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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

การอนุมัติแผน 
แผนปฏิบตัิการ ปีการศึกษา 2565 

ของโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
…………………………………………………………………………. 

  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังเหนือ ได้พิจารณาอนุมัติแผน ปฏิบัติการ     
ปีการศึกษา 2565  ของโรงเรียนวังเหนือวิทยาแล้ว 
 เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2565   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้  เป็นแผนปฏิบัติการท่ีใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน

ในปีการศึกษา 2565 และเป็นเอกสารประกอบการติดตามผลการด าเนินงานแต่ละงาน/โครงการ/

กิจกรรมของบุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยา และเป็นการสนองนโยบายภาครัฐตามกลยุทธ์  อันเป็นพลัง

ขับเคลื่อนน าไปสู่การพัฒนาตามมาตรฐาน  ซึ ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน สังคมและ

ประเทศชาติต่อไป 

 อนึ่ง  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ า ปีการศึกษา 2565 นี้  ได้รับความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

องค์กรภาคีเครือข่าย  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทุกท่าน ตลอดจนผู้ปกครองและ

นักเรียนเป็นอย่างดีจนส าเร็จ  โรงเรียนวังเหนือวิทยาจึงขอขอบพระคุณมา   ณ  โอกาสนี้ 

 

 

            

         (นายด ารงค์  ตุลาสืบ) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา 

             

            
        

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ข้อมูลทั่วไป   

 
สัญลักษณ์  รูปเสมาบนฐานดอกบัว ภายในเสมาเป็นรูปดวงอาทิตย์เปล่งรัศมี 12 เส้น 
ที่ตั้ง เลขที่  447 หมู่ที่ 4 ต าบลวังเหนือ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
พื้นท่ี        จ านวน  112 ไร่ - งาน 30 ตารางวา 
อักษรย่อ วน.ว. 
สีประจ าโรงเรียน      ม่วง – ขาว 
         สีม่วง หมายถึง เรือชนิดหนึ่งของคหบดีที่มีแสงสว่างแห่งความส าเร็จ 
         สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์  ปราศจากมลทินของผู้มีความยอดเย่ียมทางการเรียน 

ม่วง – ขาว   หมายถึง เรือที่มีแสงสว่างแห่งความส าเร็จ บรรทุกความ สะอาด บริสทุธิ์     
        ปราศจากมลทินของผู้มีความยอดเยี่ยมทางการเรียนไปสู่ชัยชนะอนัชอบธรรม 

คติพจน์    “นสิยา  โลกวฑฺฒโน”   “ไม่พึงท าตนเป็นคนรกโลก”   
ค าขวัญ      “สามัคคี  มวีินัย  ใฝ่ศึกษา  จรรยาประทับใจ ”    
เว็บไซต์     http://www.wnw.ac.th 
การสื่อสาร                 โทรศัพท ์ 0 5427 9074  โทรสาร  0 5433 2257 
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน    16  ธันวาคม  ของทุกปี 
E-Mail                      school_wnw@yahoo.co.th 
Facebook fanpage โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
 
 
 
 
 
 



2. ลักษณะชุมชนในเขตพื้นที่บริการ สถานศึกษา โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
ลักษณะชุมชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนวงัเหนือวิทยา 

 ลักษณะที่ตั้ง 
อ าเภอวังเหนือเป็นอ าเภอหนึ่งในจ านวน 13  อ าเภอของจังหวัดล าปาง  ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของตัวจังหวัด

ล าปาง ห่างจากตวัจังหวดัล าปางไปตามถนนทางหลวงแผ่นดิน โดยมีทางหลวงหมายเลข 120 เป็นระยะทาง  108  
กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอแจ้ห่มไปทางทิศเหนือ เป็นระยะทาง  54  กิโลเมตร 
 เน้ือที่ 

อ าเภอวังเหนือมีพื้นที่โดยประมาณ   1,034.32   ตารางกโิลเมตร หรือประมาณ 646,450 ไร ่(1 ตาราง
กิโลเมตร:  625 ไร)่  

 อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง 
  ทิศเหนือ เขตติดต่อกับพื้นที่อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 
  ทิศใต ้  เขตติดต่อกับพื้นที่อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

ทิศตะวันออก เขตติดต่อกับพื้นที่อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 
ทิศตะวันตก เขตติดต่อกับพื้นที่อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 

        ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบแอ่งกระทะ  มีภูเขาล้อมรอบทั้ง  4 ด้าน ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ฤดูหนาว

อากาศหนาวจัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและ ที่ราบเชิงเขา พื้นที่ท าการเกษตรกรรม และพื้นที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ใกล้
แม่น้ าวัง และล าห้วยที่ราบเชิงเขาสภาพพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบแอ่งก้นกระทะ ทอดแนวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ตาม
แม่น้ าวัง และล าห้วยที่ไหลลงสู่แม่น้ าวัง จากทิศตะวันออก ลงสู่ทางทิศตะวันตก และจากทิศตะวันตกลงสู่ทางทิศ
ตะวันออก มีภูเขาล้อมรอบทอดแนวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ คือภูเขาผีปันน้ าล้อมรอบทางทิศเหนือ และทิศ
ตะวันออก  เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และภูเขาล้อมรอบทางทิศตะวันตก  อยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังฝั่งขวา 

แม่น้ า  มีแม่น้ าวังเป็นแม่น้ าสายส าคัญ ไหลจากทางทิศเหนือผ่านพื้นที่อ าเภอวังเหนือ ตลอดทิศเหนือจรดทิศ
ใต้ และมีล าห้วยไหลจากภูเขาลงสู่แม่น้ าวัง คือล าห้วยแม่กึ๊ด ล าห้วยแม่เฮียว ล าห้วยแม่ม่า ล าห้วยแม่แสด ล าห้วยแม่
สุข ล าห้วยแม่โป่ง ห้วยก๊อด และล าห้วยแม่ลืน 
 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี  3 ฤดู คือ 
ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 

 อาชีพประชากร 
ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวนประชากรทั้งหมด 44,011 คน  



3. ข้อมูลอาคารสถานที ่
อาคารเรียน  

อาคารเรียน แบบ SC212A 2 ชั้น    สรา้งปีงบประมาณ 2527    
  ใช้เป็นห้องเรียน    11 ห้อง 
  ใช้เป็นห้องศูนย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 
อาคารเรียน แบบ 108 ล.    สร้างปีงบประมาณ  2533     
  ใช้เป็นห้องเรียน    6 ห้อง    
  ใช้เป็นห้องศูนย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา 1 ห้อง 
  ใช้เป็นห้องศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอ  1  ห้อง 
  ปรับปรุงชั้นล่างเป็นห้องสมุด  1 ห้อง 
  ปรับปรุงชั้นล่างเป็นห้องประชุมศรีพฤกษ ์ 1 ห้อง 
อาคารเรียน แบบ 324 ล/27    สรา้งปีงบประมาณ 2538     
  ใช้เป็นห้องเรียน    10 ห้อง 
  ใช้เป็นห้องพิเศษ    14 ห้อง 
อาคารเรียน แบบ 318 ล./38 (พิเศษ) 3 ชั้น    สร้างปีงบประมาณ 2552    
  ใช้เป็นห้องเรียน    14 ห้อง 
  ใช้เป็นห้องศูนย์กลุ่มสาระฯ  3 ห้อง 

ใช้เป็นห้องพิเศษ    1 ห้อง 
อาคารโรงฝึกงาน แบบ GEN-H, GEN-I       สร้างปีงบประมาณ 2524    
  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการ   2 ห้อง 
อาคารโรงฝึกงาน แบบ ฝ 102         สร้างปีงบประมาณ 2524    
  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการ   2 ห้อง 

อาคารประกอบ  
ห้องประชุม-โรงอาหารแบบ 100/30      สร้างปงีบประมาณ 2532 จ านวน 1  หลัง  
โรงอาหารแบบ 500 ที่นั่ง     สร้างปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1  หลัง  
ห้องน้ า-ห้องส้วม       สร้างปีงบประมาณ 2531    จ านวน 1  หลัง จ านวน  6  ที่นั่ง 
ห้องน้ า-ห้องส้วม       สร้างปีงบประมาณ 2534    จ านวน 1  หลัง จ านวน 6  ที่นั่ง 
ห้องน้ า-ห้องส้วม       สร้างปีงบประมาณ 2535    จ านวน 1  หลัง  จ านวน 6  ที่นั่ง 
ห้องน้ า-ห้องส้วม       สร้างปีงบประมาณ 2546    จ านวน 1  หลัง จ านวน 6  ที่นั่ง 
ห้องน้ า-ห้องส้วม       สร้างปีงบประมาณ 2553    จ านวน 1  หลัง  จ านวน 6  ที่นั่ง 
ห้องน้ า-ห้องส้วม       สร้างปีงบประมาณ 2553    จ านวน 1  หลัง จ านวน 6  ที่นั่ง 



ระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ า 
ถังประปา        จ านวน  3  ถัง 
สระน้ าขนาดพื้นที ่150 x 50 เมตร     จ านวน  1  แห่ง 
สระน้ าขนาดพื้นที ่50 x 50 เมตร     จ านวน  1  แห่ง 
การประปาส่วนภูมิภาคแม่ขะจาน(สาขาวังเหนือ)ให้บริการ 
ระบบไฟฟ้ามีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ขนาด 150  KVA. ระบบ 22,000/400-230 Volts.) 
โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อสื่อสารได ้จ านวน 3 หมายเลข คือ 054-279074 , 054-279283 และโทรสาร       
054-332257 และเบอร์ติดต่อภายใน คู่สายโทรศัพท์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวังเหนือวทิยา        
จ านวน 1 หมายเลข คือ 054279322 

สนามกีฬา 
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 พิเศษ     จ านวน  1  สนาม 
สนามบาสเกตบอล       จ านวน  2  สนาม 
สนามวอลเลย์บอล       จ านวน  1  สนาม 
สนามตะกร้อ / แบดมินตัน      จ านวน  1  สนาม 
 

การให้บรกิารของโรงเรยีนต่อชุมชน 

- เป็นศูนย์แนะแนวอ าเภอวังเหนือ 

- เป็นศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอวังเหนือ 

- เป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอวงัเหนือ 

- เป็นสถานที่การจดัอบรมสัมมนาของพัฒนาชุมชนอ าเภอวังเหนือ 

- เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี เกี่ยวกบัการศึกษา ให้บริการแก่โรงเรียนใน
เขตพื้นที่ใกล้เคียง 

- เป็นศูนย์ให้บริการวงดุรยิางค์ ดนตรีไทย  ดนตรสีากล แก่ชุมชน ในงานราชพธิี รฐัพิธ ีฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน 
   ตารางที่ 1  ท าเนียบผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังเหนือวิทยา 

ล าดับที ่ รายนามผู้บริหารโรงเรียน ต าแหน่ง พ.ศ. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

  นายปกรณ ์  โคตรบัญชา 
  นายสมควร   แสนเมืองใจ 
  นายปิ่น   ผลสุข 
  นายสินศักดิ์   บางเทศธรรม 
  นายเกต ุ  เป้ียอุตร 
  นายบรรจง   พฤกษะศรี 
  นายเจตน ์ ทพิย์มาบุตร 
  นายภรูิต  คันธชุมภ ู
  นางสมจติร  ดาวสุด 
  นายด ารงค์  ตุลาสืบ 

  ครใูหญ่ 
  อาจารย์ใหญ ่
  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน  
  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2512 – 2522 
2522 – 2523 
2524 – 2534 
2534 – 2537 
2537 – 2541 
2541 – 2546 
2546 – 2554 
2554 – 2557 
2557 – 2561 

  2561 – ปัจจุบัน 
ตารางที่  2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม 

1. ผู้บริหาร 3 1 4 

2. คร ู 22 34 56 

3. ครูผู้ช่วย 7 2 9 

4. พนักงานราชการ 2 4 6 

5. ครูอัตราจา้ง - 2 2 

6. ครูชาวตา่งชาต ิ - - - 

7. ลูกจ้างประจ า 2 - 2 

8. เจ้าหน้าที่ส านักงาน - 5 5 

9. ลูกจ้างชัว่คราว 4 5 9 

10.นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ 4 4 8 

รวม 44 57 101 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

 
 



ตารางที่ 3  ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามสาขาวชิาและวุฒิการศึกษา 

สถานภาพ 

เพศ วุฒิการศึกษา/ปริญญา 

รวม 
ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ตร ี โท เอก 

  ฝ่ายบริหาร 
  ภาษาไทย 
  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
  คณติศาสตร ์
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ภาษาตา่งประเทศ 
  สุขศึกษาและพลศกึษา 
  ศิลปะ 
  การงานอาชีพ 
  แนะแนว 

3 
2 
5 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
- 

1 
5 
3 
5 
13 
7 
- 
1 
2 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
2 
4 
4 
7 
6 
2 
2 
3 
1 

4 
5 
4 
5 
9 
5 
2 
2 
2 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4 
7 
8 
9 
16 
11 
4 
4 
5 
1 

รวม 31 38 - 31 38 - 69 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

ตารางที่ 4  ข้อมูลนักเรียน 
  จ านวนนักเรียน    ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา  2565 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
จ านวน 

ห้องเรียน ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 111 111 222 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 93 104 197 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 127 219 6 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 296 342 638 18 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 87 122 209 7 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 82 125 207 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 72 101 173 6 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 241 348 589 19 

รวมทั้งหมด 537 690 1,227 37 



5. วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนวังเหนือวิทยา มุง่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู ้ คู่คณุธรรม สู่ความเป็นเลิศ   และบริหาร

จัดการดว้ยระบบคุณภาพ ยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มี ความรู ้คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรูแ้ละทักษะสู่ความเป็นเลิศ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการระดมทรัพยากร ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีในการจดัการศึกษา 
6. ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
7. พัฒนาระบบการบริหารองค์กรดว้ยระบบคุณภาพ อย่างมีสว่นรว่ม ตามหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
7. เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมี ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ตามาตรฐานการศกึษา 
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ สู่ความเป็นเลิศ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. โรงเรียนมีทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศกึษาอย่างเพียงพอ  
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีในการจดัการศึกษาอยา่งเพียงพอ 
6. ผู้เรียนมีความตระหนักในการใชช้ีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
7. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ อยา่งมีส่วนร่วม ตามหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
8. กลยุทธ์โรงเรียน 

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดี และยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริย์    ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 

4. เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม  

5. ส่งเสริมการจดัการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาบริการได้อยา่งทัว่ถึง



 
 

 
9. แผนผังโรงเรียนวังเหนือวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอประชุม 



 
 

               
 

10. แผนภูมิการบริหารงาน โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

บริหารวิชาการ 

- หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

- วัดผลประเมินผลและงานทะเบียน 

- วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

- ห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- แนะแนว 

- ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา 

บริหารงบประมาณ 

- การเงินและบัญชี 

- ระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

- พัสดุและสินทรัพย์ 

- นโยบายและแผน 

บริหารงบประมาณ 

- อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

- วางแผนการบริหารการศึกษา 

- ประชาสัมพันธ์ 

- อนามัยและโภชนาการ 

- ชุมชนสัมพันธ์ 

- บริหารจัดการน้ าดื่ม 

- งานธุรการโรงเรียน 

บริหารงานบุคคล 
- วางแผนอัตราก าลังสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 

- พัฒนาบุคลากรและวินัย 

- ประเมินผลและเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ทะเบียนประวัติ

และเชิดชูเกียรติ 

 

นายด ารงค์   ตุลาสืบ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือ

คณะกรรมการสถานศึกษา

ชมรมศิษย์เก่า 
สมาคมผู้ปกครองและคร ู

นางสิริประทุม   โตนะโพ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางสาวอุบลรัตน์  จักร์แก้ว 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

นายสมชาย พันธุ์สันติกุล 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางสาววันเพ็ญ  คิดอ่าน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

นายสังเวียน   เสียงดี 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

นายสากล   คิดอ่าน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

โครงการ 

โครงการ 

โครงการ โครงการ 

นักเรียน 

นายปรัชญ ์ มาวิเลิศ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายกฤติน  พันธุระ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

บริหารกิจการนักเรียน 

- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ส่งเสริมระเบียบวินัยและแก้ไข

พฤติกรรม 

- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

ประชาธิปไตย 

- งานสภานักเรียน 

นายประวิทย์  ค าพันธ์ 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายสุทัศน์  ไชยมูลเงิน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

โครงการ 



 
 

 

บทที่ 2 
การจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 

 
 การด าเนินงานจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานโรงเรียนวังเหนือวิทยา  โรงเรียนได้ด าเนินการวาง
แผนการจัดสรรงบประมาณ โดยมีแหล่งงบประมาณดังนี้ 

1. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
2. เงินค่าหนังสือเรียน 
3. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. เงินอื่นๆ 
โดยรายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

               
 

 

จ ำนวนนักเรียน งบจดัสรรรำยหัว รวม

1. งบอุดหนุนรำยหวั

งบเหลือจ่ายปีการศึกษา 2564
ม.ต้น 604 3,500                 2,114,000.00          คนละ 3,500  บาท/ปี
ม.ปลาย 602 3,800                 2,287,600.00          คนละ 3,800  บาท/ปี

รวม 1,206 4,401,600.00         

งบเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2564 271,872.40           

ม.1 190 808.00 153,520.00            

ม.2 217 921.00 199,857.00            

ม.3 197 996.00 196,212.00            

ม.4 190 1,384.00 262,960.00            

ม.5 208 1,326.00 275,808.00            

ม.6 204 1,164.00 237,456.00            

รวม 1,206 1,597,685.40         

2. ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

งบเหลือจ่าย  ปีการศึกษา 2564 320,000.00            

ม.ต้น 604                        880                   531,520                440 บาท/ภาคเรียน

ม.ปลาย 602                        950                   571,900                475 บาท/ภาคเรียน
รวม 1,206                     1,423,420.00         

3. เงินอ่ืนๆ

ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศเหลือจ่าย ปกีารศึกษา 2564 800,000.00            
800,000.00            

ค่าจ้างครูเฉพาะเหลือจ่าย ปกีารศึกษา 2564

ค่าจ้างครูเฉพาะ 1,206                     400.00                482,400.00            200 บาท/คน/ภาคเรียน
482,400.00            

ค่าจ้างบคุลากรเหลือจ่าย ปกีารศึกษา 2564

ค่าจ้างบคุลากร 1,206                     600.00                723,600.00            300 บาท/คน/ภาคเรียน

723,600.00            
ค่าส่ือและเทคโนโลยีเหลือจ่าย ปกีารศึกษา 2564 138,528.23            

ค่าส่ือฯ 1,206                     400.00                482,400.00            200 บาท/คน/ภาคเรียน

620,928.23           
204,000.00            

2,830,928.23         
10,253,633.63     

รวมค่ำจำ้งบุคลำกร

รวมค่ำสือ่และเทคโนโลยฯี
อ่ืนๆ(เงินโรงอำหำร)
รวมเงินอ่ืนๆ

รวมงบประมำณทัง้หมด

รวมค่ำจำ้งครูครูชำวต่ำงประเทศ

รวมค่ำจำ้งครู

งบประมำณทีค่ำดว่ำจะได้รับ ปีกำรศึกษำ 2565

ช้ัน
ปีกำรศึกษำ 2565

หมำยเหตุ

2. ค่ำหนังสอืเรียน



 
 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 บริหารวิชาการ 1,458,320.00  823,420.00   3,018,613.63  5,300,353.63    51.69          

2 บริหารงบประมาณ 1,701,690.00  -             -              1,701,690.00    16.60          

3 บริหารงานบุคคล 369,580.00    -             1,206,000.00  1,575,580.00    15.37          

4 บริหารทัว่ไป 512,290.00    -             204,000.00    716,290.00       6.99           

5 บริหารกจิการนักเรียน 230,000.00    600,000.00   830,000.00       8.09           

6 งบส ารองจ่าย 129,720.00    129,720.00       1.27           

4,401,600.00 1,423,420.00 4,428,613.63 10,253,633.63  รวม

สรุปยอดเงินจดัสรร   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนวังเหนือวิทยำ

ที่ กลุม่งำน
งบประมำณ

รวม ร้อยละ
อุดหนุน กิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน เงินอ่ืนๆ



 
 

               
 

 

อุดหนุน
 กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรยีน
อ่ืน ๆ รวม

1 โครงกำรสนับสนุนบรหิำร กลุม่บรหิำรวิชำกำร 748,800.00            5,000.00 620,928.23       1,374,728.23  ครูแสงเดือน

1.บริการส านักงานวิชาการ 500,000.00 500,000.00        ครูชนิดา

2.การนิเทศภายใน 3,000.00       3,000.00           

3.วัดผลและประเมนิผล -                   ครูแสงเดือน

    3.1 งานทะเบียน 85,800.00      85,800.00         

    3.2 สอบวัดผลระดับชาติ (O-net) 20,000.00      20,000.00         

    3.3 รับนักเรียน 20,000.00      20,000.00         

4.ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,000.00       5,000.00           ครูวันเพญ็

5.ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 5,000.00       5,000.00           ครูทิพย์สุดา

6.พฒันาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 110,000.00    5,000.00        620,928.23     735,928.23    ครูรัชชนก

2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน 56,520.00     406,400.00    462,920.00    ครูวันเพญ็

 - ค่ายรักการอา่น 20,000.00      20,000.00          

 - วันสุนทรภู่ 3,000.00        3,000.00            

 - เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.ต้น 18,000.00      18,000.00          

 - ค่ายวิทย์-คณิต 80,000.00      80,000.00          

 - เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 18,520.00      18,520.00          

 - สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 19,000.00      19,000.00          

