาวุธ  วิเวก 
สรุปปัญหาและข้อควรพัฒนาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป 

  นายศิวาวุธ  วิเวก 

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๗.  งบประมำณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน...........๓,๐๐๐..........บาท 
      -  อื่นๆ  จ านวน..............-...................บาท 
๘.  กำรติดตำมและประเมินผล 

     จากการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 

     ระดับคุณภำพ (เกณฑ์กำรประเมิน) 

 
หน่วยวัด สูตรกำรค ำนวณ 

ระดับคุณภำพ 
(เกณฑ์กำร
ประเมิน) 
 ค่ำร้อยละ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
ศิลปะสูงขึ้นเฉล่ีย 
ร้อยละ๔๐- ๔๙ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
ศิลปะสูงขึ้น
เฉล่ียร้อยละ
๕๐- ๕๙ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
ศิลปะสูงขึ้น
เฉล่ียร้อยละ
๖๐- ๖๙ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
ศิลปะสูงขึ้น
เฉล่ียร้อยละ 

๗๐-๗๙ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
กลุ่มสาระศิลปะ
สูงขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ๘๐-๑๐๐ 
 

 
๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         ๑.  ครูมีการพัฒนาโดยการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
         ๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะเพิ่มขึ้น 
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ลงช่ือ              ผู้เสนอโครงการ        

                  (นายศิวาวุธ  วิเวก)  
 

  
 
 
 
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )           (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์ ) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  

              
                                                                                                
       ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               
                                       ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)          
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ลงช่ือ                                   ผู้วิเคราะห์โครงการ 
          (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 
              เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ        
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โครงกำร  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
แผนงำน การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบำย ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน นักเรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางจีรนันท์  ละคร 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ถึง มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ท่ีผ่านมา พบว่า กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสามารถส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมคีวามรู้ ความสามารถในการท างานอาชีพสุจริต มีทักษะการ
จัดการ รักการท างาน ท างานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไร
ก็ตามกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยียังคงต้องพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนมีศักยภาพ
สูงขึ้น ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังและพันธกิจของโรงเรียน 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โดยการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมส าหรับการจัดการศึกษากับนักเรียนใน
รายวิชาต่างๆ 
๓.  เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
 ๑. นักเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีทักษะการท างานอาชีพสุจริต มีทักษะการ

จัดการ ท างานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภำพ 
 ๑. นักเรียนเห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือก ใช้และประยุกต์

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสม ถูกต้องและมีคุณธรรม 
 

๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ชื่อกิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร 
๑. ส ารวจ วิเคราะห์สภาพแหล่งเรียนรู้ ส่ือ 
วัสดุ อุปกรณ์ 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
- 
 

 
ครูจีรนันท์  ละคร 
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๒. ประเมินความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ส่ือ 
วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียน 
การสอน 
๓. วางแผนการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ขั้นด ำเนินกำร 
๔. จัดท าแผนการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
       ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
๕. ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
       จัดท าส่ือ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 

 
๓,๐๐๐ 

 
ครูกลุ่มสาระการงานฯ

ทุกคน 

ขั้นติดตำมประเมินผล 
๕. ประเมินผลตามแบบประเมิน และติดตาม
การด าเนินการ 
๖. สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 

 
มีนาคม-เมษายน 

๒๕๖๒ 

 
- 

 
ครูกลุ่มสาระการงานฯ

ทุกคน 

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๗.  งบประมำณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน...........๓,๐๐๐..........บาท 
      -  อื่นๆ  จ านวน..............-...................บาท 
๘.  กำรติดตำมและประเมินผล 

     จากการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 

     ระดับคุณภำพ (เกณฑ์กำรประเมิน) 
หน่วยวัด สูตรกำรค ำนวณ 

ระดับคุณภำพ 
(เกณฑ์กำร
ประเมิน) 
 ค่ำร้อยละ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
การงานฯสูงขึ้น
เฉล่ีย 
ร้อยละ๔๐- ๔๙ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
การงานฯสูงขึ้น
เฉล่ีย 
ร้อยละ๕๐- ๕๙ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
การงานฯสูงขึ้น
เฉล่ีย 
ร้อยละ๖๐- ๖๙ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
การงานฯสูงขึ้น
เฉล่ียร้อยละ 

๗๐-๗๙ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
กลุ่มสาระการ
งานฯสูงขึ้นเฉล่ีย
ร้อยละ๘๐-๑๐๐ 
 

 
  ๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         ๑.  ครูมีการพัฒนาโดยการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
         ๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
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ลงช่ือ              ผู้เสนอโครงการ        
                 (นางจีระนนัท์  ละคร)                  
 

 
  
 
 
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                         ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
           ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )          (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 
                                                                                                
       ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               
                                       ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)          
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ลงช่ือ                                  ผู้วิเคราะห์โครงการ 
          (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 
          เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ          
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โครงกำร  พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
แผนงำน การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบำย ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน นักเรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวสินีนาฏ  อ่อนเถ่ือน 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ถึง มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันการจัดการศึกษาของชาติมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์  สังคมและสติปัญญา โดยมุ่งเน้นให้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เน้นความส าคัญท้ังความรู้
กระบวนการเรียน คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
 การสอนภาษาต่างประเทศ มุ่งพัฒนากระบวนการส่ือสาร ความสามารถในการส ารวจ การตั้งข้อ และ
การเช่ือมโยงความรู้ ความสามารถดังกล่าวมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับบุคคลในสังคมปัจจุบัน อีก
ท้ังการเรียนการสอนในวิชาภาษาต่างประเทศเป็นเนื้อหาท่ีมีความเป็นนามธรรมสูง เป็นเหตุให้นักเรียนไม่เข้าใจ
ในเนื้อหาและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติตกต่ า 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดท าโครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เป็นไปตามเกณฑ์ และผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

๒.  เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๓.  เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
 ๑. นักเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ จ านวน ๒๓๕ คน 
เชิงคุณภำพ 
 ๑.  นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
   ๒.  นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ชื่อกิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร 
๑. ประชุมวางแผนบุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์/แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. ประเมินความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ส่ือ 
วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียน 
การสอน 
๓. วางแผนการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
- 
 

 
นางสาวสินีนาฏ  

อ่อนเถื่อน 

ขั้นด ำเนินกำร 
๔. ท าเอกสารประกอบการด าเนินโครงการ 
๕. ด าเนินการตามโครงการ 

 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 

 
๒,๐๐๐ 

 
นางสาวสินีนาฏ  

อ่อนเถ่ือน 

ขั้นติดตำมประเมินผล 
๕. ประเมินผลตามแบบประเมิน และติดตาม
การด าเนินการ 
๖. สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 

 
มีนาคม-เมษายน 

๒๕๖๓ 

 
- 

นางสาวสินีนาฏ  
อ่อนเถ่ือน 

 

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๗.  งบประมำณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน...........๓,๐๐๐..........บาท 
      -  อื่นๆ  จ านวน..............-...................บาท 
๘.  กำรติดตำมและประเมินผล 

     จากการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 

     ระดับคุณภำพ (เกณฑ์กำรประเมิน) 
หน่วยวัด สูตรกำรค ำนวณ 

ระดับคุณภำพ 
(เกณฑ์กำร
ประเมิน) 
 ค่ำร้อยละ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
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สูงขึ้นเฉล่ีย 
ร้อยละ๔๐- ๔๙ 

สูงขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ๕๐- ๕๙ 

สูงขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ๖๐- ๖๙ 

สูงขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ ๗๐-๗๙ 

สูงขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ๘๐-๑๐๐ 
 

 
  ๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         ๑.  ครูมีการพัฒนาโดยการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
         ๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสารคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

ลงช่ือ              ผู้เสนอโครงการ        
                         (นางสาวสินีนาฏ อ่อนเถ่ือน)  

 
 ลงช่ือ              ผู้เสนอ 
  

 
 
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )          (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 
                                                                                                
       ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               
                                       ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)          
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์ 
     
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ลงช่ือ                                         ผู้วิเคราะห์โครงการ 
          (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 
           เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ          
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โครงกำร              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนงำน           แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
สนองนโยบำย  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑,๔, 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน นักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสุนิษา  วรรณทุ 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกระบวน 
การเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการฝึกทักษะ กระบวนการคิด โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เพื่อกระตุ้นผลักดันให้
ผู้เรียนน าเพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้
นักเรียนได้รับการพฒันาศักยภาพสูงสุดในตน มีทักษะท่ีเข้มแข่งและเหมาะสมเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการเรียนรู้
ระดับสูงขึ้นไปและด ารงชีวิตอยู่สังคมอย่างเหมาะสมมีความสุข   เกิดความมั่นใจ มีเจตคติท่ีดี เข้าใจถึง
วัฒนธรรมประเพณี  โดยอาศัยกระบวนการฝึกฝนปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง ท่ีจ าเป็นไปกว่านั้นคือ ผู้เรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี ๕ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ท้ัง ๒ ระดับช้ัน 
  ด้วยเหตุนี้เองท าให้เล็งเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงคุณค่าการพัฒนากลุ่มกิจการ
นักเรียน และ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อมุ่งสร้างพลเมืองดีท่ีต่ืนตัว และอยู่รวมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และท าให้การศึกษาน า
การปัญหาส าคัญของสังคม 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น 

๓.  เป้ำหมำย 
๓.๑   ด้ำนคุณภำพ     

2.1.1 ผู้เรียนได้พัฒนาการทางด้านคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
2.1.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น และสามารถด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม   
๓.๒   ด้ำนปริมำณ    

          ๓.๒.๑  นักเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์จ านวน ๒๓๕ คน 
๓.๒.๒  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ทุกคน 
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๔.   วิธีด ำเนินกำร   

ล าดับท่ี วิธีด าเนินการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.เตรียมการ
(Plan) 

เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพื่อ
ขออนุมัติ 

 ต.ค. ๒๕๖๓ นางสาววราภรณ์ 
ช่องจอหอ 

๒.ด าเนินการ(Do)  
   
- กิจกรรมค่ายลูกเสือ/เนตรนารี 
 
-กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมกาสีภายใน 
-กิจกรรมกีฬาปาริชาติเกมส์ 
-กิจกรรมชุมนุม 
-กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้าน
ผู้น า 
-กิจกรรม ICT 
-วันคริสมาสต์และปีใหม่ 

 
ปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 

ภาคเรียน ๑/
๒๕๖๓ 
 
 
ภาคเรียน 
๒/๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
พ.ย. ๒๕๖๓- 
ก.ย. ๒๕๖๓ 
 

 
 
นางสาวรัตติกาล   
นางสาวเมธินี 
นางชลธิชา 
นางสาวภักด์ิวดี 
นางสาวสุรีรัตน์ 
นายชัยชนะ 
นายชัยชนะ 
นางสุนิษา  วรรณทุ
นางชลธิชา 
 
นางสาวเมธินี 
นางสาวสินีนาฏ 

 
ล ำดับท่ี วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบ
(Check)                                                                            

ประเมินโครงกำร ประเมินควำม
พึงพอใจ  รำยงำนผล 

ปีละ ๑ ครั้ง ส.ค. ๒๕๖๐ นางสุนิษา  วรรณทุ 

ปรับปรุง/พัฒนำ
(Act) 

น ำผลกำรประเมินมำเปรียบเทียบ 
ปรับปรุง พัฒนำ 

ปีงบประมำณ 
๒๕๖๐ 

  

 
 

2 พื้นที่ด ำเนินกำร  โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์  อ ำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคำย 
3 งบประมำณ 

1. รวมงบประมำณทั้งสิ้น   ๑๗๙๗๗๐  บำท 
2. ค่ำใช้จ่ำยจ ำแนกตำมกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณท่ีอนุมัติ รายละเอียด 