  -  ค่ายอาเซียน 6,000.00        6,000.00            

  -  ข่วงพะย๋า  ภูมปิัญญาท้องถิ่น 10,000.00      10,000.00          

  -  สืบสานวัฒนธรรม มารยาทไทย        3,000.00 3,000.00            

  -  ตอบปัญหาวันรพี        2,000.00 2,000.00            

  -  ตอบปัญหาวันรัฐธรรมนูญ        2,000.00 2,000.00            

  -  การศึกษาเชงินอกหอ้งเรียนเชงิสังคมศึกษา 11,400.00      11,400.00          

  -  ค่าย  3 ภาษา 30,000.00      30,000.00          

  -  วันแห่งวัฒนธรรม       30,000.00 30,000.00          

(คริสมาสต์.ตรุษจีน,วัฒนธรรมญี่ปุน่) -                   

 -สอนเสริมนักเรียน 5 สาระหลัก 70,000.00      70,000.00          ครูวันเพญ็

 - คลีนิคเด็กพเิศษเรียนร่วม 10,000.00      10,000.00          ครูณภัทร

 - การศึกษาเพือ่อาชีพ 5,000.00        5,000.00            ครูกฤติน

(นักธุรกจิน้อยมคุีณธรรมน าเศรษฐกจิสร้างสรรค์) -                   

ผู้รบัผิดชอบ

กำรจัดสรรงบประมำณตำมงำน/โครงกำรปีกำรศึกษำ 2565 กลุ่มบรหิำรวชิำกำร 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ 

ครูเมทิญา

ครูครรชิต

ครูจีราภรณ์

ครูปยิธิดา

ครูพชัรินทร์

1.กลุ่มบริหารวชิาการ 



 
 

               
 

 

อุดหนุน
 กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรยีน
อ่ืน ๆ รวม

 - กฬีาสีภายใน 100,000.00     100,000.00        ครูธงชัย

 - วันเกยีรติยศลูกมว่งขาว 10,000.00      10,000.00          ครูอนัญญา

 - ค่ายยุวชน ICT 15,000.00      15,000.00          ครูรัชชนก

3 โครงกำรสง่เสริมควำมเป็นเลศิทำงวิชำกำร 120,000.00    120,000.00    

  -  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 50,000.00      

  -  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกฬีา       70,000.00

  -  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี

  - ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ

4 โครงกำรพัฒนำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 230,000.00    230,000.00    

 - นักศึกษาวิชาทหาร 30,000.00      

 - กจิกรรมลูกเสือ 200,000.00     

5 โครงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 270,000.00   7,020.00       7,020.00       

   - โรงเรียนคุณธรรม 10,000.00      

    - ห้องเรียนเสริมศักยภาพ 60,000.00      

    - นโยบายอืน่ๆ 200,000.00    7,020.00        

6 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอน235,000.00   1,597,685.40 1,832,685.40  ครูสินฤทยั

1.หนังสือเรียน 1,597,685.40     1,597,685.40      

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 15,000.00      15,000.00          

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 25,000.00      25,000.00          

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี45,000.00      45,000.00          

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 15,000.00      15,000.00          

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 25,000.00      25,000.00          

7.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา 15,000.00      15,000.00          

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 30,000.00      30,000.00          

9.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 50,000.00      50,000.00          

10.โรงเรียนมาตรฐานสากล 15,000.00      15,000.00          

7 โครงกำรกำรสือ่สำรด้วยภำษำต่ำงประเทศ 800,000.00    ครูปยิธิดา

 - จัดจ้างครูเฉพาะทาง 800,000.00        

8 โครงกำรพัฒนำงำนแนะแนว 18,000.00     18,000.00         

  -  พฒันางานแนะแนว 10,000.00      

  -  แนะแนวศึกษาต่อ 8,000.00       

ครูเมทิญา

ครูอมรเทพ

รองฯสมชาย

ครูอ าพร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ 

ผู้รบัผิดชอบ



 
 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุน
 กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรยีน
อ่ืน ๆ รวม

9 โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 5,000.00       ครูจีราภรณ์

10 โครงกำรขับเคลือ่นหลกัปรัชญำของ 10,000.00     10,000.00         ครูรวิวรรณ

เศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำ

11 สง่เสริมอัตลกัษณ์โรงเรียน 40,000.00     ครูวสุมิตร

12 โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ 120,000.00   10,000.00     130,000.00        

 - ห้องสมดุ 20,000.00      10,000.00      30,000.00          ครูหทัยรัตน์

 - แหล่งเรียนเรียนรู้ 9 ฐาน 100,000.00    100,000.00        รองฯสมชาย

1,458,320.00 823,420.00    3,018,613.63 5,300,353.63  รวมทัง้สิน้

ผู้รบัผิดชอบที่ โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ 



 
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุน กพร. อ่ืนๆ รวม ผู้รบัผิดชอบ

1
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 150,000 150,000 

น.ส.อบุลรัตน์  จักร์แกว้

เดินทางไปราชการ 90,000 90,000 
น.ส.อบุลรัตน์  จักร์แกว้

อบรมครู 60,000 60,000 นายปฎิจักร  ประขนั

2 โครงกำรจัดจ้ำงบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 110,000 1,206,000.00 1,316,000 

จ้างบุคลากร 110,000 1,206,000.00 1,316,000 

3 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพ 6,000 6,000 

ครูดีศรีชาววัง 6,000 6,000 

4
โครงกำรพัฒนำส ำนักงำนกลุม่บรหิำรงำนบุคคล 103,580 103,580 

น.ส.อบุลรัตน์  จักร์แกว้

ส่งเสริม สนับสนุน พฒันาส านักงาน 35,000 35,000 
น.ส.อบุลรัตน์  จักร์แกว้

ปรับปรุงบอร์ดบคุลากรโรงเรียน 30,000 30,000 นายวสุมิตร  นุชสวัสด์ิ

ปรับปรุงหอ้งส านักงาน 33,580 33,580 น.ส.ชชัมาศ สุดจ า

คู่มือครู 5,000 5,000 
น.ส.จิตโสภิณ  กองอะ

รินทร์

รวม 369,580 1,206,000 1,575,580 

นายครรชติ บวัจีน

กำรจัดสรรงบประมำณตำมงำน/โครงกำร ปีกำรศึกษำ 2565 กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล

ที่
โครงกำร/กิจกรรม

งบจดัสรร ปี 2565

น.ส.จิญาภัค  แซ่ล้ิม

2.กลุ่มบริหารงานบุคคล 



 
 

               
 

 

อุดหนุน กิจกรรมพัฒน ำผู้เรียน อ่ืนๆ รวม ผู้รบัผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 50,000 - 50,000 น.ส.พชัรินทร์

เย่ียมบ้านนักเรียน 20,000 20,000 สว่างถาวรกลุ

เสริมสร้างขวัญก าลังใจครูทีป่รึกษา

กจิกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 5,000 5,000 

กจิกรรมลดร้ายขยายดี 5,000 5,000 

กจิกรรมอบรมเพือ่นทีป่รึกษาYC 10,000 10,000 

กจิกรรม HomeRoom ส้ัน

กจิกรรมเสริมสร้างภูมต้ิานทานทัง้กายใจ 10,000 10,000 

กจิกรรมพฒันางานสารสนเทศระบบดูแลและงานนโยบายต่างๆ

2 โครงกำรส่งเสรมิและแก้ไขพฤติกรรมนักเรยีน 52,000 52,000 นายกศุล

คู่มอืนักเรียน 15,000 15,000  ไชยศรี

กจิกรรมกฬีาต้านยาเสพติด 10,000 10,000 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนกัเรียน 3,000 3,000 

กจิกรรมพฒันานักเรียนกลุ่มเส่ียง 9,000 9,000 

กจิกรรมผู้น านักเรียนประจ าหมูบ่้าน 9,000 9,000 

กจิกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน 6,000 6,000 

3 โครงกำรสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และประชำธิปไตย 15,000 100,000 115,000 นายสุทัศน์

กิจกรรมโครงงำนคุณธรรม 100,000 ไชยมูลเงิน

กจิกรรมวันไหว้ครู 15,000 

4 โครงกำรสง่เสรมิกระบวนกำรสภำนักเรยีนโรงเรยีนวังเหนือวิทยำ 78,000 78,000 นายจิราวุฒิ

ปัจฉิมนิเทศ และเกยีรติยศ 40,000 40,000 วงศ์พระครู

กจิกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน 3,000 3,000 

กจิกรรมธนาคารขยะ 2,000 2,000 

กจิกรรมเกยีรติคุณจิตอาสาสภานักเรียน 4,000 4,000 

กิจกรรมเปล่ียนวิถีเรียนรู้ผู้น ารุ่นใหม่สู่ชุมชน 10,000 10,000 

กจิกรรมต้นกล้าสภานักเรียน 6,000 6,000 

กจิกรรมเสริมสร้างสภาต้นแบบ 10,000 10,000 

กจิกรรม ลานวีสภานักเรียน 3,000 3,000 

5 พัฒนำส ำนักงำนกลุม่บริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 35,000 35,000 นางรวิวรรณ พรมส้มซ่า

6 ศึกษำแหลง่เรียนรู้นอกสถำนศึกษำ 500,000 500,000 นายประวิทย์ ค าพนัธ์

230,000.00 600,000.00 830,000.00 

กำรจัดสรรงบประมำณตำมงำน/โครงกำร ปีกำรศึกษำ 2565 กลุ่มบรหิำรกิจกำรนักเรยีน

ที่
โครงกำร/กิจกรรม

งบจดัสรร ปี 2565

รวม

3.กลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 



 
 

               
 

 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ(อุดหนุน) รวม ผู้รับผิดชอบ

1 ค่ำสำธำรณูปโภค 1,089,400.00 1,089,400.00 นางสุพรรษา

1.1 ค่าไฟฟา้ 700,000.00            ต๊ิบปาละวงศ์

1.2 ค่าน้ าประปา 54,000.00              

1.3 ค่าไปรษณียากร 6,000.00                

1.4 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 300,000.00            

1.5 ค่าโทรศัพท์ 24,000.00              

1.6 ค่าบริการขยะ 5,400.00                

2 ซ่อมแซมยำนพำหนะ 180,000.00 180,000.00 นายศุภักษร

กนัเต็ง

3 สง่เสริมกำรบริหำร 40,000.00 40,000.00 นายสังเวียน

เสียงดี

4 พัฒนำบุคลำกรกลุม่งบ 70,000.00 70,000.00 นางสาวจีราภรณ์

-อบรม สัมมนา บุคลากรครู 50,000.00 ศิรินันท์

-ศึกษาดูงาน 20,000.00

5 ศึกษำดูงำนบุคลำกรโรงเรียน 100,000.00 100,000.00 นางสาวจีราภรณ์

ศิรินันท์

6 สนับสนุนพัฒนำกลุม่งบประมำณ 122,290.00 122,290.00 นายสังเวียน เสียงดี

งานธุรการ 30,000.00              นายอภิชาต  ดีงาม

งานการเงิน 30,000.00              นางปุณยานุช พรมไชยวงศ์

งานแผนงาน 15,000.00              น.ส.จีราภรณ์ ศิรินันท์

งานพสัดุ 40,000.00              นางเกษณี เครือกลางรงค์

งานส านักงานกลุ่ม 7,290.00                น.ส.ทองทิพย์ วงศ์ธิมา

7 ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ 100,000.00 100,000.00 นายสังเวียน

เสียงดี

รวม 1,701,690.00 1,701,690.00

กำรจดัสรรงบประมำณตำมงำน/โครงกำร ปีกำรศึกษำ 2565 กลุม่บริหำรงบประมำณ

3.กลุ่มบริหารงบประมาณ 



 
 

               
 

 

อุดหนุน อ่ืน ๆ รวม

1 ปรับปรุงพฒันาอาคารสถานทีส่ิ่งแวดล้อม 264,790  204,000  468,790  นายพทัธพงศ์  พรมชัย

1.1 ปรับปรุงความสะอาดอาคารเรียน 60,000    

1.2 ปรับปรุงพฒันาอาคารเรียน 150,000  

1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟา้ น้ าประปา 44,790    

1.4 ปรับปรุงความปลอดภัยในสถานศึกษา 10,000    

1.5 ปรับปรุงโรงอาหาร 204,000  

2 สืบสานประเพณีไทย 65,000    65,000   นายพทัธพงศ์  พรมชัย

2.1 กจิกรรมวันลอยกระทง 20,000    

2.2 กจิกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา 11,000    

2.3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี 1,500     

2.4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.10 1,500     

2.5 วันสถาปนาโรงเรียน 25,000    

2.6  วันแมแ่ห่งชาติ 1,500     

2.7 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 1,500     

2.8  วันปิยมหาราช 1,500     

2.9  วันพอ่แห่งชาติ 1,500     

3 พฒันางานประชาสัมพนัธ์ 20,000    20,000   นายพร้อมพงษ ์สะสม

3.1 จัดพมิพว์ารสารเวียงวัง 20,000    

4 ส่งเสริมงานอนามยัและโภชนาการนักเรียน 40,000    40,000   น.ส.ณภัทร  ตนภู 

4.1 กจิกรรม ห้องพยาบาล

4.2 กจิกรรม อย.

4.3 กจิกรรม ยสร.

4.4 กจิกรรม Friend coner

5 ส่งเสริมความเป็นเลิศสู่สถานศึกษา 20,000    20,000   น.ส.ณภัทร  ตนภู 

6 การจัดการน้ าด่ืม 25,000    25,000   นายธิษณ์  ปวงแกว้

7 พฒันาระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียน 30,000    30,000   นายพชิิต พลหาญ

ปรับปรุงระบบกระจายเสียงภายในโรงเรียน

จัดหาวัสดุโสตทัศนูปกรณ์

8 ส านักงานกลุ่มบริหารทัว่ไป 35,000    35,000   นางสายสมร จิตต้ัง

8.1 จัดหาวัสดุส านักงาน

กำรจัดสรรงบประมำณตำมงำน/โครงกำร ปีกำรศึกษำ 2565 กลุ่มบรหิำรทัว่ไป

ที่ โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ

ผู้รบัผิดชอบโครงกำร

3.กลุ่มบริหารทัว่ไป 



 
 

               
 

 
 

 
 

อุดหนุน อ่ืน ๆ รวม

9 ส่งเสริมการออมกบัธนาคาร 2,500     2,500     นางกานต์รวี  ค าพนัธ์

9.1 จัดหาวัสดุส านักงาน

10 ปฏิคม 8,000     8,000     นางกานต์รวี  ค าพนัธ์

10.1 จัดหาวัสดุอปุกรณ์งานปฏิคม

11 ชุมชนสัมพนัธ์ 2,000     2,000     น.ส.ณภัทร  ตนภู 

12 เฝ้าระวังปอ้งกนัและควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) น.ส.ณภัทร  ตนภู 

512,290  204,000  716,290  รวม

ที่ โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ

ผู้รบัผิดชอบโครงกำร



 
 
 
 

งาน/โครงการ  
ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารวิชาการ
โครงการ สนับสนุนบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 กล่าวไว้ว่า

"การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มีความมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มี คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา โดยยึดหลัก
ความมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ กำหนดจุดหมายที่เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวม 12 ปี สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ
การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม ศักยภาพ
การพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องดำเนินการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้บรรลุตามกรอบหลักสูตร
การบริหารงานวิชาการเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของโรงเรียนที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการศึกษา
ถือว่าเป็นหัวใจของโรงเรียนหรือ สถานศึกษาที่มีส่วนในการจัดการเรียนการสอนให้มีรูปแบบที่สมบูรณ์ชัดเจน
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวังเหนือวิทยา จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนบริหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพตามขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพตามขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ
งบประมาณ 1,236,200.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 1,116,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.31
เป็นงบลงทุน 119,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.69

ผู้เสนอโครงการ นางสาวแสงเดือน บุญยืน



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. บริการสำนักงานวิชาการ งบประมาณ: 500,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวชนิดา เสียงดัง

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.
เพื่อจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

จัดซื้อกระดาษไข หมึก
และกระดาษห้องโรเนียว

จัดซื้อวัสดุครบตามจำนวน

2.2. เพื่อพัฒนางานสำนักงานบริหารวิชาการ 1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในสำนักงานกลุ่มบริหา
รวิชาการ

จัดซื้ออุปกรณ์ครบตามจำนวน

3.3. เพื่อสนับสนุนงานกลุ่มบริหารวิชาการ 1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

ปรับปรุงสำนักงานบริหารวิชาก
าร

ปรับปรุงสำนักงานบริหารวิชาก
าร

กิจกรรมที่ 2. การนิเทศภายใน งบประมาณ: 3,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายธนพงศ์ พรหมเรืองฤทธิ์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1. เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลนิเทศภายใน โรงเรียนด้านวิชาการ
อย่างเป็นระบบ ชัดเจน
จนเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 2.
ครูผู้สอนได้รับการนิเทศอย่างครบถ้วนและทั่วถึง

1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

ครูผู้สอนได้รับการนิเทศและนำ
ผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนา
การสอนของตนเอง
จนสามารถส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สู
งขึ้น

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อย
ละ 80 ขึ้นไป

กิจกรรมที่ 3. วัดผลและประเมินผล งบประมาณ: 125,800.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวแสงเดือน บุญยืน



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1. เพื่อให้มีวัสด ุ– อุปกรณ์เพียงพอรองรับงานทะเบียน –
วัดผล 2. เพื่อให้การดำเนินงานในงานพัฒนางานทะเบียน –
วัดผล ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นระเบียบและเป็นปัจจุบัน 3.
เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อใช้บริการได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

ผู้ที่มาติดต่อได้บริการอย่างทั่ว
ถึง และมีประสิทธิภาพ 100%

1.
งานทะเบียนและวัดผลมีวัสด ุ–
อุปกรณ์เพียงพอ
2.ครูผู้สอนสามารถ
ดำเนินการได้ถูกต้อง
ตามระเบียบการวัดผล
และประเมินผล 3.
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กิจกรรมที่ 4. ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งบประมาณ: 5,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกโรงเรียนวั
งเหนือวิทยา

17 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

ครูและบุคลากรในโรงเรียนวังเ
หนือวิทยาร้อยละ 90
มีความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสำคัญของการพัฒนาระบ
บการประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนครูและบุคลากรโรงเรีย
นวังเหนือวิทยาที่มีความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสำคัญขอ
งการพัฒนาระบบการประกันคุ
ณภาพการศึกษา

2.เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เข้าสู่ระดับมาตรฐานและมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามอัตลักษ
ณ์ของสถานศึกษา

17 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

โรงเรียนมีระบบการประกันคุณ
ภาพการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ดำเนินการเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง

ระบบประกันคุณภาพโรงเรียน
วังเหนือวิทยาที่เป็นระบบ

กิจกรรมที่ 5. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ: 5,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางทิพย์สุดา วิลาวัลย์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านวิจัย
และสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแ
ก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนได้อ
ย่างมีระบบ

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

คณะครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา
มีวิจัยในชั้นเรียนและผลสัมฤท
ธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่
มขึ้น

ครูร้อยละ 90
มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียน 1
ชิ้น/ปีการศึกษา



กิจกรรมที่ 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (เงินอุดหนุน) งบประมาณ: 110,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวรัชชนก วงศ์เขียว

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อจัดหา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับจัดการเรียนการสอนในห้องเ
รียน

17 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

ครูมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจของผู้เรียน
และผู้สอน

กิจกรรมที่ 7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (เงิน กพร.) งบประมาณ: 5,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวรัชชนก วงศ์เขียว

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน 7 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภ
าพ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กิจกรรมที่ 8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (เงินระดมทรัพยากร) งบประมาณ: 482,400.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวรัชชนก วงศ์เขียว

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.เพื่อจัดหา จัดซื้อ ปรับปรุง
วัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์
2.เพื่อปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
3.เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน

17 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

1.ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่พร้อ
มใช้งาน 2.
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภ
าพ
3.วัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการจั
ดการเรียนการสอน

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลงานของนักเรียน
2.ความพึงพอใจของนักเรียน



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : บริการสำนักงานวิชาการ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 หมึกอัดสำเนา(ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 7 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 หลอด 1,070.00 5,350.00

2 หมึกอัดสำเนา(ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 8 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 หลอด 1,070.00 5,350.00

3 หมึกอัดสำเนา(ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 9 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 หลอด 1,070.00 5,350.00

4 หมึกอัดสำเนา(ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 10 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 หลอด 1,070.00 5,350.00

5 กระดาษไข (ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 7 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ม้วน 2,140.00 6,420.00

6 กระดาษไข (ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 8 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ม้วน 2,140.00 6,420.00

7 กระดาษไข (ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 9 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ม้วน 2,140.00 6,420.00

8 กระดาษไข (ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 10 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ม้วน 2,140.00 6,420.00

9 กระดาษ A4 (ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 1 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

200 รีม 100.00 20,000.00

10 กระดาษ A4 (ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 2 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

200 รีม 100.00 20,000.00

11 กระดาษ A4 (ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 3 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

200 รีม 100.00 20,000.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

12 กระดาษ A4 (ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

200 ริม 100.00 20,000.00

13 กระดาษ A4 (ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 5 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

200 ริม 100.00 20,000.00

14 กระดาษ A4 (ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 6 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

200 ริม 100.00 20,000.00

15 กระดาษ A4 (ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 7 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

200 ริม 100.00 20,000.00

16 กระดาษ A4 (ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 8 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

200 ริม 100.00 20,000.00

17 กระดาษ A4 (ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 9 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

200 ริม 100.00 20,000.00

18 กระดาษ A4 (ห้องโรเนียว) ครั้งที่ 10 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

200 ริม 100.00 20,000.00

19 เครื่อง printer ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 เครื่อง 7,000.00 21,000.00

20 กระดาษ A4 ภาคเรียนที่ 1 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

15 กล่อง 670.00 10,050.00

21 ติดตั้งม่านประตูกระจกบานสวิง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 แห่ง 5,000.00 5,000.00

22 ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 หลอด 6,500.00 19,500.00

23 แม็กเย็บกระดาษขนาดเล็ก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 อัน 95.00 380.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

24 ลวดเย็บกระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 กล่อง 255.00 1,275.00

25 หมึกเครื่องปริ้นท ์HP Color HP laser jet pro m154a (204a) สีดำ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 3,000.00 3,000.00

26 หมึกเครื่องปริ้นท ์HP Color HP laser jet pro m154a (204a) สีฟ้า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 3,000.00 3,000.00

27 หมึกเครื่องปริ้นท ์HP Color HP laser jet pro m154a (204a) สีเหลือง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 3,000.00 3,000.00

28 หมึกเครื่องปริ้นท ์HP Color HP laser jet pro m154a (204a) สีชมพู ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 3,000.00 3,000.00

29 เก้าอี้สำนักงาน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ตัว 3,000.00 3,000.00

30 หมึกเครื่องปริ้นท ์Epson ink jet สีดำ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 ขวด 300.00 1,800.00

31 หมึกเครื่องปริ้นท ์Epson ink jet สีเหลือง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ขวด 300.00 900.00

32 หมึกเครื่องปริ้นท ์Epson ink jet สีฟ้า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ขวด 300.00 900.00

33 หมึกเครื่องปริ้นท ์Epson ink jet สีชมพู ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ขวด 300.00 900.00

34 หมึกถ่ายเอกสาร (ห้องโรเนียว) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 หลอด 1,800.00 7,200.00

35 หมึก HP laser Jet 85A ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 หลอด 2,000.00 4,000.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

36 หมึก HP laser 12A ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 หลอด 2,000.00 2,000.00

37 โต๊ะทำงาน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ชุด 4,500.00 13,500.00

38 ถุงมือทางการแพทย์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 250.00 250.00

39 เครื่องวัดอุณหภูมิ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 เครื่อง 1,700.00 5,100.00

40 แอลกอฮอล์ล้างมือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แกลลอน 600.00 1,200.00

41 คอมพิวเตอร ์all in one ลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์)

2 เครื่อง 19,000.00 38,000.00

42 พลาสติกหุ้มปกหนังสือ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ม้วน 800.00 800.00

43 หมึกอิงคิเจ็ท FT สีดำ (S-8929UA) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 หลอด 13,500.00 67,500.00

44 กระดาษ A4 ภาคเรียนที่ 2 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ริม 670.00 6,700.00

45 เทปโฟม ขนาด 2 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ม้วน 85.00 255.00

46 คัตเตอร์เหล็กขนาดเล็ก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 อัน 50.00 150.00

47 กรรไกร ขนาด 6” ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 อัน 56.00 168.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

48 กระดาษชาร์ท 110 แกรม คละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 แผ่น 15.00 300.00

49 กระดาษสี หน้าเดียว (คละสี) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

30 แผ่น 10.00 300.00

50 กระดาษโฟโต้ 150 แกรม (100 แผ่น) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ห่อ 300.00 600.00

51 ปรับปรุงห้องสำนักงาน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ห้อง 27,192.00 27,192.00

52 ตรายาง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 อัน 200.00 1,000.00

รวม  500,000.00

กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศภายใน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ไวนิล ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ตร.ม. 150.00 300.00

2 ไวนิลฟิวเจอร์บอร์ด ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ตร.ม. 450.00 900.00

3 อะคริลิค A5 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 ชิ้น 250.00 1,000.00

4 กระดาษ A4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 รีม 134.00 402.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

5 กระดาษโฟโต้มัน A4 180 แกรม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แพ็ค 199.00 398.00

รวม  3,000.00

กิจกรรมที่ 3 : วัดผลและประเมินผล
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 จัดจ้างเหมารถ ดำเนินงาน
(ค่าสาธารณูปโภค)

4 คัน 4,200.00 16,800.00

2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

2 วัน 180.00 360.00

3 หน้ากากอนามัย ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ห่อ 150.00 750.00

4 กระดาษA4 80g 500 แผ่น Double A ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 รีม 134.00 2,010.00

5 ดินสอ 2B มาสเตอร์อาร์ต ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 กล่อง 40.00 80.00

6 ป้ายไวนิลการรับนักเรียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ผืน 960.00 4,800.00

7 ถุงมือยาง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 กล่อง 250.00 1,250.00

8 หน้ากากอนามัย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ห่อ 140.00 700.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

9 ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ 2 ด้าน 10*30 cm ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 105.00 1,050.00

10 ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการรับนักเรียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

122 มื้อ 50.00 6,100.00

11 ค่าอาหารเครื่องดื่มและอาหารว่าง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

244 มื้อ 25.00 6,100.00

12 ปพ.1:บ ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับ ม.ต้น (ปรับปรุง 2555)
(ฉบับใช้กับคอม)

ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 เล่ม 170.00 3,400.00

13 ปพ.1:พ ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับ ม.ปลาย (ปรับปรุง 2555)
(ฉบับใช้กับคอม)

ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 เล่ม 170.00 3,400.00

14 กระดาษ A4 80g 500 แผ่น Dorble A ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 รีม 134.00 2,680.00

15 กระดาษทำปกสีเขียว A4 150g ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 รีม 124.00 1,240.00

16 กระดาษทำปกสีชมพ ูA4 150g ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 รีม 124.00 1,240.00

17 แฟ้มสอดปก โรบิน #175 สีเขียว A4 (แบบมีใส้) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

206 แฟ้ม 33.00 6,798.00

18 แฟ้มสอดปก โรบิน #175 สีชมพ ูA4 (แบบมีใส้) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

360 แฟ้ม 33.00 11,880.00

19 หมึก HP 85A Laserjet ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

8 กล่อง 2,000.00 16,000.00

20 หมึก HP 83A Laserjet ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 กล่อง 2,200.00 13,200.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

21 กรรไกร 6 นิ้ว 3M #1406 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

8 อัน 42.00 336.00

22 กรรไกร 8 นิ้ว 3M #1428 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

8 อัน 83.00 664.00

23 กาวหลอดสติ๊ก สเต็ดเลอร์ กลาง 22 กรัม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

12 หลอด 38.00 456.00

24 กาวน้ำ 2 หัว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 หลอด 30.00 150.00

25 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. หมึกสีน้ำเงิน Faber-Castell RX5 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

12 ด้าม 20.00 240.00

26 ปากกาลูกลื่นควอนตั้ม 0.5 สีแดง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ด้าม 6.00 60.00

27 ปากกาเน้นข้อความ สีเหลือง Schneider ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 แท่ง 35.00 105.00

28 ปากกาเน้นข้อความ สีส้ม Schneider ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 แท่ง 35.00 105.00

29 ปากกาไวท์บอร์ด ซากูระ หัวตัด สีน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ด้าม 40.00 400.00

30 ปากกาไวท์บอร์ด ซากูระ หัวตัด สีแดง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

9 แท่ง 40.00 360.00

31 ขี้ผึ้งนับแบงค์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 30.00 300.00

32 คลิปหนีบดำ ตราม้า*****(ล.ข.) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

12 กล่อง 65.00 780.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

33 เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 เครื่อง 95.00 950.00

34 เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10n ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 เครื่อง 91.00 910.00

35 ลวดเย็บกระดาษ MAX No.10-1M (กล่อง 24 กล่องเล็ก) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่องใหญ่ 252.00 252.00

36 ลวดเสียบกระดาษ ตราม้า ตัวU ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

50 กล่อง 11.00 550.00

37 ลำโพงบูทูธ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 เครื่อง 5,000.00 5,000.00

38 ไมโครโฟน Shure PGA48-LC ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ตัว 2,000.00 2,000.00

39 แฟลชไดร์ฟ 128 GB ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 อัน 150.00 450.00

40 เครื่องคิดเลข CASIO AX4800 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 เครื่อง 375.00 750.00

41 เชือกขาวแดง ม้วนใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ม้วน 54.00 540.00

42 สมุดบัญชีปกพลาสติก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 เล่ม 45.00 450.00

43 ถ่าน AA 4ก้อน ALKALING ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 แพ็ค 93.00 930.00

44 ถ่าน AAA 4ก้อน ALKALING ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 แพ็ค 93.00 279.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

45 ปลั๊กพ่วง 5 เมตร (สายกลมใหญ่) สวิตเปิด-ปิดทุกช่อง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชิ้น 350.00 350.00

46 Mouse Logitect M185 ไร้สาย ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ตัว 578.00 578.00

47 Mouse Logitect M100r ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ตัว 279.00 558.00

48 ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ 2 ด้าน 10*30 ซม. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

12 อัน 113.00 1,356.00

49 ปากกาเขียน CD มีหมึกลบในตัว Faber สีน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ด้าม 10.00 50.00

50 กล่องพลาสติกใส 5 ลิ้นชัก ออร์กา ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 782.00 782.00

51 แฟ้มผูกเชือก Intop F4 (สีม่วง) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

100 แฟ้ม 20.00 2,000.00

52 เทปโฟม 2 หน้า 110/21 mm 3M ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ม้วน 142.00 426.00

53 มีดคัตเตอร ์Mesa al-22p ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 อัน 59.00 295.00

54 กระดาษทิชชู ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ห่อใหญ่ 300.00 600.00

55 ผ้าขนหนู 12*12 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

24 ผืน 10.00 240.00

56 เทปใสแกนใหญ่ 72y 0.75 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ม้วน 49.00 490.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

57 ตรายาง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 อัน 180.00 720.00

58 คลิปบอร์ดพลาสติก สีม่วง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ชิ้น 50.00 500.00

รวม  125,800.00

กิจกรรมที่ 4 : ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าเข้าเล่มเอกสาร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

40 เล่ม 40.00 1,600.00

2 กระดาษ A 4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 รีม 134.00 670.00

3 ค่าจ้างจัดทำป้ายไม้สักแกะสลักโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

2 อัน 1,365.00 2,730.00

รวม  5,000.00

กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 เทปผ้าขนาด 2 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ม้วน 55.00 275.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

2 เทปผ้าขนาด 1.5 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ม้วน 45.00 225.00

3 หมึกเติมเครื่องปริ้นท ์Epson l360 สีดำ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กล่อง 300.00 600.00

4 หมึกเติมเครื่องปริ้นท ์Epson l360 สีชมพู ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 300.00 300.00

5 หมึกเติมเครื่องปริ้นท ์Epson l360 สีฟ้า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 300.00 300.00

6 หมึกเติมเครื่องปริ้นท ์Epson l360 สีเหลือง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 300.00 300.00

7 กระดาษปกขาว 180 แกรม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ห่อ 250.00 500.00

8 กระดาษถ่ายเอกสาร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ริม 140.00 700.00

9 แฟ้มโชว์เอกสาร ขนาด A4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แฟ้ม 125.00 250.00

10 ซองไส้แฟ้ม ซองใสเอนกประสงค์ รุ่นผิวส้ม 0.05 มม. A4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 แพ็ค 250.00 250.00

11 ลวดเย็บกระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

30 กล่อง 10.00 300.00

12 ซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นท์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ครั้ง 1,000.00 1,000.00

รวม  5,000.00

กิจกรรมที่ 6 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (เงินอุดหนุน)



แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ชุดขยายเสียงพร้อมลำโพง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 ุชุด 6,000.00 90,000.00

2 ซ่อมแอมป์เครื่องขยายเสียง ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

2 เครื่อง 2,000.00 4,000.00

3 เครื่อง visualizer ลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์)

1 เครื่อง 16,000.00 16,000.00

รวม  110,000.00

กิจกรรมที่ 7 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (เงิน กพร.)
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -> ค่าอินเตอร์เน็ต(สำรอง)
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าอินเทอร์เน็ต ดำเนินงาน
(ค่าสาธารณูปโภค)

1 เดือน 5,000.00 5,000.00

รวม  5,000.00

กิจกรรมที่ 8 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (เงินระดมทรัพยากร)
แหล่งงบประมาณ : งบบำรุงการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าเงินรายได้สถานศึกษา(ระดมทรัพยากร) -> ค่าสื่อและเทคโนโลยี(เกินที่รัฐจัดให้)
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 บอร์ด Micro bit ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 อัน 1,000.00 15,000.00

2 ESP32 WiFi และอุปกรณ์เสริม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 อัน 1,000.00 15,000.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

3 ค่าบริการโฮสต์ เว็ปไซต์โรงเรียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รอบ 2,500.00 2,500.00

4 ค่าโดเมนเนมเว็บไซต์โรงเรียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ปี 856.00 856.00

5 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน (cat) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

12 เดือน 5,000.00 60,000.00

6 ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Ais) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

12 เดือน 1,000.00 12,000.00

7 ล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับ- อากาศในห้องเรียนคอมฯ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

12 เครื่่อง 1,500.00 18,000.00

8 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

2 เครื่อง 4,000.00 8,000.00

9 Ram ddr buss 3200 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

11 อัน 1,100.00 12,100.00

10 Ssd ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

11 อัน 1,100.00 12,100.00

11 ซักผ้าม่านห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

4 ห้อง 1,500.00 6,000.00

12 ติดผ้าม่านห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

2 ห้อง 10,000.00 20,000.00

13 รางพลาสติกโค้ง กว้าง 7 ซม. ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 เมตร 300.00 3,000.00

14 หมึก Laserjet 12A ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 หลอด 2,600.00 7,800.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

15 หมึก Epson L210 สีดำ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 ขวด 300.00 1,800.00

16 หมึก Epson L210 สีแดง เหลือง น้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 ขวด 300.00 1,800.00

17 Switching 16 port ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 อัน 2,200.00 6,600.00

18 Switching 24 port ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 อัน 3,000.00 6,000.00

19 กล่องเก็บอุปกรณ์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 กล่อง 400.00 1,200.00

20 เดินระบบเครือข่ายภายใน+พร้อมอุปกรณ์ ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

17 จุด 3,000.00 51,000.00

21 Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-54406H) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 อัน 2,200.00 6,600.00

22 เดินสายกล้องวงจรปิด ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

4 จุด 1,100.00 4,400.00

23 สว่านเจาะไฟฟ้าพร้อมดอกสว่าน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 เครื่อง 5,500.00 5,500.00

24 ฟลุ๊กพลาสติก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ถุง 30.00 60.00

25 กิ๊ปตอกสายแลน cat 5e ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

30 ถุง 40.00 1,200.00

26 ฟลุ๊กเหล็ก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ถุง 40.00 120.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

27 เซฟตี้เบรคเกอร์ 15 A ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 อัน 40.00 200.00

28 อุปกรณ์ สะท้อนหน้าจอ Anycast ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 300.00 3,000.00

29 โปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง ลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์)

2 เครื่อง 17,000.00 34,000.00

30 เครื่องปรับอากาศ ลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์)

2 เครื่อง 15,900.00 31,800.00

31 ปรับปรุงผนังห้องกั้นห้องเป็นกระจกห้องเรียน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ห้อง 16,500.00 33,000.00

32 ปรับปรุงกั้นห้องเครือข่าย(Server) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ห้อง 25,000.00 25,000.00

33 Switch Hub 24 port ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 เครื่อง 9,100.00 18,200.00

34 ็Hub usb 4 port v3.0 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 472.00 472.00

35 Converter HDMI Extender 30M ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 322.00 322.00

36 flash drive 32 GB ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 160.00 1,600.00

37 สาย USB 3.0 A ตัวผู้เป็นตัวเมีย ความยาว 3 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 334.00 334.00

38 สาย USB 2.0 A ตัวผู้ เป็นตัวเมีย ความยาว 10 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 196.00 196.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

39 หลอดภาพโปรเจคเตอร ์acer รุ่น x1223H ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 หลอด 3,570.00 7,140.00

40 หลอดภาพโปรเจคเตอร ์acer รุ่น x1220 H ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 หลอด 3,390.00 3,390.00

41 หลอดภาพโปรเจคเตอร ์acer รุ่น P1166P ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 หลอด 4,770.00 4,770.00

42 หลอดภาพโปรเจคเตอร ์acer รุ่น P1100 (เฉพาะหลอดไม่รวมเฟรม) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 หลอด 2,711.00 2,711.00

43 ขาแขวนโปรเจคเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 อัน 830.00 2,490.00

44 จอรับภาพแบบมือดึง 120 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 จอ 2,980.00 2,980.00

45 Ram DDR4 8 GB ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 1,295.00 1,295.00

46 SSD 256 GB M.2 Pcle NVMe ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 1,530.00 1,530.00

47 หัว RJ 45 cat 5 (100 ตัว) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ถุง 110.00 330.00

48 หัว RJ 45 cat 5E (สีดำ) 10 ตัว) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ถุง 87.00 870.00

49 หัว RJ 45 cat 6E (สีดำ) 10 ตัว) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ถุง 114.00 1,140.00

50 สาย LINK cat 5e utp 100 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 กล่อง 1,720.00 3,440.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

51 สาย GLink cat5e utp 300 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 1,720.00 1,720.00

52 Enclosure 2.5 SATA ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 อัน 289.00 867.00

53 Docking 2.5/3.5" 2Bay ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 1,830.00 1,830.00

54 ็HDMI TO VGA ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

7 อัน 150.00 1,050.00

55 กิ๊ปตอกสาย cat 5e ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 ถุง 34.00 510.00

56 กิ๊ปตอกสาย cat 6e ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

16 ถุง 34.00 544.00

57 ชุดไขควงปลายแม่เหล็ก 6 ชิ้น ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ชุด 270.00 810.00

58 ชุดไขควงสลับ ปลายแม่เหล็ก (ปากแบน-ปากแฉก) 5.1/2 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 138.00 1,380.00

59 สาย HDMI ยาว 10 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 เส้น 369.00 1,845.00

60 สาย HDMI ยาว 5 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 เส้น 213.00 1,278.00

61 Converter HDMI TO HDMI ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 อัน 47.00 282.00

62 สาย HDMI ยาว 15 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 เส้น 500.00 2,500.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

63 ล้อเก็บสายไฟ VCT 2x1 Sq.mm. พร้อมสาย 20 เมตร มีสวิทซ์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 อัน 1,599.00 3,198.00

64 set เครื่องมือครบชุด Link (US-8030) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ชุด 2,870.00 5,740.00

รวม  482,400.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารวิชาการ
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล หัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของ ประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้
คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้าง วิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และ
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก
ให้สำเร็จอย่างเป็น รูปธรรม เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และด้อยโอกาส มีความรู้
และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และ การคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง
และโลกของการทำงาน กำหนดค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานทำในอนาคต โรงเรียนวังเหนือวิทยา ได้ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไปอีก ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนวังเหนือวิทยา จึงกำหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 2.นักเรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

งบประมาณ 462,920.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 462,920.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00



รายละเอียดโครงการ
ผู้เสนอโครงการ นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ค่ายรักการอ่าน งบประมาณ: 20,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวเมทิญา นนท์ศรี

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านให้กับนักเรียน. 1 ส.ค. 2565
26 ส.ค. 2565

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ100
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าร่วมกิจกรรมและมีทักษะค
วามสามารถด้านการอ่านเพิ่มขึ้
น

2.2 เพื่อให้เด็กไทยเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอ่าน 1 ส.ค. 2565
26 ส.ค. 2565

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ100
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าร่วมกิจกรรมและมีทักษะค
วามสามารถด้านการอ่านเพิ่มขึ้
น

3.3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน
รักการศึกษาค้นคว้า

1 ส.ค. 2565
26 ส.ค. 2565

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ100
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าร่วมกิจกรรมและมีทักษะค
วามสามารถด้านการอ่านเพิ่มขึ้
น

กิจกรรมที่ 2. วันสุนทรภู่ งบประมาณ: 3,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวเมทิญา นนท์ศรี

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1 เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก 27 มิ.ย. 2565
1 ก.ค. 2565

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรร
ม

ร้อยละ 80
ของนักเรียนทั้งหมด
ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจ
กรรม



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.2 เพื่อส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่
ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒน
ธรรม

27 มิ.ย. 2565
1 ก.ค. 2565

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรร
ม

ร้อยละ 80
ของนักเรียนทั้งหมด
ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจ
กรรม

3. 3. เพื่อส่งเสริมและสืบสานอนุรักษ์วันภาษาไทย 27 มิ.ย. 2565
1 ก.ค. 2565

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรร
ม

ร้อยละ 80
ของนักเรียนทั้งหมด
ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจ
กรรม

กิจกรรมที่ 3. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.ต้น งบประมาณ: 18,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายครรชิต บัวจีน

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 1.1.2มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเ
ห็นและแก้ปัญหา

กิจกรรมที่ 4. ค่ายวิทย์-คณิต งบประมาณ: 80,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายครรชิต บัวจีน

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-
6(กลุ่มสนใจ)

1.1.2มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเ
ห็นและแก้ปัญหา
1.2.1การมีคุณลักษณะและค่า
นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำห
นด



กิจกรรมที่ 5. เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ม.ต้น งบประมาณ: 18,520.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจีราภรณ์ ศิรินันท์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.
เพื่อให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์
โดยมุ่งส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเข้าใจความหมายและบทบาทของวิ
ทยาศาสตร์ 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของครูวิทยาศาสตร์
ให้สามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 3.
เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้แก่ผู้เรียน 4.
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต
อนต้น โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจ
กรรม จำนวน 150 คน

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่มกิจ
กรรมมีทักษะกระบวนการเรีย
นการสอนทางวิทยาศาสตร์เพิ่ม
มากขึ้น

กิจกรรมที่ 6. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ งบประมาณ: 19,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจีราภรณ์ ศิรินันท์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน
2.
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้แก่
ผู้เรียน 3.
เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพ 4.
เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้แก่ผู้เรียน 5.
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า
ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจ
กรรม จำนวน 45 คน

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤ
ทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาส
ตร์เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมที่ 7. ค่ายอาเซียน งบประมาณ: 6,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1 ส.ค. 2565
31 พ.ค. 2565

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า

1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะ
และสมรรถนะสำคัญที่สูงขึ้น 2.
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนั
กเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาใ
ห้สูงขึ้น

กิจกรรมที่ 8. ข่วงพะย๋า ภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ: 10,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

16 พ.ค. 2565
15 พ.ค. 2566

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า

1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะ
และสมรรถนะสำคัญที่สูงขึ้น 2.
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนั
กเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาใ
ห้สูงขึ้น

กิจกรรมที่ 9. สืบสานวัฒนธรรม มารยาทไทย งบประมาณ: 3,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทยในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
2.
เพื่อให้นักเรียนมีความสุภาพอ่อนน้อมและส่งเสริมการรักษามารยา
ทไทยในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์มีวิถีชีวิตพอเพียง 4.
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและสามารถสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของตนเอง
ตลอดจนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 5.
เพื่อให้รุ่นน้องมีความรักและเคารพในสถานศึกษา คณะครู อาจารย์
ตลอดจนรุ่นพี่ร่วมสถานศึกษา 6.
เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้ฝึกการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
โดยไม่พึ่งอบายมุข 7.
เพื่อส่งเสริมการมีจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงกา
รผ่านการบริการสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