- กิจกรรมค่ายลูกเสือ/เนตรนารี ๓๐,๐๐๐  

-กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ๘๐๐๐  
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-กิจกรรมทัศนศึกษา ๘๐,๐๐๐  

-กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๕๐๐๐  

-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ๘,๐๐๐  

-กิจกรรมกาสีภายใน ๑๐,๐๐๐  

-กิจกรรมวันคริสมาสต์ ๑๐,๐๐๐  

-กิจกรรมกีฬาปาริชาติเกมส์ ๒๐,๐๐๐  

-กิจกรรมชุมนุม ๓,๐๐๐  

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านผู้น า ๒๐,๐๐๐  

-กิจกรรม ICT ๓,๐๐๐  

รวม ๗๔,๐๐๐  

  
 

4 กำรวัดและประเมินผล   ประเมินก่อน/ระหว่ำง/หลังจัดกิจกรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ/กิจกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ 

 
  - กิจกรรมค่ายลูกเสือ/เนตรนารี 
 
-กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมกาสีภายใน 
-กิจกรรมกีฬาปาริชาติเกมส์ 
-กิจกรรมชุมนุม 
-กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านผู้น า 
-กิจกรรม ICT 

 
ประเมิน 
การประเมิน สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
ประเมินความพึงใจ 
สังเกตการปฏิบัติงาน 
ประเมินความพึงพอใจ 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบสังเกต แบบสอบถาม, 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึงใจ 

แบบสอบถาม 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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      ลงช่ือ               ผู้เสนอโครงการ        
                  (นางสุนิษา  วรรณทุ)  

 
 ลงช่ือ              ผู้เสนอ 
  

 
 
 
ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )          (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์ ) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 
                                                                                                
            ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ               
                                       ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)          
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ลงช่ือ                                    ผู้วิเคราะห์โครงการ 
             (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 
             เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานฯ          
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งำน/โครงกำร  พัฒนางานบริหารและงบประมาณ 
แผนงำน  การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบำย  ยุทศาสตร์ท่ี  ๓  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน ผู้บริหาร    
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวปิยะดา  อุประ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

ด้วย พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวดท่ี ๖  มาตรา ๔๗,๔๘ และมาตราท่ี ๕๐ ได้
ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนางานท้ัง ๔ ด้านก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแผนในการพัฒนาในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ และต้องมีการจัดระบบการเงิน การบัญชีให้เป็นระบบเป็นปัจจุบันและถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และเป็นประสิทธิผลในการบริหารงานต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดองค์กรให้มีโครงสร้างการบริหารและระบบการบริหารอย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อจัดการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
3. เพื่อจัดการบริหารโดยหลักการมีส่วนร่วม 
4. เพื่อจัดระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลในสถานศึกษา 
5. เพื่อให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้

บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
 

๓.  เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

๑.     มีการจัดองค์กรและจัดโครงร่างการบริหาร 
๒.     มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
๓.     มีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม 
๔.     มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล 
๕.     ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.     สถานศึกษามีการปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป 

เชิงคุณภำพ 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
2. สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 



ห น ้ า  | ๗๖ 

 

แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์ 

 
 

๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
๑. ประชุมจัดท าโครงการ / พิจารณาอนุมัติโครงการ 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓.  ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
๔.ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 

๕.  กิจกรรม  /  ระยะเวลำ  /  แผนติดตำมก ำกับ 

 
 
๖.  งบประมำณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน........... ๒๖,๕๒๔..........บาท 
      -  อืน่ๆ  จ านวน.................................บาท 
 
๗.  กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
 

กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้
งบประมำณ 

( ถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร ) 
งบประมำณที่ใช้ 

งบประมำณตำมหมวดรำยจ่ำย 
ตอบแทนใช้
สอย / วัสดุ 

รำยจ่ำยอื่น 

๑. จัดท าแผนภูมิ/โครงสร้างการบริหาร 
๒. จัดท าแผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการ/การ
รายงาน/ต้นทุนผลผลิต/ค ารับรอง 
๓. จัดท าระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลย์ 
๔. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 

- 
- 
 
- 

๒๖,๕๒๔ 

  

รวม ๒๖,๕๒๔   
 

 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
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๘.  กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัด / ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด / 

ประเมินผล 

ผลผลิต 
- บุคคลทุกฝ่ายได้ร่วมด าเนินการพัฒนาโรงเรียนตาม
กลยุทธ์และมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพและพัฒนาการ
สอนของครู 

ผลลัพธ ์
- สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร บรรลุเป้าหมาย
การศึกษาและครูมีความสามารถในการจัดการการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

- สอบถาม 
- สังเกต 

 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
 

 

 
      ลงช่ือ             ผูเ้สนอโครงการ        
             (นางสาวปิยะดา   อุประ )  
   
 
       
ลงช่ือ                                       ผูเ้ห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ                                       ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
         (นางอภิญญา  โยวะ)                        (นางสาวสุรีรัตน์  จนัทะวงษ)์ 
  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล              หวัหนา้กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
      ลงช่ือ                                    ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                 ( นายไพรัตน์  แดนขนบ )                                                        
                       ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์              
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โครงกำร โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ 
แผนงำน การพัฒนาระบบบริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้ำน ครู มาตรฐานท่ี  ๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน พฤษภาคม ๒๕๖๓– ถึง มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  เป็นโรงเรียนในฝัน ในสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  ซึ่งด าเนินงานตามกลยุทธ์หลักของโรงเรียนในฝัน  มาโดย
ตลอด  เพื่อให้การด าเนินงานสนองกลยุทธ์ข้อท่ี ๑ และด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  

 ดังนั้นกลุ่มบริหารวิชาการจึงจัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีและใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและพอเพียงกับความต้องการ 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับการใช้ในส านักงานวิชาการ 
 ๒.๒  เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.๓  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามระบบ และเกิดความคล่องตัว 

 
๓.  เป้ำหมำย 
 

 เชิงปริมำณ 
 มีวัสดุอุปกรณ์ ให้การบริการต่อการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการใช้ของบุคลากร 
 
 เชิงคุณภำพ 
 มีวัสดุอุปกรณ์ ให้การบริการต่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๑๐๐ 

๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
ช่ือกิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. ส ารวจความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
   ในกลุ่มงาน 

 
 
๑ - ๑๕ พ.ค. 

 
 
- 

 
 
นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์ 
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๒. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ ๒๕๖๓ 
 
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 
- 

ขั้นด าเนินการ 
๑.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 
๒. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 
  และลงทะเบียนควบคุมวัสดุอุปกรณ์ 

 
๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
ถึง ๒๐ก.พ. ๒๕๖๒ 

 
 
๑๒๓,๐๑๔ 

 
 
นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์ 

ช่ือกิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นติดตามประเมินผล 
๑. สรุปประเมินผล 

 
๑ - ๑๕ มี.ค. 
๒๕๖๒ 

 
- 

 
นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์ 

 
๕.  งบประมาณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน...........๘๐,๐๐๐..........บาท 
      -  อืน่ๆ  จ านวน..............-...................บาท 

๖.  การติดตามและประเมินผล 
๑. ข้อมูลจากสมุดบันทึกการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์กลุ่มบริหารวิชาการ 

 ๒. สรุปผลโครงการ/งบประมาณ 

     ระดับคุณภาพ (เกณฑ์การประเมิน) 
หน่วยวัด สูตรการค านวณ 
ระดับคุณภาพ 
(เกณฑ์การ
ประเมิน) 
 ค่าร้อยละ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีวัสดุและ
อุปกรณ์การ
พิมพ์ 
ร้อยละ ๔๐-๔๙ 

มีวัสดุและ
อุปกรณ์อุปกรณ์
การพิมพ ์
ร้อยละ๕๐-๕๙ 

มีวัสดุและ
อุปกรณ์อุปกรณ์
การพิมพ ์
ร้อยละ๖๐-๖๙ 

มีวัสดุและ
อุปกรณ์อุปกรณ์
การพิมพ ์
ร้อยละ๗๐-๗๙ 

มีวัสดุและ
อุปกรณ์อุปกรณ์
การพิมพ ์
ร้อยละ๘๐-๑๐๐ 

๗.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 มีวัสดุ และอุปกรณ์อุปกรณ์การพิมพ์ เพื่อใช้ในส านักงานวิชาการ อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรครูทุกกลุ่มสาระ 

 

 
 
      ลงช่ือ             ผู้เสนอโครงการ        
      (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์ )  
   
 
       
ลงช่ือ                              ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางชลธิชา  ประเสริฐ )                        (นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
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      ลงช่ือ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
              ( นายไพรัตน์  แดนขนบ )                                                        
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์              

 

โครงการ              ปรับปรุงและพฒันาระบบบริหารจดัการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
แผนงาน           การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย  ยทุธศาสตร์ ที่  ๓  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทัว่ไป  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้าน การบริหารจดัการจดัการศึกษา มาตรฐานที่  ๒  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจีรนนัท ์ ละคร 
ลักษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ถึง กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย  เป็นโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๒๑ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงด าเนินการตามกลยทุธข์องโรงเรียนในฝันตลอดโดยเฉพาะยทุธศาสตร์  หลกัขอ้ที่  ๓  สร้างพลงั
ขบัเคล่ือนใหโ้รงเรียนมีระบบการจดัการโรงเรียนที่ดี  คล่องตวัมีประสิทธิภาพส่งผลใหน้กัเรียนพฒันา
ศกัยภาพ  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสงัคม  เพือ่สนองนโยบายขา้งตนัและมีวสัดุอุปกรณ์ใชใ้นส านกังาน
อยา่งเพยีงพอตามความจ าเป็น   
 ดงันั้นโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์โดยกลุ่มบริหารทัว่ไป ไดจ้ดัท าโครงการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์
ส านกังานกลุ่มบริหารทัว่ไป ขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพือ่จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ใชใ้นส านกังานกลุ่มบริหารทัว่ไป ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑   ด้านคุณภาพ     
 ๔.๑.๑  มีวสัดุอุปกรณ์ใชใ้นส านกังานเพยีงพอตามความตอ้งการ    
๓.๒   ด้านปริมาณ    

          ๔.๒.๑  ครูในกลุ่มบริหารทัว่ไปและนกัเรียนมีวสัดุอุปกรณ์ใชใ้นส านกังาน  ร้อยละ  ๙๐ 
๔.   วิธีด าเนินการ   
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ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
 ๑.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 ๒.  เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ
 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
- 
- 

 
ครูกลุ่มบริหารทัว่ไป 

ขั้นด าเนินการ 
๑.  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
๒.  ตรวจวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการและ
ลงทะเบียนควบคุมการใชว้สัดุอุปกรณ์ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
๗,๐๐๐ 

- 

 
นางจีรนนัท ์ ละคร 

ขั้นติตามประเมินผล 
๑.  ประเมินผลการจดักิจกรรม 
๒.  สรุปรายงานโครงการเป็นรูปเล่ม 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
- 
- 

 
นางจีรนนัท ์ ละคร 

 
๕.    สถานที่ด าเนินการ     โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย 
๖.    ระยะเวลาด าเนินการ     คร้ังที่  ๑  วนัที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ถึง  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๖๓   
        คร้ังที่  ๒  วนัที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ถึง  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
๗.  งบประมาณ      - งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน..๗,๐๐๐..บาท                  
(เจด็พนับาทถว้น) 
       - อ่ืนๆ  จ านวน..............-...................บาท    
๘.  การติดตามประเมินผล 
 ๑.  ขอ้มูลจากสมุดบนัทึกการเบิก – จ่าย  วสัดุอุปกรณ์  กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 ๒.  สรุปผลโครงการ / งบประมาณ 
ระดับคุณภาพ  ( เกณฑ์การประเมนิ ) 