16 พ.ค. 2565
15 พ.ค. 2566

เชิงคุณภาพ 1.
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแล
ะสามารถปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยในชีวิตประจำวันได้อย่างถูก
ต้อง และเหมาะสม 2.
นักเรียนมีความสุภาพอ่อนน้อมแ
ละส่งเสริมการรักษามารยาทไทย
ในชีวิตประจำวัน 3.
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์มีวิถีชีวิ
ตพอเพียง 4.
นักเรียนมีความรักและสามารถสื
บสานวัฒนธรรม
ประเพณีของตนเอง
ตลอดจนยอมรับความคิดและวัฒ
นธรรมที่แตกต่าง 5.
นักเรียนมีความรักและเคารพใน
สถานศึกษา คณะครู อาจารย์
ตลอดจนรุ่นพี่ร่วมสถานศึกษา 6.
นักเรียนมีทักษะการทางานอย่าง
เป็นระบบ
และการทางานเป็นทีม
อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีปรอ
งดองกันในหมู่คณะ 7.
นักเรียนใหม่ได้ฝึกการปรับตัวแล
ะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
โดยไม่พึ่งอบายมุข 8.
นักเรียนมีจิตสาธารณะต่อสังคมโ
ดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
เชิงปริมาณ 1.
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 – 6 แผนการเรียนภาษาไทย-
สังคมศึกษา
โรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนทุกคน
ร้อยละ 100
มีความรู้ความเข้าใจและสามาร
ถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องแ
ละเหมาะสม 2. นักเรียนร้อยละ
100 มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์มีวิถีชี
วิตพอเพียง 3. นักเรียนร้อยละ
100
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง เชิงปริมาณ 1.
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 – 6
แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม
ศึกษา
โรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100
แล้วมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์



กิจกรรมที่ 10. ตอบปัญหาวันรพี งบประมาณ: 2,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1..1
เพื่อเสริมสร้างความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านกฎหมายให้กับผู้
เรียน2. พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกฎหมาย3.
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง4.
เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายต่อไป
5
เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการของงพระเจ้าบรมว
งศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

1 ส.ค. 2565
31 ส.ค. 2565

1 ด้านปริมาณ
นักเรียนร้อยละ60
ได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหา
กฎหมายวันรพี 2
ด้านคุณภาพ2.1
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค
วามรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
2.2
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รั
บการส่งเสริม
พัฒนาให้มีทักษะในการแสวงห
าความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2.3
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค
วามพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 65

1.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้
อยละ 60
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้
วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง2.นั
กเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยล
ะ65มีความพึงพอใจ3.นักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ60รำ
ลึกถึงคุณงามความดีและคุณูป
การของงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมห
ลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

กิจกรรมที่ 11. ตอบปัญหาวันรัฐธรรมนูญ งบประมาณ: 2,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายรัฐธรรมนูญ
2.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหารัฐธรรมนูญ
ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด

1 ธ.ค. 2565
31 ธ.ค. 2565

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า

1.
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยล
ะ 60
2.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่
านแบบทดสอบความรู้ไม่ต่ำกว่
าร้อยละ
603.ได้ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
การตอบปัญหากฏหมายเนื่องใ
นวันรัฐธรรรมนูญ



กิจกรรมที่ 12. การศึกษาเชิงนอกห้องเรียนเชิงสังคมศึกษา งบประมาณ: 11,400.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.
เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถาน
ศึกษา 2.
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตระหนัก
มีเจตคติที่ดีและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่า
งจต่อเนื่อง 4.
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แต
กต่างออกไปในแต่ละพื้นที่ 5.
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ใ
ห้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของตนเองและสัง
คมต่อไปในอนาคตได้

16 พ.ค. 2565
15 พ.ค. 2566

เชิงคุณภาพ 1.
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประ
สงค์ตามหลักสูตรของสถานศึก
ษา 2.
นักเรียนได้ศึกษาสภาพจริงจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 3.
นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบก
ารณ์ตรง ตระหนัก
มีเจตคติที่ดีและมีความกระตือ
รือร้นที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง
อย่างจต่อเนื่อง 4.
นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับค
วามคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่า
งออกไปในแต่ละพื้นที่ 5.
นักเรียนสามารถนำความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เ
กิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชี
วิตประจำวันของตนเองและสัง
คมต่อไปในอนาคตได้
เชิงปริมาณ 1.
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6
แผนการเรียนภาษาไทยอังกฤ
ษ-สังคมศึกษา ทุกคน

เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6
ที่ศึกษาแผนการเรียนภาษาไท
ยอังฤกษ-สังคมศึกษา
รวมทั้งคณะครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โรงเรียนวังเหนือวิทยา ทุกคน
ร้อยละ 100
ได้รับความรู้จากสถานที่
สถานการณ์และประสบการณ์จ
ริง และ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6
ที่ศึกษาแผนการเรียนภาษาไท
ยอังกฤษ-สังคมศึกษา
รวมทั้งคณะครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โรงเรียนวังเหนือวิทยา ร้อยละ
100
ได้เข้าร่วมโครงการศึกษานอก
ห้องเรียนเชิงสังคมศึกษา

กิจกรรมที่ 13. ค่าย 3 ภาษา งบประมาณ: 30,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางปิยธิดา คนเก่ง



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.-
เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเ
รียนในระดับชาติทั้ง 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

-
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น -
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8
กลุ่มสาระมีความพร้อมในการจั
ดการเรียนการสอน
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทา
งการเรียนในระดับชาติ

-
ร้อยละของผลการทดสอบระดับ
ชาติที่สูงขึ้นจากปีก่อน

กิจกรรมที่ 14. วันแห่งวัฒนธรรม(คริสมาสต์.ตรุษจีน,วัฒนธรรมญี่ปุ่น) งบประมาณ: 30,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางปิยธิดา คนเก่ง

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.-
เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเ
รียนในระดับชาติทั้ง 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

-
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น -
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8
กลุ่มสาระมีความพร้อมในการจั
ดการเรียนการสอน
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทา
งการเรียนในระดับชาติ

-
ร้อยละของผลการทดสอบระดับ
ชาติที่สูงขึ้นจากปีก่อน -
ร้อยละของผลการทดสอบระดั
บชาติที่สูงขึ้นจากปีก่อน

กิจกรรมที่ 15. สอนเสริมนักเรียน 5 สาระหลัก งบประมาณ: 70,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ส.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนป
ลาย จำนวน 200 คน

ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึ
กษาตอนปลายที่มีความรู้และทั
กษะเพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่ 16. คลีนิคเด็กพิเศษเรียนร่วม งบประมาณ: 10,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวณภัทร ตนภู



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนให้สามารถเรียนรู้ได้ 17 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนกลุ่มอ่อนที่ผ่านการคัด
กรองแล้ว

นักเรียนกลุ่มอ่อนร้อยละ 100
ได้รับการพัฒนา

2.เพื่อจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนเรียนรวม 17 พ.ค. 2565
28 ก.พ. 2566

นักเรียนเรียนรวมทุกคน นักเรียนเรียนรวมร้อยละ 100
ได้รับการสอนเสริม

กิจกรรมที่ 17. การศึกษาเพื่ออาชีพ(นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์) งบประมาณ: 5,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายกฤติน พันธุระ

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.1 ผลผลิต 2.1.1
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 2.1.2
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปร
ะกอบอาชีพได้จริง 2.2 ผลลัพธ์
นักเรียนเป็นผู้มีทักษะด้านวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิต
ประจำวันและการทำงานในอนาคตได้

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการง
านอาชีพระดับชั้น ม.4 ม.5
ได้ใช้วัสดุในการฝึกงานในกิจก
รรมการเรียนทุกคน จำนวน
68 คน 3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนกลุ่มการงานอาชีพที่เรี
ยนรายวิชางานปูนและวิชาทัก
ษะและความปลอดภัยในงานฝึ
กฝีมือ
ได้ใช้วัสดุฝึกในการเรียนส่งเสริ
มและพัฒนาความรู้
ความสามารถ
และทักษะในการทำงาน
สามารถสร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเองและเล็งเห็นแนวทางปร
ะกอบอาชีพได้

1.ร้อยละของนักเรียนผ่านการ
ฝึกทักษะการทำงานจากวัสดุ
เครื่องมือ ในการเรียนการสอน
ร้อยละ100
2.ร้อยละของนักเรียนที่สร้างส
รรค์ผลงานของตนเองได้ตรงต
ามมาตรฐานการผลิตร้อยละ80

กิจกรรมที่ 18. กีฬาสีภายใน งบประมาณ: 100,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายธงชัย สระแก้ว



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยามีทักษะด้านกีฬาแ
ละออกกำลังกายมากขึ้น 2.
เพื่อให้นักเรียนมีเจคติที่ดีในการเล่นกีฬาและการเอาใจใส่สุขภาพ
ของตนเอง

6 ก.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

3.1 เชิงปริมาณ 1.
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าเล่นกีฬาและออกกำลังกายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 3.2
เชิงคุณภาพ 1.
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
ามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงส
มบูรณ์ 2.
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเอา
ใจใส่สุขภาพ
และเล่นกีฬาออกกำลังกายให้มี
สุขภาพดี

-
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่
มมากขึ้น -
นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเล่น
กีฬาและการเอาใจใส่สุขภาพข
องตัวเอง

กิจกรรมที่ 19. วันเกียรติยศลูกม่วงขาว งบประมาณ: 10,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวอนัญญา สุวรรณรงค์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อจัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึ
กษา

5 ม.ค. 2566
31 มี.ค. 2566

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ 6
ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา
2565 ร้อยละ 95
ร่วมกิจกรรมวันเกียรติยศ

ร้อยละการเข้าร่วมกิจกรรมขอ
งนักเรียน

กิจกรรมที่ 20. ค่ายยุวชน ICT งบประมาณ: 15,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวรัชชนก วงศ์เขียว



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ
การใช้งานอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ
และการตัดต่อวิดีโอ -
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างอุปกรณ์ IOT
และสามารถนำอุปกรณ ์IOT
ที่สร้างไปแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้

17 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนมีทักษะการตัดต่อและ
การทำอุปกรณ์ IOT

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผ
ลงานของนักเรียน



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ค่ายรักการอ่าน
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 วิทยากร ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

6 ชั่วโมง 600.00 3,600.00

2 อาหารกลางวัน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

220 คน 40.00 8,800.00

3 ค่าของที่ระลึก ดำเนินงาน
(ค่าสาธารณูปโภค)

1 ชิ้น 500.00 500.00

4 อาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

220 คน 30.00 6,600.00

5 ป้ายไวนิล ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ผืน 500.00 500.00

รวม  20,000.00

กิจกรรมที่ 2 : วันสุนทรภู่
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ไก่ต้มเพื่อบวงสรวงท่านสุนทรภู่ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ตัว 200.00 400.00

2 ผลไม้ 9 ชนิด ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 กิโลกรัม 70.00 280.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

3 น้ำแดง น้ำเปล่า ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 ขวด 10.00 40.00

4 กระดาษชาร์ทสี 110 แกรมคละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 แผ่น 15.00 150.00

5 โฟมหนา 2 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 แผ่น 88.00 440.00

6 กรรไกร 8 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 อัน 60.00 180.00

7 อาหารว่างสำหรับนักแสดงและแขก ดำเนินงาน
(ค่าสาธารณูปโภค)

46 ชุด 25.00 1,150.00

8 กระดาษเกียรติบัตร ขอบทอง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ห่อ 180.00 360.00

รวม  3,000.00

กิจกรรมที่ 3 : เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.ต้น
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าอาหารนักเรียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

195 คน 40.00 7,800.00

2 ค่าอาหารว่างนักเรียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

195 คน 40.00 7,800.00

3 ค่าอาหารวิทยากร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 คน 40.00 800.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

4 ค่าอาหารว่างวิทยากร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 คน 40.00 800.00

5 ป้ายไวนิลขนาด 2m*3m ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 แผ่น 800.00 800.00

รวม  18,000.00

กิจกรรมที่ 4 : ค่ายวิทย์-คณิต
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าลงทะเบียนทำกิจกรรมค่าย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

100 คน 600.00 60,000.00

2 ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

100 คน 200.00 20,000.00

รวม  80,000.00

กิจกรรมที่ 5 : เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 อาหารว่างนักเรียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

220 คน 50.00 11,000.00

2 อาหารครู ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 มื้อ 7,520.00 7,520.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

รวม  18,520.00

กิจกรรมที่ 6 : สัปดาห์วิทยาศาสตร์
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าอาหารว่างนักเรียน 2 มื้อ ๆ 25 บาท ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

380 คน 50.00 19,000.00

รวม  19,000.00

กิจกรรมที่ 7 : ค่ายอาเซียน
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 รางวัลนักเรียนตอบปัญหาอาเซียน ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

6 รางวัล 200.00 1,200.00

2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

240 ชิ้น 20.00 4,800.00

รวม  6,000.00

กิจกรรมที่ 8 : ข่วงพะย๋า ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

270 ชุด 15.00 4,050.00

2 ค่าป้ายไวนิล ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 350.00 350.00

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำซุ้มของนักเรียน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

9 ซุ้ม 500.00 4,500.00

4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชุด 1,100.00 1,100.00

รวม  10,000.00

กิจกรรมที่ 9 : สืบสานวัฒนธรรม มารยาทไทย
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 อุปกรณ์บายศรีสู่ขวัญ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 1,000.00 1,000.00

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

100 ชุด 15.00 1,500.00

3 ค่าป้ายไวนิลมารยาทไทย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชุด 250.00 500.00

รวม  3,000.00

กิจกรรมที่ 10 : ตอบปัญหาวันรพี
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->



กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าของรางวัลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 รางวัล 400.00 2,000.00

รวม  2,000.00

กิจกรรมที่ 11 : ตอบปัญหาวันรัฐธรรมนูญ
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าของรางวัลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 รางวัล 400.00 2,000.00

รวม  2,000.00

กิจกรรมที่ 12 : การศึกษาเชิงนอกห้องเรียนเชิงสังคมศึกษา
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

120 คน 30.00 3,600.00

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

240 ชุด 25.00 6,000.00

3 ค่าของที่ระลึก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ชิ้น 500.00 1,500.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

4 ค่าป้ายไวนิล ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ผืน 300.00 300.00

รวม  11,400.00

กิจกรรมที่ 13 : ค่าย 3 ภาษา
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้

ล
ำ
ด
ั
บ

รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

150 คน 25.00 3,750.00

2 กาวลาเท็กส์ TOA 32 ออนซ์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ขวด 58.00 580.00

3 แฟ้มกระดุม A4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

150 แฟ้ม 20.00 3,000.00

4 เทปผ้ากาว 2นิ้ว คละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 ม้วน 44.00 880.00

5 โฟม ขนาด 2 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

30 แผ่น 95.00 2,850.00

6 ถ่านPanasonic AAA 4 ก้อน Alkaling ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 แพ็ค 93.00 465.00

7 ปากกาลูกลื่น Lancer825 (กระปุก 50 ด้าม)cer825 (กระปุก 50 ด้าม) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 กระปุก 252.00 756.00

8 ปากกาลูกลื่นควอนตั้ม#600 คลีน (กระปุก 50 ด้าม) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 กระปุก 188.00 564.00



ล
ำ
ด
ั
บ

รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

9 ปากกาเน้นข้อความ Faber คละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

150 ด้าม 39.00 5,850.00

1
0

ดินสอกด M&G คละแบบ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

100 ด้าม 27.00 2,700.00

1
1

กระดาษว่าวคละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

85 แผ่น 5.00 425.00

1
2

กรรไกรขนาดเล็กแบบเหล็ก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 45.00 450.00

1
3

เทปโฟม 2หน้า 5 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

30 ม้วน 65.00 1,950.00

1
4

กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ห่อ 65.00 650.00

1
5

ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน/สีแดง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 กระปุก 200.00 2,000.00

1
6

ดินสอ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 กล่อง 116.00 2,320.00

1
7

พีพีบอร์ด 3 มิล ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 แผ่น 54.00 810.00

รวม  30,000.00

กิจกรรมที่ 14 : วันแห่งวัฒนธรรม(คริสมาสต์.ตรุษจีน,วัฒนธรรมญี่ปุ่น)
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ห่อ 65.00 325.00

2 ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน/สีแดง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 กระปุก 200.00 600.00

3 ดินสอ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 กล่อง 120.00 480.00

4 กระดาษสีแดง/เหลือง 2หน้าบาง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

190 แผ่น 8.00 1,520.00

5 กาวลาเท็กส ์TOA 32 ออนซ์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

7 ขวด 58.00 406.00

6 สีไม้ยาว 12 สี ตราม้า ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 กล่อง 98.00 980.00

7 สีชอล์ค 25 ส ีPentel ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 กล่อง 91.00 910.00

8 ดินสอดำ2B มาสเตอร์อาร์ต ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 กล่อง 34.00 680.00

9 ดินสอกด Quan Tum ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

50 แท่ง 72.00 3,600.00

10 ปากกาลูกลื่น Faber-castel CX5 (SUPER SMOOT) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 ด้าม 19.00 380.00

11 ปากกาลูกลื่นควอนตั้ม#777 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

200 ด้าม 5.00 1,000.00

12 ปากกาลูกลื่น GoldPoint#044,#041,#024 0.5 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

55 ด้าม 6.00 330.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

13 ปากกาเน้นข้อความ ควอนตั้ม คละส ีQH710 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

70 ด้าม 30.00 2,100.00

14 กระดาษว่าวคละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 แผ่น 5.00 20.00

15 แฟ้มกระดุม A4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

50 แฟ้ม 20.00 1,000.00

16 เทปผ้ากาว 2นิ้ว คละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ม้วน 44.00 440.00

17 โฟม ขนาด 2 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 แผ่น 95.00 1,425.00

18 สีโปสเตอร์ ขวดใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

12 ขวด 55.00 660.00

19 กรรไกรขนาดเล็กแบบเหล็ก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 45.00 450.00

20 เทปโฟม 2หน้า 5 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 ม้วน 65.00 1,300.00

21 กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ห่อ 65.00 325.00

22 ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน/สีแดง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 กระปุก 200.00 600.00

23 ดินสอ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 กล่อง 116.00 464.00

24 โฟม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

25 แผ่น 100.00 2,500.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

25 กรรไกร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 อัน 45.00 225.00

26 กระดาษเทา - ขาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 แผ่น 20.00 1,000.00

27 สีโปสเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

15 กระป๋อง 120.00 1,800.00

28 แปรงทาสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

15 อัน 45.00 675.00

29 พีพีบอร์ด ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 แผ่น 54.00 1,080.00

30 แฟ้มกระดุม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 แฟ้ม 35.00 1,750.00

31 สมุดโน๊ต ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

45 เล่ม 20.00 900.00

32 มีดคัตเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 75.00 75.00

รวม  30,000.00

กิจกรรมที่ 15 : สอนเสริมนักเรียน 5 สาระหลัก
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ครั้งที่ 1 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

60 ชั่วโมง 250.00 15,000.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ครั้งที่ 2 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

60 ชั่วโมง 250.00 15,000.00

3 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

30 ชั่วโมง 1,200.00 36,000.00

4 ค่าอาหารว่างนักเรียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

200 คน 20.00 4,000.00

รวม  70,000.00

กิจกรรมที่ 16 : คลีนิคเด็กพิเศษเรียนร่วม
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กรรไกร KTV 7 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 อัน 43.00 129.00

2 กรรไกรซิกแซก 6 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 38.00 76.00

3 กระดาษ Photo Shokun 180g/A4/100แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ห่อ 316.00 632.00

4 พลาสติกเคลือบ A4 ตราช้าง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กล่อง 311.00 622.00

5 ซองขาวมีครุฑ 9/100 (1*50) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 มัด 38.00 76.00

6 เทปผ้ากาว 1.5” ARROW คละสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ม้วน 33.00 165.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

7 เทปผ้ากาว 2” ARROW คละสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ม้วน 43.00 215.00

8 สีไม้ Colleen 24 ด้าม 24 สี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 กล่อง 118.00 2,360.00

9 สีชอล์ค Pentel 36 สี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กล่อง 134.00 268.00

10 เครื่องเย็บกระดาษ MAX-HD-10N ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 เครื่อง 78.00 234.00

11 สติกเกอร์ใส A4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ห่อ 172.00 516.00

12 กระดาษการ์ดขาว 210g 1x50 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ห่อ 75.00 225.00

13 ปากกาลูกลื่นควอนตั้ม#600 (กระปุก 50 ด้าม) สีน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 กระปุก 181.00 543.00

14 ปากกาลูกลื่นควอนตั้ม#600 (กระปุก 50 ด้าม) สีแดง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระปุก 181.00 181.00

15 ปากกาเน้นข้อความ Faber คละสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ด้าม 39.00 195.00

16 ดินสอดำ 2B มาสเตอร์อาร์ต ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 กล่อง 41.00 205.00

17 คำคม (เกมต่ออักษรภาษาไทย) ชุดพรีเมี่ยมไม้หมุน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กล่อง 1,659.00 3,318.00

18 ยางลบดินสอ สเตทเลอร ์HF40 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ก้อน 8.00 40.00

รวม  10,000.00



กิจกรรมที่ 17 : การศึกษาเพื่ออาชีพ(นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์)
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ทรายละเอียด ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 คิว 950.00 1,900.00

2 เหล็กเพลา 1 ½ นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เส้น 1,400.00 1,400.00

3 ตะไบหางหมู ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 อัน 55.00 550.00

4 ดอกสว่านเจาะเหล็ก 4 หุล ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ดอก 130.00 650.00

5 ดอกสว่านเจาะเหล็ก 2 หุล ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ดอก 100.00 500.00

รวม  5,000.00

กิจกรรมที่ 18 : กีฬาสีภายใน
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 อาหารกลางวันนักเรียน 1 มื้อ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1,220 คน 30.00 36,600.00

2 อาหารว่างนักเรียน 2 มื้อ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1,220 คน 30.00 36,600.00

3 อาหารกลางวันครูและบุคลากร 1 มื้อ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

93 คน 35.00 3,255.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

4 อาหารว่างครูครูและบุคลากร 2 มื้อ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

93 คน 40.00 3,720.00

5 เหรียญรางวัล ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

297 เหรียญ 30.00 8,910.00

6 ถ้วยรางวัล ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

32 ใบ 280.00 8,960.00

7 กระดาษเกียรติบัตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ห่อ 260.00 1,300.00

8 กระดาษ A 4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 655.00 655.00

รวม  100,000.00

กิจกรรมที่ 19 : วันเกียรติยศลูกม่วงขาว
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กระดาษ A4 80g 500 แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 รีม 134.00 402.00

2 กระดาษเกียรติบัตร กรอบทองลายไทย สีขาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ห่อ 260.00 1,300.00

3 กระดาษเกียรติบัตรสีขาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ห่อ 100.00 200.00

4 กรอบเกียรติบัตรกรอบทอง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

30 อัน 120.00 3,600.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

5 อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

30 ชุด 30.00 900.00

6 ไวนิล ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ผืน 3,598.00 3,598.00

รวม  10,000.00

กิจกรรมที่ 20 : ค่ายยุวชน ICT
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 เซนเซอร์ตรวจวัดระยะทาง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 60.00 600.00

2 เซนเซอร์ตรวจวัดแสง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 30.00 300.00

3 เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 50.00 500.00

4 รีเลย์ 3.3 โวลล์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 60.00 600.00

5 เซนเซอร์ตรวจวัดเสียง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 อัน 40.00 400.00

6 เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 อัน 50.00 500.00

7 เซนเซอร์น้ำฝน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 50.00 500.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

8 เซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 60.00 600.00

9 หลอดไฟ LED 10 ม.ม. สีขาว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 หลอด 10.00 200.00

10 โมดูลสวิตช์ 4 ปุ่ม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 30.00 300.00

11 ลำโพง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ตัว 30.00 300.00

12 บอร์ด Wemos D1 R32 ESP32 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 260.00 2,600.00

13 บอร์ดทดลอง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 50.00 500.00

14 จอ LCD ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 150.00 1,500.00

15 เซอร์โวมอเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 145.00 1,450.00

16 ล้อรถ smart car ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ล้อ 25.00 250.00

17 ล้อลากขนาด 1.5 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ล้อ 25.00 125.00

18 หุ่นยนต์ Smart car ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ชุด 200.00 1,000.00

19 สายไฟ จัมเปอร์ เมีย-เมีย ยาว 30 ซ.ม. 40 เส้น ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ชุด 60.00 180.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

20 สายไฟ จัมเปอร์ ผู้-เมีย ยาว 30 ซ.ม. 40 เส้น ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ชุด 60.00 300.00

21 สายไฟ จัมเปอร์ ผู้-ผู้ ยาว 30 ซ.ม. 40 เส้น ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ชุด 60.00 180.00

22 สายไฟ จัมเปอร์ เมีย-เมีย ยาว 20 ซ.ม. 40 เส้น ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ชุด 50.00 250.00

23 สายไฟ จัมเปอร์ ผู้-เมีย ยาว 20 ซ.ม. 40เส้น ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ชุด 50.00 250.00

24 สายไฟ จัมเปอร์ ขั้ว ผู้-ผู้ ยาว 20 ซ.ม. 40 เส้น ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ชุด 50.00 250.00

25 สาย micro usb 1 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 เส้น 50.00 500.00

26 มิเตอร์วัดไฟแบบดิจิตอล ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 เครื่อง 400.00 400.00

27 ชุดคีมตัด,ปากแหลม,ปากจิ้งจก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชุด 315.00 315.00

28 ค้อนตอกตะปู (มีที่งัดตะปู) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 150.00 150.00

รวม  15,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารวิชาการ
โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล หัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของ ประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้
คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้าง วิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และ
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก
ให้สำเร็จอย่างเป็น รูปธรรม การส่งเสริมผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ทัดเทียมกับสังคมโลก จากเหตุผลดังกล่าว งานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จึงมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการประกวด แข่งขัน ในระดับต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความถนัดและความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
งบประมาณ 120,000.00 บาท

เป็นงบบุคคล 2,744.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.29
เป็นงบดำเนินงาน 117,256.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.71
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางสาวเมทิญา นนท์ศรี



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี งบประมาณ: 70,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวเมทิญา นนท์ศรี

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองของนักเรีย
นโรงเรียนวังเหนือวิทยา

1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า

ร้อยละ 80
ของนักเรียนทั้งหมด
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตา
มศักยภาพของตนเอง

กิจกรรมที่ 2. ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา งบประมาณ: 50,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวเมทิญา นนท์ศรี

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาเข้าร่วมการแข่ง
ขันทักษะด้านกีฬา

1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในะดับที่สู
งขึ้น

2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและเอาใจใส่สุขภาพของต
นเอง

1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระ
ดับที่สูงขึ้นและมีสุขภาพร่างกา
รที่แข็งแรง



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงครูสุทัศน์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาวันรพี วันที่ 3สค.
ณ จ.ลำปาง

ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 240.00 240.00

2 ค่าอาหารสำหรับเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี 3สค ณ จ.ลำปาง ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

4 คน 100.00 400.00

3 ค่าเบี้ยเลี้ยงครูสุทัศน์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาวันรพี วันที่ 17สค.
ณ ม.พะเยา

ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 240.00 240.00

4 ค่าอาหารสำหรับเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี 17 สค. ณ ม พะเยา ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

8 คน 100.00 800.00

5 ค่าเบี้ยเลี้ยงครูพร้อมพงษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการบันไดกวี
จ.นครปฐม วันที่ 12-16 สค

ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

2 วัน 240.00 480.00

6 ค่าอาหารนักเรียน 1คน วันที่ 12 และ16 สค. ณ จ.นครปฐม ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

2 วัน 120.00 240.00

7 ค่ารถโดยสาร ลำปาง-กทม. ขาไป-กลับ บุคคล
(ค่าจ้างชั่วคราว)

2 คน 1,022.00 2,044.00

8 ค่ารถแท็กซี่ จากกทม.- นครปฐม ไป-กลับ บุคคล
(ค่าจ้างชั่วคราว)

2 เที่ยว 350.00 700.00

9 ค่าที่พักคืนวันที่ 12 สค. ดำเนินงาน
(ค่าสาธารณูปโภค)

1 คืน 490.00 490.00

10 ค่าเช่ารถตู้นำนรไปแข่งดนตรี จ.นครสวรรค์ จำนวน 3คัน คันละ 1800
บาท ตั้งแต่ วันที่ 30-1 กันยายน 2565

ดำเนินงาน
(ค่าสาธารณูปโภค)

3 วัน 5,400.00 16,200.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

11 ค่าที่พักของครูผู้ควบคุมและนักเรียน 40 คน ดำเนินงาน
(ค่าสาธารณูปโภค)

20 ห้อง 500.00 10,000.00

12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รถตู้เช่า 3คัน และรถ 6 ล้อโรงเรียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 คัน 3,000.00 12,000.00

13 ค่าอาหารครูและนักเรียนเข้าแข่งวงดนตรี จ.นครสวรรค์ จำนวน 5 มื้อ
มื้อละ 50 บาท

ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

40 คน 250.00 10,000.00

14 ยอดคงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ครั้ง 16,166.00 16,166.00

รวม  70,000.00

กิจกรรมที่ 2 : ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

29 คน 240.00 6,960.00

2 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

5 คน 100.00 500.00

3 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

133 คน 100.00 13,300.00

4 ค่าเสื้อนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

82 ตัว 100.00 8,200.00

5 ค่ายาและค่าน้ำ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชุด 2,000.00 2,000.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

6 ค่าที่พักของครูผู้ควบคุมนักกีฬา ดำเนินงาน
(ค่าสาธารณูปโภค)

2 คืน 500.00 1,000.00

7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 วัน 1,000.00 2,000.00

8 ยอดคงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 ครั้ง 16,040.00 16,040.00

รวม  50,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารวิชาการ
โครงการ พัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ใหม่
หลักการและเหตุผล หัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของ ประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้
คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้าง วิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และ
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก
ให้สำเร็จอย่างเป็น รูปธรรม การส่งเสริมผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ความเป็นพลเมืองที่ดี และยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
และในการเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ทัดเทียมกับสังคมโลก จากเหตุผลดังกล่าว งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนวังเหนือวิทยา จึงมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย และด้านจิตใจ รวมไปถึงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดี และยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และได้รับการประกวด
แข่งขัน ในระดับต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวังเหนือวิทยา

งบประมาณ 230,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 230,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00



รายละเอียดโครงการ
ผู้เสนอโครงการ นายอมรเทพ วงศ์ธิมา



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมลูกเสือ งบประมาณ: 200,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายนิรันดร์ ปินทรายมูล

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อดำเนินกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีแต่ละระดับชั้นในแต่ละ
สัปดาห์และกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือประจำปีก
ารศึกษา2565

1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

ลูกเสือและเนตรนารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ทุกนาย

ลูกเสือและเนตรนารีทุกนายได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น
ตามนโยบายและระเบียบข้อป
ฏิบัติของทางสำนักงานลูกเสือแ
ห่งชาติ

กิจกรรมที่ 2. นักศึกษาวิชาทหาร งบประมาณ: 30,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายอมรเทพ วงศ์ธิมา

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารแต่ละระดับชั้นปีในแ
ต่ละสัปดาห์และกิจกรรมต่างๆที่ได้รับการประสานและมอบหมาย
จากทางหน่วยรักษาดินแดน
หรือทางศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32
ประจำปีการศึกษา2565

1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี
ศูนย์ฝึกย่อย อำเภอวังเหนือ
โรงเรียนวังหนือวิทยา

นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นมีควา
มรู้ความเข้าใจและได้เข้ากิจกร
รมต่างๆตามนโยบายของหน่ว
ยรักษาดินแดน
และศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาท
หาร มณฑลทหารบกที่ 32
ตลอดถึงมีการยกย่องเชิดชูจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมลูกเสือ
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -> กิจกรรม 4 เหล่า (ลูกเสือ-
เนตรนารี)
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ป้ายไวนิล วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ผืน 550.00 550.00

2 เครื่องถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 2,000.00 2,000.00

3 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลส.นน. ม.1 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

210 คน 35.00 7,350.00

4 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลส.นน. ม.2 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

222 คน 140.00 31,080.00

5 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลส.นน. ม.3 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

198 คน 245.00 48,510.00

6 ุค่าเบี้ยเลี้ยงครูในกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลส.นน. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

102 คน 280.00 28,560.00

7 ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลส.นน. ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

2 คน 1,000.00 2,000.00

8 ธงกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวังเหนือวิทยา ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ผืน 1,500.00 7,500.00

9 หัวกรีติดธงลูกเสือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ชื้น 380.00 1,140.00

10 เสาไม้สีโอ๊ค ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 เสา 200.00 400.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

11 ฐานดอกรักสีโอ๊คใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 ฐาน 250.00 1,500.00

12 เครื่องบวงสรวงถวายราชสดุดี กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ลส.นน.

ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ชุด 2,000.00 6,000.00

13 เต็นท์ลูกเสือขนาดใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 หลัง 5,500.00 22,000.00

14 เต็นท์ลูกเสือขนาดเล็ก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 หลัง 3,000.00 12,000.00

15 ตู้เหล็ก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ตู้ 5,000.00 5,000.00

16 ป้ายชื่อโรงเรียน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ป้าย 800.00 2,400.00

17 ปากกาเคมี สีแดง สีดำ สีน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ชุด 160.00 480.00

18 กลองชุดทอมบ้า ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชุด 6,000.00 6,000.00

19 กระดาษชาร์ทสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 สี 450.00 1,800.00

20 ธงชาติ ขนาด 60 X 90 เซนติเมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ผืน 120.00 600.00

21 ป้ายไวนิล กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่าย ลล.นน. ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ผืน 550.00 1,650.00

22 รูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 องค์ 7,500.00 7,500.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

23 ค่าบำรุงสถานที่ที่ใช้ในการเข้าค่ายพักแรมของลส.นน.ชั้นม.3 ดำเนินงาน
(ค่าสาธารณูปโภค)

3 วัน 1,000.00 3,000.00

24 กระดาษ A4 80 แกรม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 560.00 560.00

25 แม็กเย็บกระดาษพร้อมไส้แม็ก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชุด 200.00 200.00

26 แผ่นรองเขียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แผ่น 50.00 100.00

27 แผ่นรองตัด ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 แผ่น 120.00 120.00

รวม  200,000.00

กิจกรรมที่ 2 : นักศึกษาวิชาทหาร
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -> กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 เบี้ยเลี้ยงครูผู้ควบคุม การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา 2 คน คนละ
240 บาท

ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 วัน 240.00 720.00

2 เบี้ยเลี้ยงนักศึกษาวิชาทหาร การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา 4 คน
คนละ 100 บาท

ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 วัน 400.00 1,200.00

3 ค่าที่พัก การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ดำเนินงาน
(ค่าสาธารณูปโภค)

3 ห้อง 1,000.00 3,000.00

4 ค่าเบี้ยเลี้ยงนศท.ร่วมพิธีสวนสนาม 2 วัน วันละ 50 บาท ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

90 คน 100.00 9,000.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

5 ค่าเบี้ยเลี้ยง ผกท.ปี 2 (ชาย) วันละ 2 คน ในการฝึกภาคสนาม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 วัน 480.00 1,440.00

6 ค่าเบี้ยเลี้ยง ผกท.ปี 3 (ชาย) วันละ 2 คน ในการฝึกภาคสนาม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 วัน 480.00 2,400.00

7 ค่าเบี้ยเลี้ยง ผกท.ปี 2,3 (หญิง) วันละ 2 คน ในการฝึกภาคสนาม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 วัน 480.00 1,440.00

8 ตาข่ายกรองแสงสีเขียว ใช้ในการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

40 เมตร 25.00 1,000.00

9 เป้ายิงปืน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 เป้า 150.00 3,000.00

10 ปลอกแขนนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ปลอก 150.00 1,500.00

11 ชุดเครื่องสนาม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 ชุด 550.00 3,300.00

12 กระดาษ A4 80 แกรม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 560.00 560.00

13 แม็กเย็บกระดาษพร้อมไส้แม็ก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 200.00 200.00

14 แผ่นยางรองตัด ขนาด 30x45 ซม. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 แผ่น 220.00 220.00

15 เครื่องเจาะรูกระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 260.00 260.00

16 Epson L360 อิงค์เจ็ท หมึกเติม 4 สี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 500.00 500.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

17 กระดาษทำเกียรติบัตร ปั้มขอบทอง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รีม 260.00 260.00

รวม  30,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารวิชาการ
โครงการ ดำเนินงานตามนโยบาย
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล หัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของ ประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้
คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้าง วิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และ
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ดังนี้ 1.
เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สำเร็จอย่างเป็น รูปธรรม 2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง
เด็กพิการ และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และ การคิด
เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทำงาน 3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
มีการประสานสัมพันธ์ กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร และการสอน
การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบาย ของหน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดทำโครงการ ดำเนินงานตามนโยบายนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสนับสนุน สงเสริมการดำเนินงานตามนโยบายทางการศึกษา
งบประมาณ 277,020.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 277,020.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายสมชาย พันธุ์สันติกุล





วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. โรงเรียนคุณธรรม งบประมาณ: 10,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนทุกคนมีความตระหนัก รู้เข้าใจ และคิดอย่าง
มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ
สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน

16 พ.ค. 2565
15 พ.ค. 2566

ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิ
ทยาทุกคน

1.ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนเข้าร่วมกิจกกรรม
ร้อยละ1002.มีกิจกรรมส่งเสริ
มคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
สม่ำเสมอและยั่งยืน

กิจกรรมที่ 2. ห้องเรียนเสริมศักยภาพ งบประมาณ: 60,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวอนัญญา สุวรรณรงค์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อพัฒนาทักษะปฎิบัติการวิทยาศาตร์โดยการเรียนรู้แบบ
Active Learning

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนชั้น ม.4/1 จำนวน 35
คน

1.นักเรียน ร้อยละ 100
มีความสามารถทำแล็บปฎิบัติก
ารวิทยาศาตร์ได้

2.เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน 1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

1.นักเรียน ชั้น ม.4/1 จำนวน
35 คน

1.นักเรียน ร้อยละ 80
มีพัฒนาการในการใช้ภาษาอังก
ฤษที่ดีขึ้น

3.เพื่อทบทวนความรู้ระดับชั้น ม.4 1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนชั้น ม.4/1 จำนวน 35
คน

1.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป

กิจกรรมที่ 3. นโยบายอื่นๆ งบประมาณ: 200,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายสมชาย พันธุ์สันติกุล



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อดำเนินงานตามนโยบายทางการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประ
สงค์และเป้าหมาย

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

ดำเนินการตามนโยบายทางด้า
นการศึกษาทั้ง 6 ด้าน

ผลการประเมินความพึ่งพอใจต่
อการดำเนินงานโครงการอยู่ใน
ระดับดีขึ้น

กิจกรรมที่ 4. นโยบายอื่นๆ งบประมาณ: 7,020.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายสมชาย พันธุ์สันติกุล

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อดำเนินงานตามนโยบายทางการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประ
สงค์และเป้าหมาย

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

ดำเนินการตามนโยบายทางด้า
นการศึกษาทั้ง 6 ด้าน

ผลการประเมินความพึ่งพอใจต่
อการดำเนินงานโครงการอยู่ใน
ระดับดีขึ้น



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : โรงเรียนคุณธรรม
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าดำเนินการ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กิจกรรม 10,000.00 10,000.00

รวม  10,000.00

กิจกรรมที่ 2 : ห้องเรียนเสริมศักยภาพ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่ายปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ครั้ง 35,000.00 35,000.00

2 ค่าใช้จ่ายจัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ครั้ง 15,000.00 15,000.00

3 ทบทวนความรู้เดิม( ม.4) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ครั้ง 10,000.00 10,000.00

รวม  60,000.00

กิจกรรมที่ 3 : นโยบายอื่นๆ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 จัดซื้อ-จัดจ้าง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 200,000.00 200,000.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

รวม  200,000.00

กิจกรรมที่ 4 : นโยบายอื่นๆ
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 จัดซื้อ-จัดจ้าง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 7,020.00 7,020.00

รวม  7,020.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารวิชาการ
โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย จึงมีจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชาติ

ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก
การเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการศึกษาของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมีผลกระทบต่อสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
กำหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ได้กำหนดให้กระบวนการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสร้างคน สร้างงาน
เพื่อช่วยกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโรงเรียนวังเหนือวิทยาจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกปีการศึกษาโรงเรียนวังเหนือวิทยาได้ผลิตนักเรียนให้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 และ 6 ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การปฐมนิเทศนักเรียนและวันเกียรติยศ จึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญของสถานศึกษาที่จะต้องดำเนินการ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษาในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์โดยมีผู้บริหารและคณะครูร่วมสร้างขวัญและกาลังใจอย่างพร้อมเพรียง

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อจัดหาสื่อ เทคโนโลยี วัสดุฝึก 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
งบประมาณ 235,000.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 229,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.45
เป็นงบลงทุน 6,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.55

ผู้เสนอโครงการ นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะ



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งบประมาณ: 15,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวเมทิญา นนท์ศรี

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1 เพื่อจัดหาสื่อ เทคโนโลยี วัสดุฝึก 17 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดหาสื่อวัสดุได้ครบตรงตามเป้
าหมาย

2.2.เพื่อพัฒนากลุ่มสาระฯภาษาไทยให้มีคุณภาพในการจัดการเรี
ยนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

17 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดหาสื่อวัสดุได้ครบตรงตามเป้
าหมาย

กิจกรรมที่ 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งบประมาณ: 25,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายครรชิต บัวจีน

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อจัดซื้อ จัดหา สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน 1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต
ร์มีความพร้อมในการจัดการเรี
ยนการสอน

3.3.2ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่
งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ: 45,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะ

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกา
รเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

9 พ.ค. 2565
18 มี.ค. 2566

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
ามีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยา
ศาสตร์เเละเทคโนโลยีสูงขึ้นร้อ
ยละ 3

ค่าร้อยละของสัมฤทธิ์ทางการเ
รียนที่สูงขึ้น

กิจกรรมที่ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ งบประมาณ: 15,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางปวินรัตน์ วงศ์วัฒนัย



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกา
รเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

9 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
ามีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรมสูง
ขึ้นร้อยละ 3

ค่าร้อยละของสัมฤทธิ์ทางการเ
รียนที่สูงขึ้น

กิจกรรมที่ 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ งบประมาณ: 15,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายธงชัย สระแก้ว

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 28 มี.ค. 2565
28 มี.ค. 2566

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษ
า

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมที่ 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งบประมาณ: 30,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อจัดซื้อ จัดหา สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน 1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
ามีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 3

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
ามีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

กิจกรรมที่ 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งบประมาณ: 50,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพัทธพงศ์ พรมชัย

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกา
รเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

9 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
ามีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงา
นอาชีพสูงขึ้นร้อยละ 3

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้เพีย
งพอครบทุกคน



กิจกรรมที่ 8. โรงเรียนมาตรฐานสากล งบประมาณ: 15,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะ

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ยน

9 พ.ค. 2565
20 ก.พ. 2566

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เเละ4
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้
นร้อยละ 3

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเ
รียน

กิจกรรมที่ 9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งบประมาณ: 25,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางปิยธิดา คนเก่ง

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกา
รเรียนในระดับชาติทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8
กลุ่มสาระมีความพร้อมในการจั
ดการเรียนการสอน

ร้อยละของผลการทดสอบระดั
บชาติที่สูงขึ้นจากปีก่อน



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กระดาษ A4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 รีม 134.00 1,340.00

2 กระดาษการ์ดขาว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 แพค 185.00 370.00