หน่วยวัด สูตรการค านวณ 

ระดับคุณภาพ
(เกณฑ์การ
ประเมิน) 
ค่าร้อยละ 

ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ ระดับ  ๔ ระดับ  ๕ 
ครูในกลุ่มบริหาร
ทัว่ไป มีวสัดุ 
อุปกรณ์ที่ใช ้
ในส านกังาน 
ต ่ากวา่ร้อยละ ๕๐ 

ครูในกลุ่ม
บริหารทัว่ไป มี
วสัดุ 
อุปกรณ์ที่ใช ้
ในส านกังาน 
ร้อยละ ๕๐  -  

ครูในกลุ่ม
บริหารทัว่ไป มี
วสัดุ 
อุปกรณ์ที่ใช ้
ในส านกังาน 
ร้อยละ ๖๐  -  

ครูในกลุ่ม
บริหารทัว่ไป มี
วสัดุ 
อุปกรณ์ที่ใช ้
ในส านกังาน 
ร้อยละ ๗๐  -  

ครูในกลุ่มบริหาร
ทัว่ไป มี 
วสัดุอุปกรณ์ที่ใช ้
ในส านกังาน 
ร้อยละ ๘๐  -  
๑๐๐ 
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๕๙  ๖๙ ๗๙ 
 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        มีวสัดุอุปกรณ์ใชใ้นส านกังานกลุ่มบริหารทัว่ไป เพยีงพอกบัความตอ้งการ 
 
 

      ลงช่ือ      ผูเ้สนอโครงการ        
                                 (นางจีรนนัท ์ ละคร)  
 
ลงช่ือ             ผูเ้ห็นชอบโครงการ       ลงช่ือ                                   ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
         ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )                  (นางจีรนนัท ์ ละคร ) 
    หวัหนา้กลุ่มงานบริหารวชิาการ            หัวหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป  
 
                                                                                                   

    ลงช่ือ                                ผูอ้นุมตัิโครงการ               
                                           (นายไพรัตน์  แดนขนบ)     
                                                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์      
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โครงการ              วนัส าคญัต่างๆ 
แผนงาน           เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส านึกความเป็นไทยและวิถชีีวิตตามหลกัปรัชญา     
                                        ของเศรษฐกิจพอเพียง    
สนองนโยบาย  ยทุธศาสตร์ที่  ๓  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทัว่ไป  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้าน คุณภาพการใหบ้ริการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุกูล  ขอนอาบ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวฒันธรรมมาตัง้แต่อดตี มีวนั
ส าคัญต่าง ๆ  มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา   แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ทางด้านวตัถ ุส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมประเพณีไทยอันดงีาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็น
ความส าคัญ ขาดจิตส านึกในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขนัและรับ
วฒันธรรมของชาติตะวนัตกได้ง่าย  

โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์จึงได้จัดกิจกรรมวนัส าคัญทางศาสนา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการ
รักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย์ ด  ารงไว้ซ่ึงประเพณีและภมิูปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้ เรียน
ได้มีส่วนร่วมท ากิจกรรมในวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ สามารถน าหลกัธรรมไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวนัท าให้มีการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเป็นรากฐานในการพฒันาสังคม
ประเทศชาติให้มีความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป  
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญทางศาสนา 
  ๒. เพ่ือปลกูฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภกัดต่ีอชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย์ด  ารงไว้ซ่ึง
ประเพณีที่ดงีาม  รักความเป็นไทย 
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 ๓.เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าหลกัธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวนัมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑   ด้านปริมาณ    
 - นักเรียนโรงเรียนรลาโภนุสรณ์ร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมกิจกรรมวนัส าคัญต่าง ๆ  

 -คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ร้อยละ ๑๐๐ได้ร่วมกิจกรรมวนัส าคัญต่าง ๆ  
๓.๒  ด้านคุณภาพ 
       -คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ร้อยละ ๑๐๐  ตระหนักเห็นความส าคัญและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณีที่ดงีาม 
 - นักเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ร้อยละ ๑๐๐  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 

๔.   วิธีด าเนินการ   

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ปฐมนิเทศ - ๒,๐๐๐ - ๑๖ พ.ค.๖๑ งานกิจการฯ 

กิจกรรมที่ ๒  วันไหว้ครูและเลือกต้ัง
คณะกรรมการนักเรียน      

- ๕,๐๐๐ -    ๑๔ มิ.ย. ๖๑ กลุ่มสาระ
สังคมฯ 

กิจกรรมที่ ๓ วนัแม่แห่งชาติ - ๕,๐๐๐ - ๑๐ ส.ค.๖๑ งานกิจการฯ 

กิจกรรมที่ ๔ วนัพ่อแห่งชาติ  ๑,๕๐๐  ๒ ธ.ค.๖๑ งานกิจการ 

รวมทั้งส้ิน ๑๓,๕๐๐  (หน่ึงหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
๕.    สถานที่ด าเนินการ     โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย 
๖.    ระยะเวลาด าเนินการ     วนัที่ ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ถึง  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒     
  
๗.  งบประมาณ      - งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน..๑๓,๕๐๐..บาท 
(หน่ึงหม่ืนสามพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 
       - อ่ืนๆ  จ านวน..............-...................บาท 
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๘.  การประเมินผล 

ตวับ่งชีส้ภาพความส าเร็จ วิธีวดัและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วดั 
๑.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวนัส าคัญ
ต่างๆและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี
วฒันธรรมไทย 
๒.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลกัษณะและค่านิยมที่
พึง 
ประสงค์ 
๓.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความจงรักภกัดต่ีอชาติ 
ศาสนาและพระมหากษตัริย์ด  ารงไว้ซ่ึงประเพณีที่ดี
งาม  รักความเป็นไทย 
 

- การสังเกต 
-การประเมินความพึง
พอใจของการจัดกิจกรรม 
-ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

-แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจของการจัดกิจกรรม 
-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการเรียนรู้  (Learning Outcome) 
นักเรียน ครู ผู้บริหาร อ่ืน ๆ 

๑.นักเรียนมีความ
ภาคภมิูใจในความเป็น
ไทยรักและเทิดทูน
สถาบันชาติ ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษตัริย์  
๒.นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์  
๓.ปัญหาด้านการ

๑.ครูมีความภาคภมิูใจใน
การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วฒันธรรมที่ดงีาม รัก
ความเป็นไทย รักและ
เทิดทูนสถาบัน ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์ 
๒.ครูจัดการเรียนการ

๑.มีความภาคภมิูใจใน
การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วฒันธรรมที่ดงีาม รัก
ความเป็นไทย รักและ
เทิดทูนสถาบัน ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์ 
๒. ผู้บริหารบริหารจัด

๑.เป็นแบบย่างที่ดีให้กับ
ผู้ปกครอง ชุมชนในการ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วฒันธรรมที่ดงีาม 
๒.ผู้ปกครอง ชุมชนรัก
ความเป็นไทย รักเทิดทูน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์ 
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ปกครองนักเรียนลดลง 
๔.นักเรียนมีคุณลกัษณะ
ตามวิสัยทัศน์ ค าขวญั 
และอัตลกัษณ์ของ
โรงเรียน 
 

สอนได้บรรลตุาม
เป้าหมายของหลกัสูตร 

การศึกษาได้บรรลตุาม
เป้าหมายและมาตรฐานที่
ก  าหนดตามแผนปฏิบัติ
การ 

 
 

      ลงช่ือ      ผูเ้สนอโครงการ        
                                (นายอนุกูล  ขอนอาบ)  
 
ลงช่ือ            ผูเ้ห็นชอบโครงการ        ลงช่ือ                                   ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางจีรนนัท ์ ละคร )                   ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )  
    หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป                         หวัหนา้กลุ่มงานบริหารวชิาการ   
 
                                     
        

      ลงช่ือ                 ผูอ้นุมตัิโครงการ               
                                         (นายไพรัตน์  แดนขนบ)    
                                                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์    
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โครงการ              งานประชาสัมพันธ์และข้อมูลสารสนเทศ 
แผนงาน           แผนพฒันาคุณภาพนกัเรียน 
สนองนโยบาย  ยทุธศาสตร์ที่ ๒  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทัว่ไป  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้าน นกัเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเมธินี  จนัทะพงษ ์
ลักษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ด้าน คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การ 
ส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนจึงมีความส าคัญในการเป็นส่ือประสานให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนสู่ชุมชน จาก
หลกัการดงักล่าว เห็นสมควรให้มีการจัดท าโครงการ ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม เป็นการส่ือสาร
ที่สามารถเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ผลงานดเีด่นของ
สถานศึกษา บุคลากร และ นักเรียน ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนสาธารณะชน ได้รับรู้
ข่าวสารด้านการจัดการศึกษา ของ โรงเรียน ด้วยเหตผุลดงักล่าว โรงเรียน จึงจัดท าโครงการ ประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ขึน้เพ่ือ ประชาสัมพนัธ์ และแลกเปลีย่นเรียนรู้ในการจัดการศึกษาให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องและสาธารณะชนได้ทราบอย่าง กว้างขวางต่อไป 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑   เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ 
             ๒.๒   เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน 
             ๒.๓  เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อันดรีะหว่างโรงเรียนกับชุมชน   
๓.  เป้าหมาย 
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๓.๑   ด้านคุณภาพ     
 ๓.๑.๑  บุคลากรในโรงเรียน/นักเรียน/ชุมชน /ผู้ปกครองนักเรียน /คณะกรรมการ
สถานศึกษา ขัน้พืน้ฐานและบุคคลภายนอก มีสัมพนัธ์ที่ดต่ีอกัน และมีส่วนร่วมในจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพได้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและได้รับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างต่อเน่ือง  

 ๓.๑.๒  ชุมชนกับโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกันในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน        
๓.๑.๓ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมเป็นองค์กรแห่งการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

๓.๒   ด้านปริมาณ    
          ๓.๒.๑  โรงเรียนได้จัดท าวารสารเผยแพร่เดือนละ ๑ ฉบับ  
                           ๓.๒.๒  โรงเรียนมีเวบ็ไซด์ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ 
    
๔.   วิธีด าเนินการ   
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
 ๑.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 ๒.  เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ
๓.  จดัท าค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

 
๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

๒๐ -  ๒๕  พ.ค.   
๒๕๖๓ 

 

 
- 
- 
- 
 

 
ครูกลุ่มบริหารทัว่ไป 
 

ขั้นด าเนินการ 
๑.  จัดซ้ือวสัด ุอุปกรณ์ 
 ๒ จัดท าวารสารประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
 ๓จัดท าเวบ็ไซด์โรงเรียน  
 ๔จัดป้ายนิเทศน าเสนอข่าวสารประชาสัมพนัธ์ 
โรงเรียน  
๕ จัดประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย 
 

 
 

 
๘,๕๐๐ 

 
ครูเมธินี  จนัทะพงษ ์
 

 

ขั้นติตามประเมินผล 
  ๑.  ประเมินผลการจดักิจกรรม 
  ๒.  สรุปรายงานโครงการเป็นรูปเล่ม 

 
๑  ก.ค.  ๒๕๖๓ 
๑  ก.ค.  ๒๕๖๓ 

 

 
- 
- 

ครูเมธินี  จนัทะพงษ ์
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ขั้นติตามประเมินผล 
   ๑.  ประเมินผลการจดักิจกรรม 
   ๒.  สรุปรายงานโครงการเป็นรูปเล่ม 

 
๑  มี.ค.  ๒๕๖๒ 
๑๕  มี.ค.  ๒๕๖๒ 

 

 
- 
- 

 
  ครูเมธินี  จนัทะพงษ ์
 

 
 
๕.    สถานที่ด าเนินการ     โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย 
๖.    ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
๗.  งบประมาณ      - งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน..๘,๕๐๐..บาท 
(แปดพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 
       - อ่ืนๆ  จ านวน..............-...................บาท 
 
๘.  การติดตามประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เง่ือนไขความส าเร็จ 
๑โรงเรียนจัดท าวารสารเผยแพร่เดือนละ ๑ ฉบับ วารสารโรงเรียน เดือนละ ๑ ฉบับ 
๒โรงเรียนมีเวบ็ไซด์ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
ต่างๆ 

เวป็ไซดโ์รงเรียน โรงเรียนมีเวป็ไซด์ 

๓โรงเรียนจัดป้ายนิเทศเผยแพร่ข่าวสารโรงเรียน ป้านนิเทศโรงเรียน เดือนละคร้ัง 
๔ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกบั
การ ดeเนินโครงการ 

ประเมินความพงึพอใจ ร้อยละ ๗๕ 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
๑. โรงเรียนจัดท าวารสารเผยแพร่เดือนละ ๑ ฉบับ  
๒. โรงเรียนมีเวบ็ไซด์ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ เวบ็ไซด์โรงเรียน โรงเรียนมีเวบ็ไซด์  
๓. โรงเรียนจัดป้ายนิเทศเผยแพร่ข่าวสารโรงเรียน ป้ายนิเทศโรงเรียน เดือนละ๑ คร้ัง  
๔. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการ ด าเนินโครงการ  
 
 

    ลงช่ือ      ผูเ้สนอโครงการ        
                            (นางสาวเมธินี  จนัทะพงษ)์  
 
ลงช่ือ             ผูเ้ห็นชอบโครงการ       ลงช่ือ                                   ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
          (นางจีรนนัท ์ ละคร )                    ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )  
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      หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป                         หวัหนา้กลุ่มงานบริหารวชิาการ  
 
               

    ลงช่ือ                                ผูอ้นุมตัิโครงการ               
                                         ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)              
                                                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  
 
    
 
โครงการ              ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
แผนงาน           แผนพฒันาคุณภาพนกัเรียน 
สนองนโยบาย  ยทุธศาสตร์ ที่ ๓  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทัว่ไป  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้าน นกัเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุกูล  ขอนอาบ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา   ๒๕๖๓ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย  เป็นโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๒๑  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงด าเนินการตามกลยทุธข์องโรงเรียนในฝันตลอด โดยเฉพาะยทุธศาสตร์ที่ ๓  สร้างพลงัขบัเคล่ือนให้
โรงเรียนมีระบบการจดัการเรียนที่ดี คล่องตวัมีประสิทธิภาพส่งผลใหน้กัเรียนพฒันาศกัยภาพ 
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสงัคมและพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถ คุณลกัษณ์ที่พงึประสงคแ์ละทกัษะการด ารงชีวติไดต้ามศกัยภาพ ซ่ึง
กิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียนเป็นกิจกรรมที่ช่วยใหน้กัเรียนไดต้ระหนกัถึงผลกระทบ
เก่ียวกบัยาเสพติด และสร้างภูมิคุม้กนั เพือ่ไม่ใหน้กัเรียนหนัไปพึ่งสารเสพติด เม่ือประสบปัญหาต่าง ๆ  ใน
ชีวติ อน่ึงในวนัที่  ๒๖  มิถุนายน  ของทุกปีเป็นวนัต่อตา้นยาเสพติดและคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย  ไดมี้มติใหมี้การจดักิจกรรมเดินรณรงคต่์อตา้น
ยาเสพติดในรูปแบบที่เหมาะสมและพร้อมเพรียง  ในวนัที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  และให้รายงานผลการจดั
กิจกรรมให ้ ศตส.อ าเภอบา้นฝางทราบหลงัการจดักิจกรรม  เพือ่สนองนโยบายดงักล่าวและสร้างความ
ตระหนกัในเร่ืองการแกไ้ขปัญหายาเสพติดใหก้บันกัเรียน  และในวนัที่  ๑  ธนัวาคม  ของทุกปีเป็นวนัโลก 
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ตา้นเอดส์  (WORLD  AIDS  DAY)  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์จึงไดจ้ดักิจรรมโลกตา้นเอดส์ขึ้นเพือ่ใหค้วามรู้
กบันกัเรียน 
 ดงันั้นโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์โดยกลุ่มบริหารทัว่ไป จึงไดจ้ดัท าโครงการการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพือ่ใหน้กัเรียนจดัท าป้ายนิเทศและร่วมเดินรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดในวนัส าคญัที่เก่ียวขอ้ง 
 ๓.๒  เพือ่ใหน้กัเรียนมีจิตส านึกในการร่วมแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 ๓.๓  เพือ่ใหน้กัเรียนตระหนกัถึงภยัอนัตรายของโรคเอดส์ 
 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑   ด้านคุณภาพ     
 ๔.๑.๑ นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเดินรณรงคก์ารป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
  ๔.๑.๒ นกัเรียนตระหนกัถึงผลกระทบเก่ียวกบัยาเสพติด และสร้างภูมิคุม้กนัในตวัเอง เพือ่
ไม่ใหไ้ปยุง้เก่ียวกบัส่ิงเสพติดเม่ือประสบปัญหาต่างๆ 
              ๔.๑.๓ นกัเรียนมีจิตส านึกและตระหนกัในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดและร่วมเดินรณรงค์
ต่อตา้นยาเสพติด 
๓.๒   ด้านปริมาณ    

          ๔.๒.๑   ครูเขา้ร่วมกิจกรรม  จ  านวน  ๒๕ คน  
  ๔.๒.๒  นกัเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและไม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  จ  านวนร้อยละ  ๑๐๐  
  ๔.๒.๓  นกัเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์จ านวน  ๒๐๗  คน  ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์
ต่อตา้นยาเสพติดและท าป้ายนิเทศตามโครงการร้อยละ  ๙๕ 
  ๔.๒.๔  นกัเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์จ านวน  ๒๐๗  คน  ร่วมกิจกรรมวนัโลกตา้น
เอดส์ร้อยละ  ๙๕ 
 
๔.   วิธีด าเนินการ   
กิจกรรมที่  ๑   
 ช่ือกิจกรรม การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมครูในกลุ่มเพือ่วางแผนการด าเนินงาน 
๒. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ
๓. จดัท าค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
- 
- 
- 

 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 

 

ขั้นด าเนินการ 
๑. ประชาสมัพนัธก์ารจดักิจกรรมและด าเนินงาน 
     การจดักิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
      ยาเสพติด 
๒. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการจดักิจกรรม 
๓. จดักิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลก 
๔. จดัประกวดป้ายนิเทศ รณรงคต่์อตา้นยาเสพ
ติด 
    เป็นหอ้งในระดบัช่วงชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
     และตอนปลาย 
๕. เดินรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด 
๖. ตรวจสารเสพติด 

 
ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
 

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 

  
กลุ่มบริหารทัว่ไป 

 

ขั้นติดตามประเมินผล 
๑. ประเมินผลการจดักิจกรรม 
๒. สรุปรายงานเป็นรูปเล่ม 

 
ตลอดปีการศึกษา๒๕๖๓ 
ตลอดปีการศึกษา๒๕๖๓ 

 

 
- 
- 

 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 

 

 
กิจกรรมที่  ๒   
 ช่ือกิจกรรม  วนัโลกตา้นเอดส์  (WORLD  AIDS  DAY)   

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมครูในกลุ่มเพือ่วางแผนการด าเนินงาน 
๒. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ
๓. จดัท าค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
๒๘  พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 
๒๘  พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 
๒๘  พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 
- 
- 
- 

 
นายอนุกูล  ขอนอาบ 

 

ขั้นด าเนินการ 
๑. ประชาสมัพนัธง์านวนัโลกตา้นเอดส์ 
๒. จดับอร์ดวนัโลกตา้นเอดส์ 
๓. ตอบปัญหาความรู้เร่ืองโรคเอดส์  บริเวณลาน
โพธ์ิ 
๔. ใหค้วามรู้เสียงตามสาย 

 
๒๘  - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ 
๒๘  - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ 
๑ ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

 
๑ ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

  
นายอนุกูล  ขอนอาบ 

 

ขั้นติดตามประเมินผล 
๑. ประเมินผลการจดักิจกรรม 
๒. สรุปรายงานเป็นรูปเล่ม 

 
๑ – ๑๐  ธนัวาคม  

๒๕๖๓ 
๑ – ๑๐  ธนัวาคม  

๒๕๖๓ 

 
- 
- 

 
นายอนุกูล  ขอนอาบ 
 

๕.    สถานที่ด าเนินการ     โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย 
๖.    ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีการศึกษา       
๗.  งบประมาณ      - งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน.. ๓;๐๐๐   ..บาท 
(สามพนับาทถว้น) 
       - อ่ืนๆ  จ านวน..............-...................บาท 
 
 
 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

๑ ค่าวสัดุอุปกรณ์ป้ายรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด
และจดับอร์ดวนัโลกตา้นเอดส ์

๑ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐  

๒ ซ้ือน ้ ายาตรวจสารเสพติด ๑ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐  
รวมเงิน   ๓,๐๐๐  

 



ห น ้ า  | ๙๔ 

 

แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์ 

๘.  การติดตามประเมินผล 
   ขอ้มูลจากการประเมินผลโครงการ 
ระดับคุณภาพ  ( เกณฑ์การประเมนิ ) 
หน่วยวัด สูตรการค านวณ 

ระดับคุณภาพ
(เกณฑ์การ
ประเมิน) 
ค่าร้อยละ 

 
 
 

ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ ระดับ  ๔ ระดับ  ๕ 
จ านวนนกัเรียน
ที่มีส่วนร่วม
กิจกรรมแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด
และวนัโลกตา้น
เอดส ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 
๕๐ 

จ านวนนกัเรียน
ที่มีส่วนร่วม
กิจกรรมแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด
และวนัโลกตา้น
เอดส ์
ร้อยละ ๕๐- ๕๙ 

จ านวนนกัเรียน
ที่มีส่วนร่วม
กิจกรรมแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด
และวนัโลกตา้น
เอดส ์
ร้อยละ ๖๐  -  
๖๙ 

จ านวนนกัเรียน
ที่มีส่วนร่วม
กิจกรรมแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด
และวนัโลกตา้น
เอดส ์
ร้อยละ ๗๐ – 
๗๙ 

จ านวนนกัเรียนที่
มีส่วนร่วม
กิจกรรมแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด
และวนัโลกตา้น
เอดส ์
ร้อยละ  ๘๐  -  
๑๐๐ 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        ๑๔.๑  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 ๑๔.๒  นกัเรียนตระหนกัและมีจิตส านึกถึงความส าคญัของผลกระทบเก่ียวกบัยาเสพติด รู้จกัสร้าง
ภูมิคุม้กนัใหต้วัเองเพือ่ไม่ใหไ้ปพึ่งพายาเสพติด   
 
 

      ลงช่ือ      ผูเ้สนอโครงการ        
                                             (นายอนุกูล  ขอนอาบ)  
 
ลงช่ือ             ผูเ้ห็นชอบโครงการ       ลงช่ือ                                   ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
          (นางจีรนนัท ์ ละคร )                                ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )  
    หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป                          หัวหนา้กลุ่มงานบริหารวชิาการ   
 
                                         
        