3 สติ๊กเกอร์ใส ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ห่อ 172.00 516.00

4 ปากกาไวท์บอร์ด ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

7 ด้าม 20.00 140.00

5 ปากกาไวท์บอร์ด ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

7 ด้าม 20.00 140.00

6 อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สาย ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

7 ชุด 340.00 2,380.00

7 กระดาษชาร์ต สี คละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 แผ่น 15.00 300.00

8 หมึกเติมเครื่องปริ้นส ์Epson ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชุด 1,320.00 1,320.00

9 ดินสอไม้2b ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 กล่อง 40.00 120.00

10 เครื่องเหลาดินสอ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ตัว 200.00 400.00

11 คลิปหนีบกระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 กล่อง 20.00 60.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

12 ยางลบดินสอ 2b ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ก้อน 10.00 100.00

13 แฟ้มพลาสติกกระดุม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

30 ชุด 25.00 750.00

14 เครื่องเจาะรูกระดาษ 2 รู ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 เครื่่อง 200.00 200.00

15 คงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชุด 6,864.00 6,864.00

รวม  15,000.00

กิจกรรมที่ 2 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กระดาษ A4 80แกรม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 กล่อง 560.00 2,240.00

2 กระดาษการ์ดสีขาว180แกรมแพ็ค200แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 แพ็ค 185.00 370.00

3 กระดาษการ์ดสีชมพู ฟ้า เขียว 180แกรมแพ็ค200แผ่น สีละ1แพ็ค ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 แพ็ค 185.00 555.00

4 สติ๊กเกอร์ใส ขนาด A4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 แพ็ค 260.00 520.00

5 เทปกาว 2 หน้าบาง 12mm ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 ม้วน 15.00 300.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

6 เทปกาว 2 หน้าบาง 21mm ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 ม้วน 20.00 300.00

7 วงเวียนครูสำหรับใช้สอน สำหรับปากกาไวท์บอร์ดพร้อมเสาชี้ยืดได้ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 800.00 800.00

8 เครื่องเย็บกระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 อัน 100.00 500.00

9 ลวดเย็บกระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 กล่อง 15.00 75.00

10 ลวดเย็บกระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 กล่อง 10.00 100.00

11 มีคัดเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 อัน 10.00 50.00

12 หมึกเติมเครื่องปริ้นส์ 4 สี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชุด 1,320.00 1,320.00

13 เทปโฟม 2 หน้า ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 ม้วน 50.00 300.00

14 ปากกาไวบอร์ดสีน้ำเงิน (หัวตัด) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

24 แท่ง 20.00 480.00

15 ปากกาไวบอร์ดสีน้ำแดง (หัวตัด) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

12 แท่ง 20.00 240.00

16 เทปผ้าชมพู เหลือง เขียว ม่วง(สีละ5ม้วน) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 ม้วน 32.00 640.00

17 กระดาษโฟโต้(กระดาษกลอสซี่อิงเจ็ท 4R 180แกรม (แพ็ค100แผ่น) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 แพ็ค 130.00 130.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

18 กระดาษสติ้กเกอร์สีขาวa4ด้าน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 แพ็ค 130.00 260.00

19 พลาสติกเคลือบบัตรA4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 แพ็ค 450.00 450.00

20 คลิปดำ 1 นิ้ว (กล่อง12ตัว) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

8 กล่อง 25.00 200.00

21 คลิปดำ 2 นิ้ว 50 มม. (กล่อง12ตัว) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 กล่อง 75.00 450.00

22 อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สาย ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ชุด 340.00 3,400.00

23 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ดน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 ขวด 70.00 420.00

24 กระดาษชาร์ทสีเหลือง กระดาษรองบอร์ด110แกรม 78cm*109cm ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 แผ่น 40.00 400.00

25 สมุดบัญชี 70แผ่น 19cm*31cm ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 เล่ม 40.00 80.00

26 กระดาษโน้ตกาว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 แพ็ค 20.00 120.00

27 แฟ้มสอดA4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 แฟ้ม 5.00 100.00

28 กระดาษโน้ตกาว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 แพ็ค 50.00 200.00

29 กระดาษ A4 80แกรม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 กล่อง 560.00 1,120.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

30 ปากกาไวบอร์ดสีน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

12 แท่ง 20.00 240.00

31 เทปกาว 2 หน้าบาง 12mm ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 ม้วน 15.00 90.00

32 เทปผ้า คละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ม้วน 32.00 320.00

33 หมึกเติมเครื่องปริ้น 4 สี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชุด 1,320.00 1,320.00

34 ปากกาเมจิกน้ำเงิน(12ด้าน) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 70.00 70.00

35 กาวแท่งใหญ่ 1.2x15ซม. ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 แท่ง 10.00 100.00

36 ชุดเรขาคณิต ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 ชุด 50.00 300.00

37 สติกเกอร์พลาสติกใสหลังเหลือง(ใหญ่) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 แผ่น 20.00 400.00

38 เชือกขาวม้วนใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ม้วน 22.00 220.00

39 วงเวียนไม้สำหรับครู 12 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 อัน 60.00 120.00

40 เครื่องเย็บกระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 410.00 410.00

41 บอลสี 100 ลูก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ห่อ 230.00 230.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

42 ลูกเต๋าขนาดใหญ่พิเศษ 20 cm ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ลูก 140.00 420.00

43 กระดาษกราฟ A4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 เล่ม 35.00 350.00

44 ปริ้นท์เตอร์ + INK TANK ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 เครื่อง 4,290.00 4,290.00

รวม  25,000.00

กิจกรรมที่ 3 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กระดาษถ่าย A4 80g 500 แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

18 รีม 134.00 2,412.00

2 กระดาษทำปก 150g A4 100 แผ่น สีขาว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ห่อ 110.00 220.00

3 กระดาษทำปก120g A4 100 แผ่น คละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ห่อ 110.00 220.00

4 กระดาษสี 2 หน้า คละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

12 แผ่น 8.00 96.00

5 กระดาษโฟโต้ 150 g ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ห่อ 275.00 275.00

6 เทปกาว 2 หน้าบาง 18 มม.20y ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

12 ม้วน 28.00 336.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

7 เทปกาว 2 หน้าบาง 24 มม.20y ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

12 ม้วน 38.00 456.00

8 คลิปหนีบดำ 411/112 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 กล่อง 15.00 30.00

9 ดินสอกด 0.5 mm ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ด้าม 107.00 107.00

10 ไส้ดินสอกด 0.5 mm ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 อัน 35.00 70.00

11 ปากกาลูกลื่น แบบกด 0.5 สีน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

24 ด้าม 11.00 264.00

12 ปากกาลูกลื่น แบบกด 0.5 สีแดง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

24 ด้าม 11.00 264.00

13 ปากกาไวท์บอร์ด ปากแหลม สีน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

24 ด้าม 24.00 576.00

14 ลวดเข้าเล่ม N0.23/10-H ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 กล่อง 46.00 184.00

15 ที่ถอนลวดเหล็ก กรรไกร No.1039A ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 อัน 59.00 118.00

16 ลวดเสียบกระดาษ ตัว U ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 กล่อง 11.00 44.00

17 หมึกเติมเครื่องปริ้น สีดำ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 กล่อง 268.00 1,340.00

18 หมึกเติมเครื่องปริ้น สีแดง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 268.00 268.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

19 หมึกเติมเครื่องปริ้น น้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 268.00 268.00

20 หมึกเติมเครื่องปริ้น สีเหลือง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 268.00 268.00

21 หมึกเติมเครื่องปริ้น สีดำ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 กล่อง 268.00 804.00

22 หมึกเติมเครื่องปริ้น สีแดง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 268.00 268.00

23 หมึกเติมเครื่องปริ้น สีน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 268.00 268.00

24 หมึกเติมเครื่องปริ้น สีเหลือง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 268.00 268.00

25 ปริ้นเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 เครื่อง 6,000.00 6,000.00

26 หมึกเติมเครื่องปริ้น สีดำ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 กล่อง 268.00 804.00

27 หมึกเติมเครื่องปริ้น สีแดง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 268.00 268.00

28 หมึกเติมเครื่องปริ้น สีน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 268.00 268.00

29 หมึกเติมเครื่องปริ้น สีเหลือง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 268.00 268.00

30 เทปผ้ากาว 1.5" คละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

12 ม้วน 33.00 396.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

31 กระดาษชำระม้วนไร้แกน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

7 ห่อ 100.00 700.00

32 ไส้แฟ้มชนิดสอด ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

24 แพค 27.00 648.00

33 กรรไกร 6 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 35.00 350.00

34 ถ่าน 9v สีแดง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

24 ก้อน 32.00 768.00

35 ถ่าน AA ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 แพค 139.00 556.00

36 กล่องล้อเลื่อนพลาสติก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 กล่อง 260.00 520.00

37 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล CODE : 6017363 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 2,000.00 2,000.00

38 เทอร์โมมิเตอร์ 0-100 องศาเซลเซียส CODE : 3016134 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 45.00 450.00

39 อะลูมิเนียมฟอยล์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 กล่อง 85.00 170.00

40 ฝอยขัดหม้อ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 อัน 20.00 60.00

41 ปลั๊กพ่วง 5 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 อัน 175.00 700.00

42 กระดาษเยื่อกระดาษชำระหนา 3 ชั้น ขนาด 30 ม้วน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ห่อ 350.00 350.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

43 แป้งข้าวเหนียว 500 กรัม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ห่อ 36.00 36.00

44 แป้งข้าวจ้าว 500 กรัม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ห่อ 35.00 35.00

45 เมล็ดถั่วเขียวผิวมันเกรด A คัดพิเศษ สำหรับเพาะถั่วงอกบรรจุ 5 กก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ห่อ 290.00 290.00

46 เทปกาวใส 18 mm เทปกาวปิดของ เทปติดกระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ม้วน 12.00 24.00

47 ไม้จิ้มฟันอนามัย 60 แท่ง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ห่อ 35.00 70.00

48 กระจกปิดสไลด์ 24X24 mm Microscope กระจกปิดสไลด์กล้องจุลทรรน์
แผ่นปิดสไลด์ (3กล่อง)

ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชุด 190.00 190.00

49 ผงหมักเนื้อ ผงหมัก ขนาด 15 กรัม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

30 ซอง 5.00 150.00

50 ตะกร้าพลาสติก สำหรับใส่อุปกรณ์ทดลอง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

12 ใบ 50.00 600.00

51 กระบอกตวงแก้วขนาด 10 ml ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 อัน 85.00 170.00

52 กระบอกตวงแก้วขนาด 25 ml ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 อัน 95.00 380.00

53 บีกเกอร์ขนาด 250 ml ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

12 อัน 60.00 720.00

54 บีกเกอร์ขนาด 600 ml ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 90.00 900.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

55 ปิเปตต์ แบบมีกระเปาะ เกรด A ขนาด 25 cc ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 อัน 200.00 400.00

56 Sodium acetate (CH3COONa).3H2O 100 g ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ขวด 65.00 65.00

57 แอลกอฮอล์ จุดไฟ (เมททิลสปิริต) 5 L ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 แกลลอน 350.00 350.00

58 ไส้ตะเกียง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

16 ห่อ 40.00 640.00

59 ถุงมือยาง size M ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 250.00 250.00

60 ฟุตเหล็ก 12" ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 30.00 30.00

61 สวิตช์กดติดกดดับ 220V 10A ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 60.00 600.00

62 ขั้วต่อสายไฟ 5 ช่อง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 อัน 30.00 600.00

63 ขั้วต่อสายไฟร่วม 3 ช่อง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

40 อัน 10.00 400.00

64 จอแสดงผล OLED แบบสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 อัน 500.00 1,000.00

65 โมดูลวัดชีพจรหัวใจ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 อัน 150.00 600.00

66 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความดันอากาศ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 50.00 500.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

67 โมดูลนาฬิกา ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 70.00 700.00

68 บอร์ด Microbit ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 อัน 920.00 4,600.00

69 arduino-compatible boardแบบครบเซ็ต Super Starter kit ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 อัน 800.00 4,800.00

70 หลอดไฟ Led 10 มม. สีเขียว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 20.00 200.00

71 หลอดไฟ Led 10 มม. สีแดง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 20.00 200.00

72 หลอดไฟ Led 10 มม. สีเหลือง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 20.00 200.00

73 เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 เครื่อง 150.00 600.00

รวม  45,000.00

กิจกรรมที่ 4 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 ริม 134.00 2,680.00

2 กรรไกร 8 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 อัน 71.00 213.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

3 กระดาษทำปก Best ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 ห่อ 104.00 624.00

4 กระดาษPHOTO SHOKUN ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ห่อ 235.00 470.00

5 เทปผ้ากาว 1 นิ้ว RROW ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ม้วน 21.00 210.00

6 เทปผ้ากาว 1.5 นิ้ว ARROW ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

9 ม้วน 32.00 288.00

7 เครื่องเย็บกระดาษMAX เบอร์ 10 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 อัน 74.00 740.00

8 กระดาษเกียรติบัตรกรอบทอง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ห่อ 105.00 525.00

9 หมึกเติม EPSON 664 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 ขวด 250.00 1,000.00

10 หมึกเติม EPSON 664 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ขวด 250.00 750.00

11 หมึกเติม EPSON 664 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ขวด 250.00 750.00

12 หมึกเติม EPSON 664 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ขวด 250.00 750.00

13 ตลับหมึก hp ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ตลับ 2,000.00 6,000.00

รวม  15,000.00

กิจกรรมที่ 5 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ



แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ลูกฟุตบอลเมาเทนเอฟ5วีหนังเย็บ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ลูก 525.00 1,050.00

2 ลูกฟุตซอล มิกาซ่า หนังอัด ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ลูก 675.00 3,375.00

3 ตาข่ายฟุตบอล เส้นใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 คู่ 3,000.00 3,000.00

4 ตาข่ายฟุตซอล ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 คู่ 1,400.00 1,400.00

5 ตาข่ายวอลเลย์บอล มาราธอน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ผืน 435.00 435.00

6 กระดาษ A4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 กล่อง 1,300.00 3,900.00

7 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ริม 320.00 640.00

8 หมึกปริ้น Cannon ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชุด 1,200.00 1,200.00

รวม  15,000.00

กิจกรรมที่ 6 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 เฟรมผ้าใบ ขนาด 40x50 cm ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

40 เฟรม 100.00 4,000.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

2 แท่นปั้นดิน พลาสติก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

40 ชิ้น 110.00 4,400.00

3 กระดาษ A4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ริม 134.00 1,340.00

4 ฉาบเดินแถว Marching Cymbal 16 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 คู่ 7,500.00 7,500.00

5 ตู้เหล็ก ประตู 2 บาน ใหญ่ ลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์)

1 ตู้ 6,000.00 6,000.00

6 ตลับผงหมึก สีดำ HP 79A (CF279A) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ตลับ 3,000.00 3,000.00

7 ขาตั้งไฮแฮท 3 ขา ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 3,760.00 3,760.00

รวม  30,000.00

กิจกรรมที่ 7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 เมล็ดพันธ์ดอกเทียน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ซอง 25.00 250.00

2 ปริงเกอร์รดน้ำ 360 องศาพร้อมขาปักสำหรับต่อสายยาง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ชิ้น 100.00 300.00

3 มีดถางหญ้า ยาว 27 นิ้ว ด้ามแป๊ป ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ชิ้น 150.00 450.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

4 พลั่วพรวนดิน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ชิ้น 25.00 250.00

5 ส้อมพรวนดิน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 ชิ้น 25.00 150.00

6 มีดอีโต้ (ใหญ่)พร้อมด้าม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชิ้น 190.00 190.00

7 ยากำจัดหอยทาก ขนาด 1 กก. ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ถุง 140.00 280.00

8 ดินปลูก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 คิว 600.00 1,200.00

9 ขี้วัว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 กระสอบ 35.00 175.00

10 จอบขุด จระเข้ 3 ดาว 60 ซม.พร้อมด้าม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ชิ้น 250.00 750.00

11 จอบถาก จระเข้ 3 ดาว 60 ซม.พร้อมด้าม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 ชิ้น 250.00 1,000.00

12 ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า สแตนเลส ขนาด 20 ลิตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชิ้น 2,899.00 2,899.00

13 คูลเลอร์น้ำ สแตนเลส ขนาด 26 ซม. ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชิ้น 1,650.00 1,650.00

14 เครื่องทำวาฟเฟิลมินิ 8 ชิ้น ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชิ้น 375.00 375.00

15 กระดาษไขเขียนแบบ A3 บรรจุ 50 แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 ม้วน 250.00 1,000.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

16 ดินสอ 2B ตราม้า ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 โหล 40.00 160.00

17 เทปใสขนาด 1 ซม ม้วนใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 โหล 180.00 360.00

18 ที่ตัดเทปใสใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ชิ้น 65.00 130.00

19 ยางลบดินสอ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 กล่อง 100.00 200.00

20 ทรายละเอียด ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 คิว 900.00 1,800.00

21 ปูนขาวถุงใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ถุง 80.00 800.00

22 เกรียงพลาสติก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 ชิ้น 25.00 500.00

23 กะบะผสมปูน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชิ้น 750.00 750.00

24 เหล็กเพลา เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"1/2 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 เส้น 1,400.00 1,400.00

25 ตะไบหางหนู ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ชิ้น 55.00 550.00

26 ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 หุล ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ชิ้น 130.00 650.00

27 ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 หุล ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ชิ้น 100.00 500.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

28 ท่อเดินสายไฟสีขาว ขนาด 1/2 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 เส้น 55.00 550.00

29 กล่อง กันน้ำ สำหรับ ประกอบวงจรไฟฟ้า ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 ชิ้น 40.00 800.00

30 ข้อต่อเข้ากล่อง สีขาว ขนาด 1/2 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

50 ชิ้น 5.00 250.00

31 ข้อต่อตรง สีขาว ขนาด 1/2 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

60 ชิ้น 5.00 300.00

32 ข้องอ 3 ทางสีขาว ขนาด 1/2 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

30 ชิ้น 5.00 150.00

33 กิ๊ฟก้ามปู สีขาว ขนาด 1/2 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

60 ชิ้น 5.00 300.00

34 ท่ออ่อนลูกฟูก ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1/2 นิ่ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ม้วน 200.00 200.00

35 ฟุ๊กผีเสื้อ เบอร์ 7 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 กล่อง 25.00 125.00

36 สกรูหัวแบน เบอร์ 7 ( กล่องละ 1000 ตัว ) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 250.00 250.00

37 เต้ารับกราวด์คู่ ปลั๊กกราวด์คู่ (กล่อง 10 ชิ้น) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 450.00 450.00

38 ปลั๊กเสียบตัวเมีย 5โหล 60ตัว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 500.00 500.00

39 ปลั๊กเสียบตัวผู้ 5โหล 60ตัว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 500.00 500.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

40 บล็อคลอย 2*4 สีขาว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 ชิ้น 10.00 150.00

41 หน้ากาก 2 ช่อง สีขาว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 ชิ้น 10.00 150.00

42 สวิตช์ทางเดียวแบบผัง 1 ช่อง สีขาว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 ชิ้น 25.00 375.00

43 เต้ารับคู้ มีกราว สีขาว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 ชิ้น 35.00 525.00

44 เต้ารับเดียว ไม่มีกราว สีขาว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 ชิ้น 25.00 375.00

45 เบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดไฟอัตโนมัติ 15A ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ชิ้น 40.00 200.00

46 ฝาครอบเบรกเกอร์ สวิตซ์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ชิ้น 10.00 50.00

47 สายTHW 1x1.5 สีน้ำตาล 50 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ม้วน 550.00 550.00

48 สายTHW 1x1.5 สีน้ำฟ้า 50 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ม้วน 550.00 550.00

49 โฟมแผ่นขนาด60x120 cm.หนา 10 mm ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 แผ่น 25.00 500.00

50 พู่กันแบน ขนสังเคราะห์ เบอร์ 20 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ชิ้น 65.00 650.00

51 มัลติมิเตอร์ มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ชิ้น 900.00 1,800.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

52 ชุดเชื่อมหัวแร้งไฟฟ้า 60W ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ชิ้น 300.00 1,500.00

53 ฐานวางหัวแร้ง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ชิ้น 60.00 300.00

54 แว่นขยาย ไฟLED 10Xแว่นขยายโคมไฟตั้งโต๊ะ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชิ้น 400.00 400.00

55 ตะกั่วม้วน 2 เมตร ขนาด 1.2 mm ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ม้วน 35.00 175.00

56 มอเตอร์ไฟฟ้า AC ขนาด 1/2 แรงม้า ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชิ้น 1,800.00 1,800.00

57 เครื่องตั้งเวลา ทามเมอร ์Timer 220V 10A ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 ชิ้น 200.00 800.00

58 โฟโต้สวิตช์ ไฟบ้าน AC 220V 10A ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ชิ้น 50.00 500.00

59 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ไร้สาย แบตตารี่ 199v ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชิ้น 1,300.00 1,300.00

60 ตู้เชื่อม MIG/MMA-250 2ระบบ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 เครื่อง 4,000.00 4,000.00

61 หน้ากากเชื่อม ปรับแสง อัตโนมัติ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ชิ้น 350.00 1,050.00

62 เหล็กแป๊บแบนกัลวาไนซ์ ขนาด 1 x 1 นิ้ว หนา 1.4 มม. ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 เส้น 300.00 1,500.00

63 เหล็กแป๊บแบนกัลวาไนซ์ ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 1.4 มม. ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 เส้น 400.00 2,000.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

64 เหล็กแป๊บแบนกัลวาไนซ์ ขนาด 2 x 2 นิ้ว หนา 1.4 มม. ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 เส้น 600.00 1,800.00

65 ไม้อัด OSB ทนชื้น ขนาด 120x240ซม. ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 แผ่น 450.00 900.00

66 เมทัลชีทขนาดหนา 0.25 มม. ยาว 120x กว้าง 82 ซม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 แผ่น 150.00 3,000.00

67 อื่นๆ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชิ้น 6.00 6.00

รวม  50,000.00

กิจกรรมที่ 8 : โรงเรียนมาตรฐานสากล
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กระดาษบรุ๊ฟ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