    ลงช่ือ                                ผูอ้นุมตัิโครงการ               
                                         ( นายไพรัตน์  แดนขนบ )              
                                                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์      
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โครงการ              ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
แผนงาน           แผนพฒันาคุณภาพนกัเรียน 
สนองนโยบาย  ยทุธศาสตร์ที่  ๓  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทัว่ไป  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้าน นกัเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัตติกาล  ปราบพาล 
ลักษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปี  ๒๕๖๓   
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย  เป็นโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๒๑, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ,  กระทรวงศึกษาธิการ
ซ่ึงด าเนินการตามกลยทุธข์องโรงเรียนในฝันตลอดโดยเฉพาะยทุธศาสต ์ หลกัขอ้ที่  ๓  สร้างเสริมศกัยภาพ
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บุคลากรทุกระดบัใหเ้ป็นมืออาชีพ มีทกัษะในการในการปฏิบตัิงานสามารถจดักระบวนการเรียนรู้และ
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา เพือ่ใหพ้อ่ครู-แม่ครู จดัท าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนครบทั้ง ๑๐๐ % ดูแล
ติดตามพฤติกรรมของนกัเรียนและออกเยีย่มบา้นนกัเรียน  ภาคเรียนละ  ๑  คร้ัง   
 ดงันั้นโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์โดยกลุ่มบริหารทัว่ไป จึงไดจ้ดัท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพือ่ใหพ้อ่ครู - แม่ครูจดัท าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนครบ ๑๐๐% 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑   ด้านคุณภาพ     
 นกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือ ทั้งดา้นการเรียน และดา้นทุนการศึกษาอยา่งทัว่ถึง  
๓.๒   ด้านปริมาณ    

          นกัเรียนจ านวน  ๒๐๗ คน ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือครบ ๑๐๐ % 
 
 

 
 
 
 
 
๔.   วิธีด าเนินการ   

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
   ๑.  ประชุมครูในกลุ่มเพือ่วางแผนการ
ด าเนินงาน 
   ๒.  เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
- 
- 

 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 

 

ขั้นด าเนินการ 
3. จดัท าค  าสัง่แต่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ประชุมผูป้กครอง 
5. จดัท าขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล 
6. เยีย่มบา้นนกัเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

๒ คร้ัง 
พ.ค.-มิย. 

ส.ค.-กย.และมค.-กพ. 

 
- 

๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๒,๔๒๐ 

 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 
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ขั้นติตามประเมินผล 
  ๑.  ประเมินผลการจดักิจกรรม 
  ๒.  สรุปรายงานเป็นรูปเล่ม 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
- 
- 

 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 

 

 
๕.    สถานที่ด าเนินการ     โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย 
๖.    ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓       
๗.  งบประมาณ      - งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน..๒๓,๔๒๐..บาท 
(สองหม่ืนสามพนัส่ีร้อยยีสิ่บบาทถว้น) 
       - อ่ืนๆ  จ านวน..............-...................บาท 
๘.  การติดตามประเมินผล 
   ขอ้มูลจากการประเมินผลโครงการ 
ระดับคุณภาพ  ( เกณฑ์การประเมนิ ) 

หน่วยวัด สูตรการค านวณ 
ระดับคุณภาพ
(เกณฑ์การ
ประเมิน) 
ค่าร้อยละ 

ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ ระดับ  ๔ ระดับ  ๕ 
ครูจดัท าเอกสาร
และออกเยีย่ม 
บา้นนกัเรียน 
ต ่ากวา่ร้อยละ ๕๐ 

ครูจดัท าเอกสาร
และออกเยีย่ม 
บา้นนกัเรียน 
ร้อยละ ๕๐- ๕๙ 

ครูจดัท าเอกสาร
และออกเยีย่ม 
บา้นนกัเรียน 
ร้อยละ ๖๐  -  ๖๙ 

ครูจดัท าเอกสาร
และออกเยีย่ม 
บา้นนกัเรียน 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 

ครูจดัท าเอกสาร
และออกเยีย่ม 
บา้นนกัเรียน 
ร้อยละ ๘๐  - 
๑๐๐ 

 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        ๑.  นกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือ ทั้งดา้นการเรียน และดา้นทุนการศึกษาครบ  ๑๐๐  % 
 ๒.  ครูจดัท าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนครบ ๑๐๐ % 
 
 

   ลงช่ือ           ผูเ้สนอโครงการ        
                                     (นางรัตติกาล  ปราบพาล)  
 
 
ลงช่ือ          ผูเ้ห็นชอบโครงการ       ลงช่ือ                                     ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
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          (นางจีรนนัท ์ ละคร)                   ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )  
    หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป                       หัวหนา้กลุ่มงานบริหารวชิาการ  
        

     
    ลงช่ือ                                ผูอ้นุมตัิโครงการ               

                                         ( นายไพรัตน์  แดนขนบ )              
        ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์      
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ              ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
แผนงาน           แผนพฒันาคุณภาพนกัเรียน 
สนองนโยบาย  ยทุธศาสตร์ที่  ๒,๓  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทัว่ไป  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้าน นกัเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุกูล  ขอนอาบ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
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 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย  เป็นโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๒๑ , ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ,  
กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงด าเนินการตามกลยทุธข์องโรงเรียนในฝันตลอดโดยเฉพาะยทุธศาสตร์หลกัขอ้ที่  ๒  
พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้  ความสามารถ  
คุณลกัษณะที่พงึประสงคแ์ละทกัษะการด ารงชีวิตไดต้ามศกัยภาพ  และ   สร้างเสริมศกัยภาพบุคลากรทุก
ระดบัใหเ้ป็นมืออาชีพ  และกลยทุธข์อ้ที่  ๓  มีทกัษะในการปฏิบตัิงานสามารถจดักระบวนการเรียนรู้และ
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา   ซ่ึงเป้าหมายในการพฒันาคนใหเ้ป็นคนเก่ง  ดี  และมีสุขนั้นนบัเป็น
เป้าหมายหลกั  เพือ่พฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรมตามเป้าหมาย  
 ดงันั้นโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์โดยกลุ่มบริหารทัว่ไปจึงจดัท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
ขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพือ่ฝึกอบรบคุณธรรม  จริยธรรม  แก่นกัเรียนทุกคนในวนัสุดสปัดาห์ 
 ๓.๒  เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมที่พงึประสงค ์
 ๓.๓  เพือ่ขดัเกลาจิตใจใหผ้อ่งใสมีความขยนั  มานะ  อดทน 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑   ด้านคุณภาพ     
 ๓.๑.๑  นกัเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ทุกคนเป็นผูมี้คุณธรรม   
 ๓.๑.๒  นกัเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์สามารถสวดมนตห์มู่ท านองสรภญัญะร่วมพธีิใน
วนัส าคญั  

 
 
 

๓.๒   ด้านปริมาณ    
          ๓.๒.๑  นกัเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม  และสามารถสวดมนต์
หมู่ท านองสรภญัญะร่วมพธีิในวนัส าคญัทางพทุธศาสนา  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
๔.   วิธีด าเนินการ   

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
  ๑.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
  ๒.  เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ
  ๓.  จดัท าค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

 
๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

๒๐ -  ๒๕  พ.ค.   
๒๕๖๓ 

 

 
- 
- 
- 
 

 
ครูกลุ่มบริหารทัว่ไป 
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ขั้นด าเนินการ 
 ๑. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
ครูกลุ่มบริหารทัว่ไป 
 

 
ขั้นติตามประเมินผล 
   ๑.  ประเมินผลการจดักิจกรรม 
   ๒.  สรุปรายงานโครงการเป็นรูปเล่ม 

 
๑  ก.ค.  ๒๕๖๓ 
๑  ก.ค.  ๒๕๖๓ 

 

 
- 
- 

 
ครูกลุ่มบริหารทัว่ไป 
 

 
 
๕.    สถานที่ด าเนินการ     โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย 
๖.    ระยะเวลาด าเนินการ     พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ถึง  มีนาคม  ๒๕๖๓    
๗.  งบประมาณ      - งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน..๓๐,๐๐๐..บาท 
(สามหม่ืนบาทถว้น) 
       - อ่ืนๆ  จ านวน..............-...................บาท 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

๑ ค่าปัจจยัถวายพระวทิยากร - - ๕,๐๐๐  
๒ ค่าอาหารส าหรับนกัเรียน   ๒๕,๐๐๐  
      

รวมเงิน   ๓๐,๐๐๐  

 
 

 
๘.  การติดตามประเมินผล 
   ขอ้มูลจากการประเมินผลโครงการ 
ระดับคุณภาพ  ( เกณฑ์การประเมนิ ) 

หน่วยวัด สูตรการค านวณ 

ระดับคุณภาพ
(เกณฑ์การประเมิน) 

ค่าร้อยละ 

ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ ระดับ  ๔ ระดับ  ๕ 
นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรม 
สวดมนตแ์ละ
ร่วมพธีิใน 
วนัส าคญั 

นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรม 
สวดมนตแ์ละร่วม
พธีิใน 
วนัส าคญั 

นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรม 
สวดมนตแ์ละ
ร่วมพธีิใน 
วนัส าคญั 

นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรม 
สวดมนตแ์ละ
ร่วมพธีิใน 
วนัส าคญั 

นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรม 
สวดมนตแ์ละ 
ร่วมพธีิใน 
วนัส าคญั 
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ทางศาสนา 
ร้อยละ  ๘๐ 

ทางศาสนา 
ร้อยละ  ๘๕ 

ทางศาสนา 
ร้อยละ  ๙๐ 

ทางศาสนา 
ร้อยละ  ๙๕ 

ทางศาสนา 
ร้อยละ     ๑๐๐ 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        นกัเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์เป็นคนดี  มีคุณภาพ  ร่วมพธีิในวนัส าคญัทางศาสนา 
 
 

      ลงช่ือ                 ผูเ้สนอโครงการ        
                                (นายอนุกูล  ขอนอาบ)  
ลงช่ือ             ผูเ้ห็นชอบโครงการ       ลงช่ือ                                   ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
          (นางจีรนนัท ์ ละคร )            ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )  
    หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป                          หัวหนา้กลุ่มงานบริหารวชิาการ   
 
                      
        

    ลงช่ือ                                ผูอ้นุมตัิโครงการ               
                                           ( นายไพรัตน์  แดนขนบ )              
                                                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์    
 
 
 
 
โครงการ  โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
แผนงาน  แผนพฒันาคุณภาพนกัเรียน และกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
สนองนโยบาย  ยทุธศาสตร์ที่ ๕  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทัว่ไป  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้าน นกัเรียนและบุคลากร มาตรฐานที่ ๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวแสงมณี  จนัทาคีรี 
ลักษณะโครงการ ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๓– ถึง มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
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ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสร้างหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ เพือ่ใหค้นไทยทุกคนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวติที่ดี  โครงการส่งเสริมสุขภาพ เป็นกลยทุธห์น่ึงในการสร้างหลกัประกนัสุขภาพพื้นฐานโดยมี
โรงเรียนเป็นจุดเร่ิมตน้ และเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาสุขภาพอนามยัที่อาศยัความสมัพนัธเ์ชิงสร้างสรรค์
ระหวา่งเด็กกบัครอบครัว และชุมชนเพือ่ใหทุ้กคนมีสุขภาพดีถว้นหนา้  มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
รวมทั้งองคก์รภายนอก ชุมชน และผูป้กครองโรงเรียนจึงตอ้งจดัใหมี้โครงการน้ีขึ้น เพือ่สนองนโยบาย
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการพฒันาสุขภาพเด็ก 

 ๒. เพือ่เฝ้าระวงั และแกปั้ญหาสุขภาพเด็ก 
 ๓. เพือ่พฒันาพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก ใหเ้ป็นไปตามสุขบญัญติัแห่งชาติ 