130 แผ่น 5.00 650.00

2 กระดาษชาร์ทสี คละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

132 แผ่น 10.00 1,320.00

3 สีไม้ 36 สี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 กล่อง 210.00 420.00

4 กระดาษA4 80แกรม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

40 รีม 134.00 5,360.00

5 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว หมึกสีแดง 12 ด้าม/แพ็ค ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 แพค 150.00 150.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

6 ปากกาเคมี 2 หัว หมึกสีแดง 12 ด้าม/แพ็ค ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 แพค 150.00 150.00

7 ปากกาเคมี 2 หัว หมึกสีน้ำเงิน 12 ด้าม/แพ็ค ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 แพค 150.00 150.00

8 ปากกาเคมี 2 หัว หมึกสีดำ 12 ด้าม/แพ็ค ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 แพค 150.00 150.00

9 กระดาษโฟโต้ 120g A4 100 แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 ห่อ 225.00 900.00

10 เครื่องเย็บกระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 อัน 75.00 300.00

11 เทปกาวสองหน้า บาง 18 ม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ม้วน 25.00 250.00

12 ค่าจัดจ้างทำไวนิล ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

26 ผืน 200.00 5,200.00

รวม  15,000.00

กิจกรรมที่ 9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 หมึกปริ้นเตอร์ (สีแดง,สีเหลือง,สีน้ำเงิน,สีดำ) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 ขวดด 340.00 1,360.00

2 หมึกปริ้นเตอร์ (สีแดง,สีเหลือง,สีน้ำเงิน,สีดำ) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 ขวด 340.00 1,360.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

3 กระดาษA4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 รีม 130.00 2,600.00

4 กาวน้ำ UHU จุ 50cc ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 หลอด 31.00 93.00

5 พลาสติกเคลือบA4 ตราช้าง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 642.00 642.00

6 ปลั๊กพ่วง 10 M (VK) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 209.00 209.00

7 กล่องใส่เอกสาร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 กล่อง 385.00 2,310.00

8 แท่นตัดกระดาษ ตราม้าH-1215 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 1,330.00 1,330.00

9 ปากกาไวทบอร์ดสีน้ำเงินปากตัด ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

30 ด้าม 24.00 720.00

10 ปากกาไวทบอร์ดสีแดงปากตัด ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 ด้าม 24.00 360.00

11 ตลับชาดตราม้า NO.1 สีน้ำเงินแดง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 80.00 80.00

12 ไส้แฟ้ม A4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ห่อ 25.00 125.00

13 กาวหลอดสติ๊ก UHU40 ใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

11 หลอด 41.00 451.00

14 กรรไกร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 อัน 70.00 280.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

15 พลาสติกทำปกใสA4 100 แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ห่อ 203.00 406.00

16 กระดาษโฟโต้ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ห่อ 225.00 225.00

17 แฟ้ม 3 ห่วงตราช้าง สีม่วง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 แฟ้ม 120.00 600.00

18 กระดาษปกสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ห่อ 162.00 162.00

19 ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 ด้าม 6.00 90.00

20 สติ๊กเกอร์ใส A4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ห่อ 172.00 344.00

21 กระดาษชาร์ทสี 110 แกรม คละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

50 แผ่น 12.00 600.00

22 กระดาษสาสีญี่ปุ่นลายคละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

25 แผ่น 15.00 375.00

23 กระดาษสาสี ลายดอกไม้ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

25 แผ่น 15.00 375.00

24 กระดาษสีสองหน้า ธรรมดา คละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 แผ่น 9.00 180.00

25 เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-50 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 อัน 410.00 820.00

26 เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 อัน 100.00 500.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

27 เทปโฟม 2 หน้า 3M No.110/21mm ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

8 ม้วน 50.00 400.00

28 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ดน้ำเงินไพล็อต ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 ขวด 70.00 1,050.00

29 เทปใสแกนเล็ก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ม้วน 22.00 220.00

30 เทปใสแกนเล็ก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ม้วน 26.00 130.00

31 เทปใสแกนใหญ่3m 24mm. ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ม้วน 30.00 150.00

32 มีดคัตเตอร์ใหญM่ESA AL-22P ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 อัน 59.00 354.00

33 มีดคัตเตอร์เล็กMESA AL-1C ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 อัน 32.00 160.00

34 ปลั๊กพ่วง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 อัน 300.00 900.00

35 ไส้แฟ้ม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 แพ็ค 25.00 125.00

36 กระดาษสะท้อนแสงบาง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 แผ่น 20.00 400.00

37 กาวลาเท็กซ์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 ขวด 38.00 228.00

38 พลาสติกเคลือบ A4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 กล่อง 423.00 846.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

39 สีชอล์ค 36 สี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

11 กล่อง 138.00 1,518.00

40 สีไม้ยาว 36 สี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 กล่อง 161.00 1,610.00

41 สีไม้ยาว 12 สี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 กล่อง 52.00 312.00

รวม  25,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารวิชาการ
โครงการ การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้มีการดำเนินการทั้งด้านการสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศ

ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาษาอังกฤษ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างทั่วถึงแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ
ให้ได้เรียนจากครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่เป็นเจ้าของภาษา เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบและได้ผลรวดเร็ว ในการจัดหาครูต่างชาติ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
จึงได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมการดำเนินการของโรงเรียนด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ของนักเรียนอย่างมีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ของนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2.เพื่อเพิ่มโอกาสของนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา
งบประมาณ 800,000.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 800,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางปิยธิดา คนเก่ง



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ค่าจ้างครูต่างชาติ งบประมาณ: 800,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางปิยธิดา คนเก่ง

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ของนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรีย
นร้อยละ 100
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเ
พื่อเตรียมความพร้อมทางด้าน
ภาษาอังกฤษ

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรีย
น
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเ
พื่อเตรียมความพร้อมทางด้าน
ภาษาอังกฤษ

2.เพื่อเพิ่มโอกาสของนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับเ
จ้าของภาษา

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั
กเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั
กเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษา ต่างประเทศเพิ่มขึ้น



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ค่าจ้างครูต่างชาติ
แหล่งงบประมาณ : งบบำรุงการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าเงินรายได้สถานศึกษา(ระดมทรัพยากร) -> ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าตอบแทน ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

2 คน 400,000.00 800,000.00

รวม  800,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารวิชาการ
โครงการ พัฒนางานแนะแนว
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี

ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย
รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ การศึกษาตามวรรคสาม
รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ำว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ซึ่งผู้สอนทุกคนต้องทำหน้าที่แนะแนวให้คำปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ



รายละเอียดโครงการ
วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 1. เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลสามารถที่จะเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลที่จะศึกษาต่อ 2.

เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตนเองให้เข้ากับการเรียนให้เข้ากับแต่ละสาขาวิชาและ วางแผนทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 2.2 ผลลัพธ์ 1.
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 2. เพื่อสร้างเสริมและแก้ไขพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาให้เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีมีคุณภาพที่ พึงประสงค์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม 3.
เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้รู้สมรรถภาพของตนเอง มองเห็นคุณค่า ความสำคัญของตนเองมองเห็นชีวิตในอนาคต
รู้และปฏิบัติอย่างชาญฉลาดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

งบประมาณ 18,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 18,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางอุบลรัตน์ สุภายอง



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. พัฒนางานแนะแนว งบประมาณ: 10,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางอำพร พานทอง

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.1 ผลผลิต 1.
เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลสามารถที่จะเข้าใจคุณสมบัติของ
บุคคลที่จะศึกษาต่อ 2.
เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตนเองให้เข้ากับการเรียนให้เข้า
กับแต่ละสาขาวิชาและ วางแผนทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
2.2 ผลลัพธ์ 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 2.
เพื่อสร้างเสริมและแก้ไขพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาให้เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีมีคุณภาพที่
พึงประสงค์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม 3.
เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้รู้สมรรถภาพของตนเอง
มองเห็นคุณค่า ความสำคัญของตนเองมองเห็นชีวิตในอนาคต
รู้และปฏิบัติอย่างชาญฉลาดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังค
ม

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

1.นักเรียนร้อยละ90
สามารถเลือกแนวทางการพัฒ
นาตนเองตามอาชีพที่สนใจได้
2.นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้
างสรรค์
รู้จักคิดและปฏิบัติสิ่งใหม่ๆได้ด้
วยตนเองและสามารถนำความ
รู้ ที่ได้รับไปปรับตัวอยู่ในสังคม
ได้อย่างราบรื่น
เป็นคนที่มีเหตุผลรู้จักคุณค่าข
องตนเองและนำคุณค่าของตนเ
องไปใช้ประโยชน์

1.นักเรียนสามารถเลือกแนวท
างการพัฒนาตนเองตามอาชีพ
ที่สนใจได้ ร้อยละ 90
2.นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้
างสรรค์
รู้จักคิดและปฏิบัติสิ่งใหม่ๆได้ด้
วยตนเองและสามารถนำความ
รู้ ที่ได้รับไปปรับตัวอยู่ในสังคม
ได้อย่างราบรื่น
เป็นคนที่มีเหตุผลรู้จักคุณค่าข
องตนเอง

กิจกรรมที่ 2. แนะนวศึกษาต่อ งบประมาณ: 8,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางอุบลรัตน์ สุภายอง



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.1 ผลผลิต 1.
เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลสามารถที่จะเข้าใจคุณสมบัติของ
บุคคลที่จะศึกษาต่อ 2.
เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตนเองให้เข้ากับการเรียนให้เข้า
กับแต่ละสาขาวิชาและ วางแผนทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
2.2 ผลลัพธ์ 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 2.
เพื่อสร้างเสริมและแก้ไขพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาให้เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีมีคุณภาพที่
พึงประสงค์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม 3.
เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้รู้สมรรถภาพของตนเอง
มองเห็นคุณค่า ความสำคัญของตนเองมองเห็นชีวิตในอนาคต
รู้และปฏิบัติอย่างชาญฉลาดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังค
ม

1 เม.ย. 2565
31 ม.ค. 2566

1.นักเรียนร้อยละ90
สามารถเลือกแนวทางการพัฒ
นาตนเองตามอาชีพที่สนใจได้
2.นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้
างสรรค์
รู้จักคิดและปฏิบัติสิ่งใหม่ๆได้ด้
วยตนเองและสามารถนำความ
รู้ ที่ได้รับไปปรับตัวอยู่ในสังคม
ได้อย่างราบรื่น
เป็นคนที่มีเหตุผลรู้จักคุณค่าข
องตนเองและนำคุณค่าของตนเ
องไปใช้ประโยชน์

1.นักเรียนสามารถเลือกแนวท
างการพัฒนาตนเองตามอาชีพ
ที่สนใจได้ ร้อยละ 90
2.นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้
างสรรค์
รู้จักคิดและปฏิบัติสิ่งใหม่ๆได้ด้
วยตนเองและสามารถนำความ
รู้ ที่ได้รับไปปรับตัวอยู่ในสังคม
ได้อย่างราบรื่น
เป็นคนที่มีเหตุผลรู้จักคุณค่าข
องตนเอง



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนางานแนะแนว
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 เครื่องยิง H-8H ตราม้า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 285.00 285.00

2 สีไม้ 24 ส ีColleen ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 กล่อง 68.00 340.00

3 แฟ้มเสนอเซ็นต์คละสี ปกมัน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 เล่ม 170.00 340.00

4 ปากกาไวท์บอร์ด JUMBO คละสีหัวกลม , หัวตัด ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 แท่ง 17.00 170.00

5 เทปใสแกนใหญ๋ 1 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ม้วน 36.00 108.00

6 น้ำยาคำผิด PAPERMATE (ปากกา) 3.5 ml. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 อัน 46.00 138.00

7 เชือกบาติกดอกเส้นใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 เส้น 15.00 150.00

8 เชือกบาติกดอกเส้นเล็ก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 เส้น 6.00 60.00

9 ฟุตเหล็ก 12 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 30.00 60.00

10 กระดาษการ์ดขาว A4 120 แกรม 200 แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ริม 115.00 345.00

11 กระดาษ Photo 120g /A4/100 แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ห่อ 210.00 420.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

12 กระดาษ Double A4 80 แกรม 500 แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ริม 125.00 1,250.00

13 ตะกร้าเอกสาร 1 ชั้น มีฝาปิด ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ใบ 110.00 220.00

14 แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด สีขาว ไม้ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 อัน 16.00 64.00

15 กล่องพลาสติกใส มีฝาปิด ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ลัง 300.00 600.00

16 เครื่องปริ้น epson L3 110 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 4,500.00 4,500.00

17 ไมโครโฟนพร้อมสาย 10 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 600.00 600.00

18 กระดาษ A4 80 แกรม 500 แผ่น คละสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ริม 230.00 230.00

19 กระดาษ Post it ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 แพ็ค 20.00 60.00

20 แฟ้มซอง A4 เรียบ คละสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

12 อัน 5.00 60.00

รวม  10,000.00

กิจกรรมที่ 2 : แนะนวศึกษาต่อ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ช่อดอกไม้แสดงความยินดี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

16 ช่อ 200.00 3,200.00

2 ชุดกาแฟที่ระลึก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 ชุด 300.00 1,800.00

3 ค่าอาหาร+เครื่องดื่ม (ครูและนักเรียน) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 วัน 400.00 2,400.00

4 ตะกร้าเอกสาร 3 ชั้น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ใบ 190.00 380.00

5 ซองเติมแฟ้ม 11 ร ูA4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

11 แพ็ค 13.00 143.00

6 ทะเบียนหนังสือรับ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เล่ม 37.00 37.00

7 ลวดเสียบ เบอร์ 1 กลม/เหลี่ยม (50 ตัว) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 กล่อง 10.00 40.00

รวม  8,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารวิชาการ
โครงการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช"การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม

ความน่าสนใจและเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไปการใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย
เกิดอันตรายแก่ตนเองจะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ
จัดตั้ง“งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”เพื่อเป็นสื่อในการสร้าง จิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์
ความสวยงามอันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไปซึ่งสามารถดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียนโดยมีองค์ประกอบดังกล่าวเป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็น
ประโยชน์ต่อเนื่องใน การเรียนการสอนวิชาต่างๆ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจึงเป็นการดำเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร”์ โดยมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้มีการศึกษาต่อเนื่อง
มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดองมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการบันทึกรายงานและข้อมูลรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้มีมุมสำหรับศึกษาค้นคว้าและมีการนำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆเป็นการดำเนินการให้สอดคล้อง กับสภาพท้องถิ่น
ไม่ฝืนธรรมชาติและเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ดำเนินการโดยความสมัครใจไม่ให้เกิดความเครียด โรงเรียนวังเหนือวิทยาเป็นโรงเรียนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดยมีนโยบายให้นักเรียน เรียนรู้ รู้รัก และรู้จัก พรรณไม้ในโรงเรียน ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีขึ้น

วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการเรียนรู้ รู้รัก และรู้จักพรรณไม้ในโรงเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดองมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามา ปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน 3.
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน 2.2 ผลลัพธ์ 1. เพื่อปลูกฝังนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์-ราชสุดาสยามบรมราชกุมาร 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง

งบประมาณ 5,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 5,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางสาวจีราภรณ์ ศิรินันท์



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งบประมาณ: 5,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจีราภรณ์ ศิรินันท์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1) 2.1 ผลผลิต 1.
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการเรียนรู้ รู้รัก
และรู้จักพรรณไม้ในโรงเรียน 2.
เพื่อให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
พรรณไม้ดองมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามา
ปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน 3.
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนข
องโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน 2.2 ผลลัพธ์ 1.
เพื่อปลูกฝังนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรั
ตน์-ราชสุดาสยามบรมราชกุมาร 2.
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

3.1 ด้านปริมาณ 1.
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีป้า
ยชื่อพรรณไม้ชั่วคราว ร้อยละ
80 ของพรรณไม้ทั้งหมด 2.
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าร้อยละ 90
การแสวงหาความรู้โดยการใช้ห้
องสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในการสืบค้นข้อมูลพร
รณไม้ 3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนสามารถจำแนกพรรณ
ไม้ในโรงเรียน
และมีทักษะในการศึกษาพรรณ
ไม้ในโรงเรียน

ร้อยละของนักเรียน
ที่มีความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กระดาษ A4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 650.00 650.00

2 ขวดดองสัตว์ 500 ml. ฝาล็อคได้ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 ขวด 125.00 750.00

3 กรรไกรตัดกิ่ง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 อัน 200.00 600.00

4 กรรไกร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 อัน 59.00 295.00

5 กระดาษปก คละสี ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 ห่อ 100.00 400.00

6 แผ่นรองตัด ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 อัน 80.00 80.00

7 เครื่องเย็บกระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 เครื่อง 180.00 360.00

8 ลวดเย็บกระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 กล่อง 40.00 200.00

9 คัตเตอร์เคลือบไทเทเนียม ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 อัน 200.00 400.00

10 เทปใส ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 แพต 300.00 300.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

11 เทปปิดกล่อง สีชา ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 อัน 45.00 225.00

12 เทปโฟมกาวสองหน้า ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

5 ม้วน 105.00 525.00

13 กระดาษโฟโต้ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 แพค 215.00 215.00

รวม  5,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารวิชาการ
โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ใหม่
หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตราที่ 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนวังเหนือวิทยาเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาของภาครัฐ มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อัตลัษณ์ของโรงเรียนวังเหนือวิทยา คือ
“ความเป็นผู้มีสัมมาคารวะ บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย” โรงเรียนวังเหนือวิทยาได้มีกิจกรรมในการส่งเสริมอัตลักษณ์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น
การส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทย การส่งเสริมและอนุรักษ์การละเล่น ดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์พื้นบ้าน และยังส่งเสริมทางด้านงานศิลปะไทย
และศิลปะสากล ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดสุนทรียภาพในชีวิตและมีความรู้ในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตร
และเพื่อรักษาอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้คงอยู่สืบไป
เนื่องด้วยการรักษาอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนานักเรียนและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและชุมชนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน
เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมอัตลักณ์ของโรงเรียนวังเหนือวิทยาให้เกิดกับนักเรียน 2 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 3
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

งบประมาณ 40,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 40,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ร้อง เล่น เต้น วาด งบประมาณ: 40,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1
เพื่อส่งเสริมอัตลักณ์ของโรงเรียนวังเหนือวิทยาให้เกิดกับนักเรีย
น 2 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 2.3
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

1 ด้านปริมาณ 1.
ผู้เรียนร้อยละ 80
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจ
กรรมด้านศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลป์ 2.
ผู้เรียนร้อยละ 80
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกา
รเรียนรู้ระหว่างกัน 2
เชิงคุณภาพ 1.
นักเรียนชื่นชมและได้เข้าร่วมกิ
จกรรมด้วยความเต็มใจ 2.
นักเรียนมีความสำนึกในการรัก
ษาอัตลักษณ์ของโรงเรียน 3.
โรงเรียนมีชื่อเสียงและเป็นที่ย
อมรับในสังคมทางด้านศิลปวัฒ
นธรรม

. ผู้เรียนร้อยละ 80
ทํางานร่วมกับผูอื่นได้ 2.
ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้ชื่นชม
ร่วมกิจกรรม
และมีผลงานด้านศิลปะ 3.
ครูร้อยละ 80
มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในกา
รสอนและพัฒนาผู้เรียน 4.
ครูร้อยละ 80
มีความสามารถในการจัดการเรี
ยนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสํา
คัญ ด้านคุณภาพ
1.ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม
บริหารงานวิชาการและ
การจัดการอย่างพอเพียง 2.
ผู้บริหารให้การส่งเสริมและพัฒ
นานวัตกรรมการจัดการเรียนรู
และสื่ออุปกรณ
การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3.
เป็นแหล่งวิทยาการในการแสว
งหาความรูและบริการชุมชน 4.
นักเรียนร้อยละ 80
ชื่นชมและเข้าร่วมกิจกรรมที่จั
ดขึ้นด้วยความพึงพอใจ





ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ร้อง เล่น เต้น วาด
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าป้ายโครงการ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 เมตร 120.00 360.00

2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

250 กล่อง 30.00 7,500.00

3 ค่าเบรกเช้า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

250 ชุด 15.00 3,750.00

4 เบรคบ่าย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

250 ชุด 15.00 3,750.00

5 สีน้ำอะคริลิค ¼ แกลลอน สีขาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 กระป๋อง 150.00 3,000.00

6 สีน้ำอะคริลิค ¼ แกลลอน สีแดง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 กระป๋อง 150.00 3,000.00

7 สีน้ำอะคริลิค ¼ แกลลอน สีเหลือง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 กระป๋อง 150.00 3,000.00

8 สีน้ำอะคริลิค ¼ แกลลอน สีน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 กระป๋อง 150.00 3,000.00

9 สีน้ำอะคริลิค ¼ แกลลอน สีดำ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 กระป๋อง 150.00 3,000.00

10 ถุงขยะดำ 30x40 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ห่อ 60.00 120.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

11 กระดาษพิมพ์เกียรติบัตรขอบทอง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ห่อ 200.00 1,000.00

12 ถังพลาสติค หูหิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

21 ใบ 30.00 630.00

13 สีน้ำอะคริลิค ¼ แกลลอน สีเขียว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 กระป๋อง 150.00 3,000.00

14 สีน้ำอะคริลิค ¼ แกลลอน สีน้ำตาล ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 กระป๋อง 150.00 3,000.00

15 เทปกาวย่น 1.5 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

54 ม้วน 35.00 1,890.00

รวม  40,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารวิชาการ
โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25562 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ในหมวดที่ 1 บททั่วไป มาตราที่ 6 ว่า

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ
รวมทั้งส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ของชาติการกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
รอบตัว มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นและสนุกกับการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทางความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะที่สำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะความรู้
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
งบประมาณ 130,000.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 130,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายสมชาย พันธุ์สันติกุล



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. พัฒนางานห้องสมุด งบประมาณ: 20,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวปนัดดา ป้องกัน