๔. เพือ่คุม้ครองผูบ้ริโภคของเด็กในโรงเรียน 
 ๕.เพือ่ส่งเสริมสุขภาพจิต และเฝ้าระวงัพฤติกรรมการเส่ียงในเด็ก 
 ๖. เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาสุขภาพเด็ก บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน 

๓.  เป้าหมาย 
๑.นกัเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้ถึงการจดัส่ิงแวดลอ้มที่ถูกตอ้ง ปลูกฝังสุขนิสยัและเสริมสร้างพฤติกรรม
ดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มที่ดีตั้งแต่วยัเรียน 

 ๒.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการเฝ้าระวงัภาวะสุขภาพ โดยการตรวจสุขภาพ  
 ๓.นกัเรียนทุกคนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจและสร้างเสริมเจตคติตามสุขบญัญติัแห่งชาติ 
 ๔.นกัเรียนทุกคนมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา่และปลอดภยั 
 ๕. โรงเรียนจดัใหมี้การจดัตั้งชุมนุมสร้างเสริมสุขภาพ 

๖. โรงเรียนมีระบบการเฝ้าระวงั และดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและต่อเน่ือง 
๗. ส่งเสริมใหชุ้มชน และครู เป็นแบบอยา่งที่ดีดา้นสุขภาพแก่เด็ก 

๔.  วิธีการด าเนินงาน 
 

ช่ือกิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
๒. เสนอโครงการเพือ่อนุมตั ิ
 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
- 
- 

 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 

นางสาวแสงมณี   
จนัทาคีรี 

 
 



ห น ้ า  | ๑๐๓ 

 

แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์ 

 
ขั้นด าเนินการ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔. ด าเนินกิจกรรมหอ้งน ้ า ๕ ดาว 
๕.อาหารกลางวนั 
๖.หอ้งพยาบาล 
๗.แปรงฟัน 
 

 
มิถุนายน๒๕๖๓ 
ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 

 
- 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 

นางสาวแสงมณี   
จนัทาคีรี 

 

ขั้นติดตามประเมินผล 
๘. ประเมินผลตามแบบประเมิน และติดตาม
การจดัการเรียนรู้ 
๙. สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 

 
มีนาคม-เมษายน

๒๕๖๒ 
 
 

 
- 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
นางสาวแสงมณี   
จนัทาคีรี 

 

๖.  งบประมาณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ  านวน...........๑๐,๐๐๐..........บาท 
      -  อ่ืนๆ  จ านวน..............-...................บาท 
๗.  การติดตามและประเมินผล 

จากการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

 

ระดับคุณภาพ (เกณฑ์การประเมิน) 
 

หน่วยวัด 
สูตรการค านวณ 

ระดับ ๑ ระดับ๒ ระดับ๓ ระดับ๔ ระดับ๕ 

ระดับคุณภาพ 
(เกณฑ์การ
ประเมิน) ค่า
ร้อยละ 

บุคลากร 
มีสุขภาพ
อนามยัที่ดี 
ร้อยละ ๘๐ 

บุคลากร 
มีสุขภาพ    
อนามยัที่ดี 
ร้อยละ ๘๕ 

บุคลากร 
มีสุขภาพ    
อนามยัที่ดี 
ร้อยละ ๙๐ 

บุคลากร 
มีสุขภาพ    
อนามยัที่ดี 
ร้อยละ ๙๕ 

บุคลากร 
มีสุขภาพ    
อนามยัที่ดี 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และมี
สุขภาพอนามยัที่ดีขึ้น 
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           ลงช่ือ                 ผูเ้สนอโครงการ        
                                      (นางสาวแสงมณี  จนัทาคีรี)                        
    
ลงช่ือ       ผูเ้ห็นชอบโครงการ       ลงช่ือ                                    ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางจีรนนัท ์ ละคร)                    (นางสาวสุรีรัตน์  จนัทะวงษ ์) 
    หวัหนา้กลุ่มบริหารทัว่ไป        หัวหนา้กลุ่มบริหารงบประมาณ 
              
          
                                         ลงช่ือ                          ผูอ้นุมตัิโครงการ               
                                       (นายไพรัตน์  แดนขนบ)    
                                               ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ              อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มโรงเรียน 
แผนงาน           แผนพฒันาระบบบริหารจดัการ 
สนองนโยบาย  ยทุธศาสตร์ที่ ๕   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทัว่ไป  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้าน การบริหารจดัการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชยัชนะ  พรหมกูล 
ลักษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
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 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย  เป็นตน้แบบโรงเรียนในฝัน  ใน
สงักดั  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต  ๒๑ ซ่ึงด าเนินงานตามกลยทุธห์ลกัของโรงเรียนในฝัน
ตลอดมา ดงันั้นเพือ่สนองกลยทุธ ์ขอ้ที่ ๑   สร้างพลงัขบัเคล่ือนใหโ้รงเรียนมีระบบบริหารการจดัการ
โรงเรียนที่ดี คล่องตวัมีประสิทธิภาพส่งผลใหน้กัเรียนพฒันาศกัยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสงัคม   
ดงันั้นกลุ่มบริหารทัว่ไป  โดยงานสถานที่จึงไดท้  าโครงการปรับภูมิทศัน์ ขึ้น  เพือ่ใหบ้ริเวณโรงเรียนมีความ
ร่มร่ืน สวยงามซ่ึงมีผลต่อสภาพจิตใจของนกัเรียนและส่ิงแวดลอ้มที่ดีของโรงเรียน  
๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพือ่ปรับปรุงพฒันา อนุรักษบ์ริเวณโรงเรียนและสวนหยอ่มในโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
๓.  เป้าหมาย 

ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณโรงเรียนและสวนหยอ่มในโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์อยา่งนอ้ย  ๑๐  แห่ง 
๔.   วิธีด าเนินการ   
กิจกรรมที่๑  ปรับภูมิทศัน ์

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
๑. ส ารวจสภาพภูมิทศัน์ที่จะปรับปรุงพฒันา 
๒. เขียนโครงการเพือ่อนุมตั ิ

 
 

พ.ค. ๖๑ 

 
- 

 
งานอาคารสถานที ่
งานอาคารสถานที ่

ขั้นด าเนินการ 
๑. จดัซ้ือดินปลูกไมด้อกไมป้ระดบั หญา้และ
วสัดุอ่ืนๆในการปรับภูมิทศัน์ 
๒. ด าเนินการปรับปรุงภูมิทศัน์ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

       
๑๐,๐๐๐ 

 
- 

 
เจา้หนา้ที่พสัดุ 

 
นกัการภารโรง 
 
 

ขั้นติดตามและประเมินผล 
๓. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 
- 

 
งานอาคารสถานที ่

๕.    สถานที่ด าเนินการ     โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย 
๖.    ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
๗.  งบประมาณ      - งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน..๑๐,๐๐๐..บาท 
(หน่ืงหม่ืนบาทถว้น) 
       - อ่ืนๆ  จ านวน..............-...................บาท 
 
ที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ปรับภูมิทศัน์ดูแลสวนหยอ่ม   ๓,๐๐๐  
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๒ จดัท าป้าย ซุม้   ๒,๐๐๐ 
๓ จดัซ้ือไมก้วาด ถงัขยะ   ๕,๐๐๐ 

รวม  ๑๐,๐๐๐ 

 
๘.  การติดตามประเมินผล 
   ขอ้มูลจากการประเมินผลโครงการ 
ระดับคุณภาพ  ( เกณฑ์การประเมนิ ) 
 

หน่วยวัด สูตรการค านวณ 

ระดับคุณภาพ
(เกณฑ์การ
ประเมิน) 
ค่าร้อยละ 

 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
บริเวณโรงเรียน
ไดรั้บการ
ปรับปรุงพฒันา
ร้อยละ ๘๐ 

บริเวณโรงเรียน
ไดรั้บการ
ปรับปรุงพฒันา
ร้อยละ ๘๕ 

บริเวณโรงเรียน
ไดรั้บการ
ปรับปรุงพฒันา
ร้อยละ ๙๐ 

บริเวณโรงเรียน
ไดรั้บการ
ปรับปรุงพฒันา
ร้อยละ ๙๕ 

บริเวณโรงเรียน
ไดรั้บการ
ปรับปรุงพฒันา
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ มีภูมิทศัน์สวยงามขึ้น 
 
 
 
 
 

      ลงช่ือ     ผูเ้สนอโครงการ        
                               (นายชยัชนะ  พรหมกูล)  
 
 
ลงช่ือ             ผูเ้ห็นชอบโครงการ       ลงช่ือ                                   ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
          (นางจีรนนัท ์ ละคร )                ( นางสาวสุรีรัตน์  จนัทะวงษ)์  
    หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป                          หัวหนา้กลุ่มงานบริหารงบประมาณ   
 
                                                                                                                     

ลงช่ือ                 ผูอ้นุมตัิโครงการ               



ห น ้ า  | ๑๐๗ 

 

แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์ 

                               ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)    
                                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ              ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที ่
แผนงาน           แผนพฒันาระบบบริหารจดัการ 
สนองนโยบาย  กลยทุธท์ี่  ๓  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทัว่ไป  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้าน การบริหารจดัการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชยัชนะ  พรหมกูล 
ลักษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
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แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์ 

 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย  เป็นตน้แบบโรงเรียนในฝัน  ใน
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๒๑ ซ่ึงด าเนินงานตามกลยทุธห์ลกัของโรงเรียนในฝัน
ตลอดมา ดงันั้นเพือ่สนองกลยทุธศาสตร์ ขอ้ที่ ๓   สร้างพลงัขบัเคล่ือนใหโ้รงเรียนมีระบบบริหารการจดัการ
โรงเรียนที่ดี คล่องตวั มีประสิทธิภาพส่งผลใหน้ักเรียนพฒันาศกัยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสงัคม 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยงานอาคารสถานที่จึงไดท้  าโครงการน้ีขึ้น เพือ่ซ่อมแซมครุภณัฑต่์างๆของ
โรงเรียนใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑต่์างๆของโรงเรียนใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑  ด้านคุณภาพ   
๓.๑.๑ หอ้งส านกังาน  และหอ้งปฏิบติัการต่างๆ  ไดรั้บการปรับปรุง ซ่อมแซม  

บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
๓.๒  ด้านปริมาณ 

๓.๒.๑  โรงเรียนมีหอ้งส านกังาน  และหอ้งปฏิบตัิการต่างๆ  ที่ไดรั้บการปรับปรุง 
ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านได ้ ร้อยละ ๙๐ 

๔.   วิธีด าเนินการ   
กิจกรรมที่๑  ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที ่
 

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมช้ีแจงครูในกลุ่ม 
๒.ส ารวจตรวจสอบอุปกรณ์ที่
ตอ้งการซ่อมแซม 
๓. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ

 
๑๒ พ.ค. ๖๑ 
๑๖ พ.ค. ๖๑ 

 
๑ มิ.ย. ๖๑ 

 

 
- 
 
- 
 
- 
 

 
- บุคลากรครูในกลุ่มบริหาร 
ทัว่ไป 
และนายชยัชนะ  พรหมกุล 

ขั้นด าเนินการ 
๑. ด าเนินการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆในการซ่อมแซม 

 
ตลอดปี  ๒๕๖๓ 

 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
นายชยัชนะ  พรหมกุล 

ขั้นติดตามและประเมินผล 
๑. สรุปผลและรายงานการซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 

 
 มี.ค. ๖๒ 

 

 
- 

  
นายชยัชนะ  พรหมกุล 
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๕.    สถานที่ด าเนินการ     โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย 
๖.    ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
๗.  งบประมาณ      - งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน..๓๐,๐๐๐..บาท 
(สามหม่ืนบาทถว้น) 
       - อ่ืนๆ  จ านวน..............-...................บาท 
๘.  การติดตามประเมินผล 
   ขอ้มูลจากการประเมินผลโครงการ 
ระดับคุณภาพ  ( เกณฑ์การประเมนิ ) 

 
หน่วยวัด สูตรการค านวณ 

ระดับคุณภาพ
(เกณฑ์การ
ประเมิน) 
ค่าร้อยละ 

 
 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
หอ้งส านกังาน  
และ
หอ้งปฏิบตัิการ
ต่างๆ  ไดรั้บการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษาใหอ้ยู่
ในสภาพใชง้านได ้ 
ร้อยละ  ๘๐ 
 

หอ้งส านกังาน  
และ
หอ้งปฏิบตัิการ
ต่างๆ  ไดรั้บการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษาใหอ้ยู่
ในสภาพใชง้าน
ได ้ ร้อยละ ๘๕ 
 

หอ้งส านกังาน  
และ
หอ้งปฏิบตัิการ
ต่างๆ  ไดรั้บการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษาใหอ้ยู่
ในสภาพใชง้าน
ได ้ ร้อยละ ๙๐ 
 

หอ้งส านกังาน  
และ
หอ้งปฏิบตัิการ
ต่างๆ  ไดรั้บการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษาใหอ้ยู่
ในสภาพใชง้าน
ได ้ ร้อยละ ๙๕ 
 

หอ้งส านกังาน  
และ
หอ้งปฏิบตัิการ
ต่างๆ  ไดรั้บการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษาใหอ้ยู่
ในสภาพใชง้าน
ได ้ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        ๑. หอ้งส านกังาน  และหอ้งปฏิบติัการต่างๆ  ไดรั้บการปรับปรุง ซ่อมแซม  
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

     ลงช่ือ      ผูเ้สนอโครงการ        
                       (นายชยัชนะ  พรหมกูล)  
 
ลงช่ือ             ผูเ้ห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
          (นางจีรนนัท ์ ละคร)                               ( นางสาวสุรีรัตน์  จนัทะวงษ ์)  
    หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป                           หัวหนา้กลุ่มงานบริหารงบประมาณ   
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                                                              ลงช่ือ                                       ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                                                       ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)      
                                                              ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการ    เศรษฐกิจพอเพยีง 
แผนงาน   การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย   ยทุธศาสตร์ที่ ๕   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
สนองผลผลิตด้าน   นกัเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรัตติกาล  ปราบพาล   
ลักษณะโครงการงาน   ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๑. หลักการและเหตุผล 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  เป็นหลกัคิด และหลกัปฏิบติัในการด าเนินชีวติเพือ่น า 
ไปสู่ความพอเพยีง  เป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของคนไทย  สงัคมไทย เพือ่ใหก้า้ว
ทนัต่อยคุโลกาภิวตัน์  เพือ่ใหเ้กิดความกา้วหนา้ไปพร้อมกบัความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง 
อยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง   ทั้งดา้นวตัถุ  ดา้นสังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นวฒันธรรม   ถา้ใชห้ลกัความ
พอเพยีงเป็นหลกัคิดและหลกัปฏิบติัในการด าเนินชีวติ ก็จะสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงต่าง 
ๆ ปรับตวัและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงได ้
            โรงเรียนเป็นสถานที่ในการผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ เป็นแหล่งการเรียนรู้   พฒันาทางดา้น
สติปัญญา  ทางดา้นร่างกาย  ทางดา้นอารมณ์ และทางดา้นสงัคม  ในสงัคมปัจจุบนัมีความเจริญและพฒันา
ทางดา้นเทคโนโลยมีากมาย   การพฒันาดา้นจิตใจ  คุณธรรมและจริยธรรมยงัมีนอ้ย ดงันั้น โรงเรียนจึงได้
จดัท าโครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอพยีง เพือ่เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกบันกัเรียน  นกัเรียน
สามารถเรียนรู้ในโรงเรียนไดอ้ยา่งมีความสุข เม่ือนกัเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ จะท า
ใหผ้ลการเรียนดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติที่วา่นกัเรียนเป็นผูท้ี่   ดี   เก่ง   
มีสุข  และด ารงชีวติในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
๒.วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพือ่พฒันานกัเรียนดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

๒. เพือ่ใหน้กัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลกัษณะที่พงึประสงคต์ามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร 

๓. เพือ่ใหโ้รงเรียนปลอดจากส่ิงเสพติด 
๔. เพือ่ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 
 
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ ด้านคุณภาพ 
        ๓.๑.๑  นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสงัคม มี    
สมาธิปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

      ๓.๑.๒  นกัเรียนไดป้ฏิบติัตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ทั้งในโรงเรียน  ในครอบครัว และ
ในชุมชน   

๓.๒ ด้านปริมาณ 
        ๓.๒.๑ ครูที่เขา้ร่วมโครงการ   จ  านวน  ๑๘  คน 
        ๓.๒.๒ นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการ   จ  านวน ๒๐๗ คน 
๔. วิธีด าเนินการ 
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ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมปรึกษาหารือผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
๒. เขียนโครงการ วางแผนมอบหมายงานให้
ฝ่ายต่าง ๆ เตรียมด าเนินการ 

     
พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

  

นางสาวรัตติกาล 

ปราบพาล 

ขั้นด าเนินการ 
๑. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

- เล้ียงหมู 
- เล้ียงปลา 
- ปลูกผกัสวนครัว ร้ัวกินได ้
- กิจกรรมออมทรัพย ์

 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

 
 
    ๓,๐๐๐ 

 
 
 

ครูและนกัเรียนทุก
คน 

ขั้นติดตามประเมินผล 
๑. ประเมินผลการจดักิจกรรม 
๒. สรุปรายงานโครงการเป็นรูปเล่ม 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

  

นางสาวรัตติกาล 

ปราบพาล 

 
๕. สถานที่ด าเนินการ  
  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

7. งบประมาณ - งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน..๓,๐๐๐..บาท 
(หา้พนับาทถว้น) 

       - อ่ืนๆ  จ านวน..............-...................บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 

หน่วยวัด สูตรการค านวณ 

ระดับคุณภาพ
(เกณฑ์การประเมิน) 
ค่าร้อยละ 

ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ ระดับ  ๔  
นกัเรียนไดรั้บการ
พฒันาทางดา้น
ร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม 
มี    สมาธิปัญญา
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงต ่ากว่าร้อย
ละ ๕๐ 

นกัเรียนไดรั้บการ
พฒันาทางดา้น
ร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม 
มี    สมาธิปัญญา
ตามแนวเศรษฐกิจ
ร้อยละ ๕๐- ๕๙  

นกัเรียนไดรั้บการ
พฒันาทางดา้น
ร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม 
มี    สมาธิปัญญา
ตามแนวเศรษฐกิจ
ร้อยละ ๖๐-๖๙ 

นกัเรียนไดรั้บการ
พฒันาทางดา้น
ร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม 
มี    สมาธิปัญญา
ตามแนวเศรษฐกิจ
ร้อยละ ๗๐ -๗๙ 

นกัเรียนไดรั้บการ
พฒันาทางดา้น
ร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม มี    
สมาธิปัญญาตามแนว
เศรษฐกิจร้อยละ 
  ๘๐  -  ๑๐๐ 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสงัคม มี    สมาธิปัญญา
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
       ๒. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
       ๓. นกัเรียนเรียนไดอ้ยา่งมีความสุข   
       ๔. ชุมชนใหก้ารยอมรับโรงเรียนมากขึ้น 
      ๕. นกัเรียนไดป้ฏิบติัตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในโรงเรียน  ในครอบครัว และในชุมชน 

 
      ลงช่ือ      ผูเ้สนอโครงการ        

                            (นางสาวรัตติกาล  ปราบพาล) 
  
ลงช่ือ                                          ผูเ้ห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ                                   ผูเ้ห็นชอบโครงการ              
            ( นางจีรนนัท ์ ละคร)                                             ( นางชลธิชา  ประเสริฐ )  
    หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป                                         หัวหนา้กลุ่มงานบริหารวชิาการ            
  

ลงช่ือ                                ผูอ้นุมตัิโครงการ               
                                       ( นายไพรัตน์  แดนขนบ )              
                                                ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรโภนุสรณ์   
 
 
โครงการ  พฒันางานสารบรรณ 
แผนงาน  แผนพฒันาคุณภาพนกัเรียน และกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
สนองนโยบาย  ยทุธศาสตร์ที่ ๒  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทัว่ไป  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้าน นกัเรียนและบุคลากร มาตรฐานที่ ๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกุสุมา  โคตรชมภู 
ลักษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๓– ถึง มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยงานสารบรรณเป็นงานหลกัที่ด  าเนินการจัดการในเร่ืองการรับ – การส่งหนังสือราชการของ
โรงเรียน  เพ่ือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  รวมถึงหน่วยงานราชการ
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ต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอ  ดงันั้น  เพ่ือให้งานสารบรรณของโรงเรียนหนองเสือ
วิทยาคม  มีการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบการ
ด าเนินงานสารบรรณ  จึงจัดท าโครงการพฒันางานสารบรรณขึน้ 

2. วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้การด าเนินงานสารบรรณเป็นไปด้วยความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 
๒.เพ่ือพฒันาระบบงานสารบรรณให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สามารถค้นหาหนังสือราชการ
รวมถึง การจัดเกบ็หนังสือได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ 
๓.เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย  ๕  ส  ของโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 

๓.  เป้าหมาย 
      ๓.๑  ด้านปริมาณ    

             ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อ
ประสานงานท าให้สามารถติดต่องานที่ส าคญั ๆ ได้อย่างดย่ิีง 

      ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจใน

การรับบริการของงานสารบรรณโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
 
 
 
 
 

๔.  วิธีด าเนินการ   
กิจกรรม / ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 ขัน้เตรียมการ 
- ประชุมวางแผนการจัดหาวสัด ุ  
  อุปกรณ์ที่ทันสมัยการ 
  ด  าเนินงานสารบรรณ 

 
๑๒ พ.ค. ๖๑ 

  
- 

 
นางสาวกุสุมา  โคตรชมภู 

ขัน้ด  าเนินการ 
- ด  าเนินการส ารวจราคาวสัด/ุ 
  อุปกรณ์ 

 
  พ.ค. ๖๑ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
นางสาวกุสุมา  โคตรชมภู 

ขัน้ติดตามและประเมินผล ส้ินปีการศึกษา  นางสาวกุสุมา  โคตรชมภู 
 
๖.  งบประมาณ 
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      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ  านวน...........๑๐,๐๐๐..........บาท 
      -  อ่ืนๆ  จ านวน..............-...................บาท 
๗.  การติดตามและประเมินผล 

1) จากการสังเกตการด าเนินงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
2) ผลการตอบรับความพึงพอใจ  และผลการติดต่อประสานงานจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งบุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอกมี
ความพึงพอใจในความสะดวก  รวดเร็ว  ในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน 
 

           ลงช่ือ                 ผูเ้สนอโครงการ        
                                        (นางสาวกุสุมา  โคตรชมภู)    
 
ลงช่ือ       ผูเ้ห็นชอบโครงการ            ลงช่ือ                                         ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางจีรนนัท ์ ละคร)                          (นางสาวสุรีรัตน์  จนัทะวงษ ์) 
    หวัหนา้กลุ่มบริหารทัว่ไป             หัวหนา้กลุ่มบริหารงบประมาณ 
                                 
                                              ลงช่ือ                 ผูอ้นุมตัิโครงการ               
                                          ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)    
                                                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์    
 
โครงการ  โครงการพฒันาบุคคลากร 
แผนงาน  การพฒันาระบบบริหารงานบุคคล 
สนองนโยบาย  ยทุธศาสตร์ที่  ๔  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้าน ครู มาตรฐานที่ ๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอภิญญา  โยวะ 
ลักษณะโครงการ ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย  เป็นโรงเรียนในฝัน  
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ในสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการการบริหารงานโรงเรียน  งานบุคลากรเป็นงานหน่ึงที่มีความส าคญัต่อระบบการจดั
การศึกษาเพือ่ใหก้ารด าเนินงานดา้นบุคลากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  จึงตอ้งด าเนินการพฒันาระบบงาน
ใหดี้ขึ้น  อนัจะสนองต่อนโยบาย  และความตอ้งการของบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนใหมี้ความกา้วหนา้
และทนัต่อสภาพสงัคม และองคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการพฒันาบุคลากรอยู่
เป็นประจ า และต่อเน่ือง 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
          เพือ่ใหก้ารด าเนินงานดา้นการอบรมและพฒันาบุคลากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทนั
เหตุการณ์ 
 
๓.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
       งานพฒันาบุคลากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทนัเหตุการณ์ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 

๑. มีงบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินงานอยา่งเพยีงพอ การท างานดา้นบุคลากรเป็นระบบระเบียบ 
      ทนัเวลาที่ก  าหนด และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และมีศกัยภาพในการท างานสูงขึ้น 
๔.  วิธีการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงโครงการ ๑๖ – ๓๑ พ.ค. ๖๑ นางอภิญญา  โยวะ 
๒ ด าเนินงานตามโครงการตามกิจกรรม ตลอดปี นางอภิญญา  โยวะและคณะ 
๔ ประเมินผล ๑ – ๒๘ ก.พ. ๖๒  
๕ สรุป รายงานผล ๑ – ๒๘ มี.ค. ๖๒  
 
๕. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  อ าเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวดัหนองคาย 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๗.  งบประมาณ 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ  านวน...........๒๐,๐๐๐..........บาท 
      -  อ่ืนๆ  จ านวน..............-...................บาท 
๘.  การติดตามและประเมินผล 
๑. ขอ้มูลจากสมุดบนัทกึการเบิก-จ่ายค่าใชส้อยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๒. สรุปผลโครงการ/งบประมาณ 
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     ระดับคุณภาพ (เกณฑ์การประเมิน) 
หน่วยวัด สูตรการค านวณ 

ระดับคุณภาพ 
(เกณฑ์การ
ประเมิน) 
 ค่าร้อยละ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
จ านวนค่าใช้
สอยไปราชการ 
ร้อยละ  ๘๐ 

จ านวนค่าใช้
สอยไปราชการ 
ร้อยละ  ๘๕ 

จ านวนค่าใช้
สอยไปราชการ 
ร้อยละ  ๙๐ 

จ านวนค่าใช้
สอยไปราชการ 
ร้อยละ  ๙๕ 

จ านวนค่าใช้
สอยไปราชการ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การด าเนินงานดา้นบุคลากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทนัเหตุการณ์มีวสัดุอุปกรณ์
เพยีงพอในการด าเนินงาน 
 
      ลงช่ือ              ผูเ้สนอโครงการ        
                  (นางอภิญญา  โยวะ)   
        
      ลงช่ือ                                  ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                (นางอภิญญา  โยวะ) 
            หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
      ลงช่ือ                                    ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)                                                        
             ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์     
ช่ือโครงการ  โครงการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจของบุคลากร 
แผนงาน               สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองนโยบาย  ยทุธศาสตร์ที่ ๒  
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผิดชอบ   นางอภิญญา  โยวะ  
ระยะเวลาด าเนินการ      ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
............................................................................................................................................................. 
๑.  หลักการและเหตุผล 
              ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจยัหลกัของความส าเร็จในการพฒันาทุกดา้นของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการสนบัสนุนการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน การบริหารงานโดยการจดัการใหค้นร่วมกนัท างานอยา่งมีน าหน่ึงใจเดียวกนั และท างานดว้ยความพงึ
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พอใจ ขวญัและก าลงัใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเป็นอนัมาก เพราะขวญัและก าลงัใจเป็น
สภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกใหเ้ห็นถึงลกัษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบติังาน 
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงหากก าลงัใจไม่ดีการปฏิบติังานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร 
ในทางตรงกนัขา้มคนที่มีความรู้ความสามารถไม่สูงนกัแต่ถา้มีก าลงัใจที่ดี การปฏิบติังานอาจจะไดผ้ล
มากกวา่บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง การจดัสวสัดิการต่างๆ ใหแ้ก่บุคลากรเป็นส่วนหน่ึงใน
กระบวนการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจบุคลากร   ดว้ยเหตุผลดงักล่าวโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์จึงไดจ้ดัท า
โครงการน้ีขึ้น   
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพือ่เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร 
    ๒. เพือ่เป็นการสร้างความสมัพนัธอ์นัดีซ่ึงกนัและกนัระหวา่งบุคลากร 
    ๓. เพือ่ใหบุ้คลากรเกิดความมัน่คงในสวสัดิการ 
    ๔. เพือ่เป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 
 
๓.  เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
          บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจดีขึ้น มีความสมัพนัธอ์นัดีซ่ึงกนัและกนั มีความรักความผกูพนัต่อโรงเรียน  
เชิงปริมาณ 
         บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจเพิม่ยิง่ขึ้นและมีความสมัพนัธอ์นัดีซ่ึงกนัและกนั 
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงโครงการ ๑๖ – ๓๑ พ.ค. ๖๑ นางอภิญญา  โยวะ 
๒ แต่งตั้งคณะท างาน ๑๖ – ๓๑ พ.ค. ๖๑  
๓ ด าเนินงานตามโครงการตามกิจกรรม   
 ๓.๑ การใหข้องขวญัคลา้ยวนัเกิด ตลอดปี นางอภิญญา  โยวะและคณะ 
๔ ประเมินผล ๑ – ๒๘ ก.พ. ๖๒  
๕ สรุป รายงานผล ๑ – ๒๘ มี.ค. ๖๒  
๕. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

 
ที่ 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

๑ ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - - 
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๒ แต่งตั้งคณะท างาน - - - - - - 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ       
 ๓.๑ การใหก้ารของขวญั

เน่ืองในวนัคลา้ยวนัเกิดของ
แต่ละเดือน 

- - ๑๑,๕๐๐ ๑๑,๕๐๐ - ๑๑,๕๐๐ 

๔ ประเมินผล - - - - - - 
๕ สรุป รายงานผล - - - - - - 

 
      -   งบประมาณเบิกจ่ายแผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ  านวน........... ๑๑,๕๐๐..........บาท 
      -  อ่ืนๆ  จ านวน................-.................บาท 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๖.๑. การสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร 
๖.๒. การสร้างความสมัพนัธอ์นัดีซ่ึงกนัและกนัระหวา่ง
บุคลากร 
๖.๓. บุคลากรเกิดความมัน่คงในสวสัดิการ 
๖.๔. การสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อ
บุคลากร 

๑. สอบถาม สมัภาษณ์   
๒. ประเมินโครงการ  
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมิน
โครงการ 

 
 
 
๗.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจดีขึ้น มีความสมัพนัธอ์นัดีซ่ึงกนัและกนั มีความรักความผกูพนัต่อ
โรงเรียน  
          ๒. บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจเพิม่ยิง่ขึ้นและมีความสมัพนัธอ์นัดีซ่ึงกนัและกนั 
 
 
      ลงช่ือ              ผูเ้สนอโครงการ        
                  (นางอภิญญา  โยวะ)   
        
      ลงช่ือ                                  ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
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              (นางอภิญญา  โยวะ) 
            หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
      ลงช่ือ                                    ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)                                                        
             ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
ช่ือโครงการ                 โครงการปรับปรุงและพฒันางานสารบรรณฝ่ายบริหารงานบุคคล 
แผนงาน   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
สนองนโยบาย              ยทุธศาสตร์ที่  ๔ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
สนองผลผลิตด้าน ครู มาตรฐานที่ ๒ 
ผู้รับผิดชอบ                 นางสาวกรรณิกา  จนัทร์ดาอ่อน 
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ        ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
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   ดว้ยงานสารบรรณเป็นงานหลกัที่ด าเนินการจดัการในเร่ืองการรับ – การส่งหนงัสือราชการของโรงเรียน  
เพือ่ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษาอยูเ่สมอ  ดงันั้น  เพือ่ใหง้านสารบรรณของโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  มีการด าเนินงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบการด าเนินงานสารบรรณจึงจดัท าโครงการพฒันา
งานสารบรรณขึ้น 
 
๒.   วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ใหก้ารด าเนินงานสารบรรณเป็นไปดว้ยความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 
2. เพือ่พฒันาระบบงานสารบรรณใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สามารถคน้หาหนงัสือราชการ

รวมถึง การจดัเก็บหนงัสือไดง่้ายและสะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น 
3. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย  ๕  ส  ของโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 

 
๓.  เป้าหมาย 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไดรั้บความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อ
ประสานงานท 

    ใหส้ามารถติดต่องานที่ส าคญั ๆ ไดอ้ยา่งดียิง่ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีความพงึพอใจในการรับ 

    บริการของงานบุคลลโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
 
 
 
 
๔.    กิจกรรม และระยะเวลาในการด าเนินการ 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
๒. 
๓. 
 
 
 
 
๔. 

 ส ารวจปัญหาความตอ้งการ 
 จดัท าโครงการเสนอขออนุมตั ิ
 ด าเนินการกิจกรรมตามขั้นตอน 
- ประชุมวางแผนการจดัหาวสัดุ   
  อุปกรณ์ที่ใชใ้นการด าเนินงาน    
  บุคคล 
- ด าเนินการส ารวจราคาวสัดุ/ 
อุปกรณ์ 

๑ – ๒๐  มีนาคม  
๒๕๖๓ 
๒๑ – ๓๑ มีนาคม  
๒๕๖๓ 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
- 
๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

นางสาวกรรณิกา  จนัทร์ดาอ่อน 
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ขั้นติดตามและประเมินผล  
 
๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 
๕.  งบประมาณ     เงินงบประมาณ     ๑ ๕,๐๐๐ บาท 

 
ที่ 

รายละเอียดกิจกรรม 
ที่ใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

รายจ่าย ระยะเวลา 
ด าเนินการ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสด ุ

๑. 
 

วสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นงานบุคคล ๑๕,๐๐๐ - - - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
- 
๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 รวมเงิน ๑๕,๐๐๐ - - -  

 
๖.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ อ าเภอศรีเชียงใหม่ จงัหวดัหนองคาย 
๗.  งบประมาณ   
     -  เงินอุดหนุน                 ๑๕,๐๐๐ บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งส้ิน               ๑๕,๐๐๐ บาท 
๘.  การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จโครงการ/กิจกรรม วธีิการวดั เคร่ืองมือ 
๑.จากการสงัเกตการด าเนินงานของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน 
๒.ผลการตอบรับความพงึพอใจ  และผลการ
ติดต่อประสานงานจากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

สงัเกต/ทดสอบ 
 
สงัเกต 
 

แบบบนัทึก 
 
แบบบนัทึก/แบบประเมิน 
 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งบุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอกมีความพงึ
พอใจในความสะดวก  รวดเร็ว  ในการติดต่อประสานงานกบัโรงเรียน 
 
 
      ลงช่ือ              ผูเ้สนอโครงการ        
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                  (นางอภิญญา  โยวะ)   
        
      ลงช่ือ                                  ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
               (นางอภิญญา  โยวะ) 
            หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
      ลงช่ือ                                    ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                ( นายไพรัตน์  แดนขนบ)                                                        
             ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์               
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