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา

1 เม.ย. 3108
31 มี.ค. 3109

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าทั้งหมด

1.นักเรียนร้อยละ100
ได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะใ
ฝ่ รู้ใฝ่ เรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 2.
ผลการประเมินความพึงพอใจข
องผู้ใช้บริการห้องสมุดอยู่ในระ
ดับ ดีขึ้นไป

กิจกรรมที่ 2. พัฒนางานห้องสมุด งบประมาณ: 10,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวปนัดดา ป้องกัน

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา

1 ต.ค. 3108
30 ก.ย. 3109

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าทั้งหมด

1.นักเรียนร้อยละ100
ได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะใ
ฝ่ รู้ใฝ่ เรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 2.
ผลการประเมินความพึงพอใจข
องผู้ใช้บริการห้องสมุดอยู่ในระ
ดับ ดีขึ้นไป

กิจกรรมที่ 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ งบประมาณ: 100,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายสมชาย พันธุ์สันติกุล

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษา 1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าทุกคน

1.มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรี
ยนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น





ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนางานห้องสมุด
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 หมึกปริ้นเตอร์ epson l220(664) ชุด 4 สี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชุด 2,000.00 4,000.00

2 หมึกปริ้นเตอร์ cannon e4270 (PG-47) (CL – 57) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชุด 2,000.00 4,000.00

3 Flashdrive USB Sandisk dual 128 GB ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 800.00 800.00

4 กระดาษเกียรติบัตร A4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ห่อ 200.00 2,000.00

5 วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องสมุด ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 3,000.00 3,000.00

6 ตู้หนังสือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ตู้ 1,500.00 3,000.00

7 ของรางวัลนักเรียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 3,200.00 3,200.00

รวม  20,000.00

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนางานห้องสมุด
แหล่งงบประมาณ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ->
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ซื้อหนังสือใหม่เพื่อการค้นคว้า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 10,000.00 10,000.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

รวม  10,000.00

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้วิธีชาววัง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 20,000.00 20,000.00

2 ส่งเสริมแหล่งรียนรู้ป่า 3อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 20,000.00 20,000.00

3 ส่งเสริมห้องศูนย์การเรียนรู้ปรัชญษของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 18,000.00 18,000.00

4 จ้างเหมารถไถพรวนแปลงเกษตร และตัดหญ้ารอบหอประชุมหญ้า ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 รายการ 5,000.00 5,000.00

5 เมล็ดปอเทือง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

12 กิโลกรัม 35.00 420.00

6 ปุ๋ยยูเรีย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระสอบ 1,800.00 1,800.00

7 คงเหลือครั้งถัดไป ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 12,780.00 12,780.00

8 เหล็กกล่อง ขนาด 4x4 นิ้ว หนา 1.6 มม. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

8 เส้น 1,300.00 10,400.00

9 เหล็กกล่อง ขนาด 3x1 นิ้ว หนา 1.6 มม. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

25 เส้น 430.00 10,750.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

10 คงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 850.00 850.00

รวม  100,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารวิชาการ
โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งเป็นปรัชญาที่อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงการรู้จักพึ่งตนเองความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลง
การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานได้กำหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561)
ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา
โรงเรียนวังเหนือวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 2 เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 3
เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ 10,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 10,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางสาวรัชดาวรรณ เยินยุบ



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. โครงการขับเคลื่อนขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา งบประมาณ: 10,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวรัชดาวรรณ เยินยุบ

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถู
กต้อง 2.2
เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ
พียงได้อย่างถูกต้อง 2.3
เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

3.1 นักเรียนร้อยละ 80
มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญ
าของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่า
งถูกต้อง 3.2 นักเรียนร้อยละ
80
สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 3.3 นักเรียนร้อยละ
80
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตา
มหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง

1. ร้อยละ 80
ของนักเรียนได้รับความรู้จากก
ารบูรณาการหลักปรัชญาของเศ
รษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรี
ยนการสอนในห้องเรียน 2.
ร้อยละ 80
ของนักเรียนสามารถปฏิบัติตา
มหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงได้อย่างถูกต้อง 3.
ร้อยละ 80
ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึ
งประสงค์ตามหลักปรัชญาของเ
ศรษฐกิจพอเพียง



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารวิชาการ

ล
ำ
ด
ั
บ

รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าดำเนินกิจกรรม
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 บาท 10,000.00 10,000.00

รวม  10,000.00



 
 
 
 

งาน/โครงการ  
ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารบุคคล
โครงการ พัฒนาบุคลากร
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ตามมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 4

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ในการพัฒนาวิชาชีพครูหากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ มีขวัญกำลังใจที่ดี ดำรงไว้ซึ่งความดี
ขยันขันแข็ง และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีเจตคติที่ดีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
งบประมาณ 150,000.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 150,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางสาวอุบลรัตน์ จักร์แก้ว



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ไปราชการ งบประมาณ: 90,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวอุบลรัตน์ จักร์แก้ว

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1 เม.ย. 2565
30 ก.ย. 2565

ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง บุคลากร 50
คนเข้ารับพัฒนาตนเอง

2.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1 ต.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง บุคลากร 50
คนเข้ารับพัฒนาตนเอง

กิจกรรมที่ 2. อบรมครู งบประมาณ: 60,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายปฏิจักร ประขัน

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1 เม.ย. 2565
30 ก.ย. 2565

ส่งเสริมการอบรมพัฒนาตนเอง ผู้บริหารและครูจำนวน 79 คน
เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง

2. 1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1 ต.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

ส่งเสริมการอบรมพัฒนาตนเอง ผู้บริหารและครู จำนวน 79 คน
เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ไปราชการ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารบุคคล
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 หน่วย 240.00 12,000.00

2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 หน่วย 240.00 12,000.00

3 ค่าพาหนะ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 หน่วย 230.00 11,500.00

4 ค่าพาหนะ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 หน่วย 230.00 11,500.00

5 ค่าลงทะเบียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 หน่วย 500.00 25,000.00

6 ค่าที่พัก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

30 หน่วย 600.00 18,000.00

รวม  90,000.00

กิจกรรมที่ 2 : อบรมครู
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารบุคคล
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง+น้ำดื่ม ครั้งที่ 1 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

79 คน 100.00 7,900.00

2 ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง+น้ำดื่ม ครั้งที่ 2 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

79 คน 100.00 7,900.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

3 ค่าวิทยากร ครั้งที่ 1 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

7 ชั่วโมง 600.00 4,200.00

4 ค่าวิทยากร ครั้งที่ 2 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

7 ชั่วโมง 600.00 4,200.00

5 ค่าเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม ครั้งที่ 1 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

79 คน 50.00 3,950.00

6 ค่าเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม ครั้งที่ 2 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

79 คน 50.00 3,950.00

7 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการอบรม ครั้งที่ 1 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ครั้ง 3,950.00 3,950.00

8 ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดการอบรม ครั้งที่ 2 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ครั้ง 3,950.00 3,950.00

9 ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง+น้ำดื่ม ครั้งที่ 3 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

79 คน 100.00 7,900.00

10 ค่าวิทยากร ครั้งที่ 3 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

7 ชั่วโมง 600.00 4,200.00

11 ค่าเอกสารสำหรับผู้อบรม ครั้งที่ 3 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

79 คน 50.00 3,950.00

12 ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดการอบรม ครั้งที่ 3 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ครั้ง 3,950.00 3,950.00

รวม  60,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารบุคคล
โครงการ สรรหาและจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตราที่ 6

กำหนดให้มีการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจและสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม เก่ง ดี มี สุข สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุขและว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาต้องผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนวังเหนือวิทยา
จังหวัดลำปาง จึงเห็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง จัดจ้างครูอัตราจ้าง
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาผู้เรียนตลอดจนพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต จ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน จ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงาน จำนวน 3 คน จ้างแม่บ้าน จำนวน 5 คน จ้างนักการภารโรง
จำนวน 2 คน จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน 2.2 ผลลัพธ์ เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

งบประมาณ 1,316,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 1,316,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางสาวจิญาภัค แซ่ลิ้ม



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. สรรหาและจัดจ้างครูอัตราจ้าง งบประมาณ: 110,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจิญาภัค แซ่ลิ้ม

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2. วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต จ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน
2.2 ผลลัพธ์
เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

3.1 เชิงปริมาณ
จ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงพอต่อปริมาณงาน
และภาระงาน

มาตรฐานที่ 7,8

กิจกรรมที่ 2. สรรหาและจัดจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ งบประมาณ: 482,400.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจิญาภัค แซ่ลิ้ม

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. 2.1 ผลผลิต จ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน 1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

3.1 เชิงปริมาณ
จ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน

มาตรฐานที่ 7,8

กิจกรรมที่ 3. สรรหาและจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณ: 723,600.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจิญาภัค แซ่ลิ้ม



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ผลผลิต จ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงาน จำนวน 3 คน
จ้างแม่บ้าน จำนวน 5 คน จ้างนักการภารโรง จำนวน 2 คน
จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน 2.2 ผลลัพธ์
เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

เชิงปริมาณ จ้างคร
จ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนัก
งาน จำนวน 3 คน จ้างแม่บ้าน
จำนวน 5 คน
จ้างนักการภารโรง จำนวน 2
คน
จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอด
ภัย จำนวน 1 คน 3.2
เชิงคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงพอต่อปริมาณงาน และ
ภาระงาน

มาตรฐานที่ 7,8



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : สรรหาและจัดจ้างครูอัตราจ้าง
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารบุคคล
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าจ้างพ.ค.2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 7,500.00 7,500.00

2 ค่าจ้างมิ.ย.2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 7,500.00 7,500.00

3 ค่าจ้างก.ค.2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 7,500.00 7,500.00

4 ค่าจ้างส.ค.2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 7,500.00 7,500.00

5 ค่าจ้างก.ย.2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 7,500.00 7,500.00

6 ค่าจ้างต.ค.2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 7,500.00 7,500.00

7 ค่าจ้างพ.ย..2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 7,500.00 7,500.00

8 ค่าจ้างพ.ย..2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 7,500.00 7,500.00

9 ค่าจ้างธ.ค.2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 7,500.00 7,500.00

10 ค่าจ้างม.ค.2566 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 7,500.00 7,500.00

11 ค่าจ้าง ก.พ.2566 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 7,500.00 7,500.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

12 ค่าจ้าง มี.ค.2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 7,500.00 7,500.00

13 คงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 หน่วย 20,000.00 20,000.00

รวม  110,000.00

กิจกรรมที่ 2 : สรรหาและจัดจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
แหล่งงบประมาณ : งบบำรุงการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าเงินรายได้สถานศึกษา(ระดมทรัพยากร) -> ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าจ้างเดือนเมษายน.2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 20,760.00 20,760.00

2 ค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 20,760.00 20,760.00

3 ค่าจ้างเดือนมิถุนายน2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 20,760.00 20,760.00

4 ค่าจ้างเดือนกรกฎาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 20,760.00 20,760.00

5 ค่าจ้างเดือนสิงหาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 20,760.00 20,760.00

6 ค่าจ้างเดือนกันยายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 20,760.00 20,760.00

7 ค่าจ้างเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 20,760.00 20,760.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

8 ค่าจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 20,760.00 20,760.00

9 ค่าจ้างเดือนธันวาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 20,760.00 20,760.00

10 ค่าจ้างเดือนมกราคม 2566 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 20,760.00 20,760.00

11 ค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 20,760.00 20,760.00

12 ค่าจ้างเดือนมีนาคม 2566 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 20,760.00 20,760.00

13 คงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 หน่วย 233,280.00 233,280.00

รวม  482,400.00

กิจกรรมที่ 3 : สรรหาและจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แหล่งงบประมาณ : งบบำรุงการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าเงินรายได้สถานศึกษา(ระดมทรัพยากร) -> ค่าจ้างบุคลากร
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าจ้างเดือนเมษายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 78,180.00 78,180.00

2 ค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 71,380.00 71,380.00

3 ค่าจ้างเดือนมิถุนายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 71,380.00 71,380.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

4 ค่าจ้างเดือนกรกฎาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 71,380.00 71,380.00

5 ค่าจ้างเดือนสิงหาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 71,380.00 71,380.00

6 ค่าจ้างเดือนกันยายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 71,380.00 71,380.00

7 ค่าจ้างเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 71,380.00 71,380.00

8 ค่าจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 71,380.00 71,380.00

9 ค่าจ้างเดือนธันวาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 71,380.00 71,380.00

10 ค่าจ้างเดือนมกราคม 2566 ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 คน 71,380.00 71,380.00

11 คงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 หน่วย 3,000.00 3,000.00

รวม  723,600.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารบุคคล
โครงการ พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ ข้อ ๒.๔

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ กลยุทธ์ของสถานศึกษา โรงเรียนวังเหนือวิทยา ข้อที่ ๓
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล การส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ
เป็นการส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งพัฒนาตนเองได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จากเหตุผลดังกล่าว งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงเสนอโครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมครูดีศรีชาววัง เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวังเหนือวิทยา ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติและมีขวัญกำลังใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
จากผลของการปฏิบัติตามวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ

งบประมาณ 6,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 6,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายครรชิต บัวจีน



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ครูดีศรีชาววัง งบประมาณ: 6,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายครรชิต บัวจีน

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่อ
งเชิดชูเกียรติ
จากผลของการปฏิบัติตามวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ

1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโ
รงเรียนวังเหนือวิทยา

2.2.4พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ครูดีศรีชาววัง
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารบุคคล
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กรอบรูปขนาด A4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

45 อัน 120.00 5,400.00

2 กระดาษA4 ขอบทอง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 แพ็ค 200.00 200.00

3 ซองใสใส่เอกสาร(ใส้แฟ้ม) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

16 แพ็ค 25.00 400.00

รวม  6,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารบุคคล
โครงการ พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 6
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ใหม่
หลักการและเหตุผล สถานศึกษาจะประสบความสำเร็จในภารกิจการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

มีผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายที่กำหนด มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่ง คนดีของสังคม
ครูและบุคลากรถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งที่จะส่งผลสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว ดังนั้นการ
จัดระบบการบริหารงานบุคคลทั้งด้านการวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การดำเนินงานวินัย
การรักษาวินัยและการลาออกจากราชการให้ มีประสิทธิภาพ การจัดทำข้อมูล สารสนเทศ การสร้างขวัญกำลังใจ การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ ดี ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนางานบริหารบุคคล ให้มีขวัญกำลังใจที่ดี ดำรงไว้ซึ่งความดี ขยันขันแข็ง
และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ 103,580.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 103,580.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางสาวอุบลรัตน์ จักร์แก้ว



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสำนักงาน งบประมาณ: 35,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวอุบลรัตน์ จักร์แก้ว

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.พัฒนาระบบงานบุคคล 2 พ.ค. 2565
30 ก.ย. 2565

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบั
ติงาน

บุคลากร 80
คนได้รับบริการจากงานบุคคล

2.พัฒนาระบบงานบุคคล 1 ต.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบั
ติงาน

บุคลากร 80
คนได้รับบริการจากงานบุคคล

กิจกรรมที่ 2. จัดทำบอร์ดบุคลากรโรงเรียน งบประมาณ: 30,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อจัดหาวัสด ุ– ครุภัณฑ์ ปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสาร
เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำบอร์ดบุคลากรของโรงเรียน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

1.ปรับปรุงบอร์ดบุคลากรของโ
รงเรียนจำนวน 1 บอร์ด

ร้อยละ 80
ของผู้รับบริการมีความพึงพอใ
จ

2.เพื่อจัดหาวัสด ุ– ครุภัณฑ์ ปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสาร
เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารขอ
งกลุ่มงานบุคล

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

2.ทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ของก
ลุ่มงานบุคล

ร้อยละ 80
ของผู้รับบริการมีความพึงพอใ
จ

กิจกรรมที่ 3. ปรับปรุงห้องสำนักงานบุคคล งบประมาณ: 33,580.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวชัชมาศ สุดจำ

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 2.2.2
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพข
องสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 4. จัดทำคู่มือครู งบประมาณ: 5,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจิตโสภิณ กองอะรินทร์



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโ
รงเรียนวังเหนือวิทยา

2.2.2มีระบบบริหารจัดการคุณ
ภาพของสถานศึกษา



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสำนักงาน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารบุคคล
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 เครื่องปริ้นท์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 8,500.00 8,500.00

2 กระดาษA4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 กล่อง 600.00 3,600.00

3 หมึกเติมเครื่องปริ้นท์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 1,200.00 1,200.00

4 พลาสติกเคลือบบัตรA4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ห่อ 450.00 450.00

5 พลาสติกทำปกใส A4 (100แผ่น) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ห่อ 200.00 200.00

6 เทปใส 1 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ม้วน 25.00 125.00

7 เทปโฟม 2 หน้า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 ม้วน 50.00 300.00

8 แท่นตัดกระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 1,330.00 1,330.00

9 เครื่องเคลือบบัตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 1,200.00 1,200.00

10 ซองน้ำตาลขยายข้าง A4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 มัด 214.00 428.00

11 ซองน้ำตาลขนาด A4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 มัด 107.00 214.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

12 แฟ้มสันกว้าง A4 สัน 3 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 แฟ้ม 90.00 540.00

13 พลาสติกห่อปก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ม้วน 375.00 375.00

14 ลวดเสียบกระดาษเหลี่ยม 31มม. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กล่อง 87.00 174.00

15 เครื่องเหลาดินสอ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 139.00 139.00

16 สติ๊กเกอร์ใส ขนาด A4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 แพ็ค 262.00 262.00

17 หมึกเติมเครื่องปริ้นท์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 1,200.00 1,200.00

18 เทปกาว 2 หน้าบาง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 ม้วน 20.00 400.00

19 หมึกเติมเครื่องปริ้นท์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 1,200.00 1,200.00

20 คลิปดำ 1 นิ้ว (กล่อง12ตัว) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 กล่อง 25.00 250.00

21 คลิปดำ 2 นิ้ว 50 มม. (กล่อง12ตัว) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 กล่อง 75.00 300.00

22 ไส้แฟ้มElephant A4 จำนวน 20 ซอง/แพ็ค ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 แพ็ค 25.00 250.00

23 ปากกาลบคำผิด 7 มล. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ด้าม 70.00 350.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

24 Post-it Note ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 แพ็ค 50.00 500.00

25 ตลับชาด ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 80.00 160.00

26 ตลับชาด ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 80.00 160.00

27 กาวแท่ง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 แท่ง 38.00 190.00

28 ตะกร้าเคลือบ (F4 มีฝา) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 อัน 128.00 640.00

29 กล่องเอกสาร 3 ช่อง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 อัน 270.00 810.00

30 ตรายาง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 120.00 240.00

31 ตู้เอกสาร 5 ชั้น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 1,630.00 3,260.00

32 แฟ้มสันกว้าง A4 สัน 2 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

12 แฟ้ม 102.00 1,224.00

33 คงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 หน่วย 3,181.00 3,181.00

34 ขี้ผึ้งนับแบงก์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 อัน 35.00 140.00

35 กล่องอเนกประสงค์ สีเงิน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

8 อัน 130.00 1,040.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

36 ปลั๊กไฟ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 220.00 220.00

37 กาวแท่งใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 แพ็ค 248.00 248.00

รวม  35,000.00

กิจกรรมที่ 2 : จัดทำบอร์ดบุคลากรโรงเรียน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารบุคคล
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ทำบอร์ดกระจก ขนาด 1.20*2.40 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 บอร์ด 12,000.00 12,000.00

2 ซ่อมแซมบอร์ดและย้าย ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 บอร์ด 1,000.00 1,000.00

3 ทำป้ายพีพีบอร์ด ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 แผ่น 1,000.00 3,000.00

4 เทปสองหน้า 3M 5เมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ม้วน 280.00 1,400.00

5 ค่าอัดรูปขนาด 3นิ้ว (6x8.3cm) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

100 แผ่น 20.00 2,000.00

6 ทำบอร์ดกระจก ขนาด 1.20*1.00 เมตร แนวตั้ง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 บอร์ด 5,000.00 5,000.00

7 กระดาษสติกเกอร์ขาวมัน A4(50แผ่น) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ห่อ 156.00 156.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

8 เทปโฟมสองหน้า 3M 5เมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ม้วน 280.00 840.00

9 โฟมบอร์ดสีขาว หนา 5 มิล ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 แผ่น 279.00 1,116.00

10 ป้ายอะะคริลิค ติดผนัง ขนาด เอสาม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 แผ่น 500.00 3,000.00

11 หมุดปักแผนที่ คละสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 กล่อง 110.00 440.00

12 เทปตีเส้น PVC กว้าง 5 มิล ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 ม้วน 12.00 48.00

รวม  30,000.00

กิจกรรมที่ 3 : ปรับปรุงห้องสำนักงานบุคคล
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารบุคคล
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 เครื่องปรับอากาศ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 18,000.00 18,000.00

2 ชั้นวางของเอนกประสงค์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 ชิ้น 1,000.00 4,000.00

3 เครื่องทำลายเอกสาร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 2,900.00 2,900.00

4 ตู้เหล็ก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ตู้ 6,280.00 6,280.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

5 กระจกใส ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 ชิ้น 600.00 2,400.00

รวม  33,580.00

กิจกรรมที่ 4 : จัดทำคู่มือครู
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 เทปผ้ากาวสีม่วง 1.5 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ม้วน 30.00 300.00

2 กระดาษการ์ดสีขาว180แกรมแพ็ค200แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แพ็ค 180.00 360.00

3 กระดาษการ์ดสีชมพู,ฟ้า,เหลือง,เขียว180แกรมแพ็ค200แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

8 แพ็ค 180.00 1,440.00

4 เทปกาว 2 หน้าบาง 12mm ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 ม้วน 15.00 300.00

5 เครื่องเย็บกระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 410.00 820.00

6 เครื่องเย็บกระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 อัน 100.00 500.00

7 ลวดเย็บ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 กล่อง 15.00 150.00

8 ลวดเย็บ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 กล่อง 10.00 200.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

9 มีดคัดเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 อัน 10.00 50.00

10 กรรไกร 7 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 อัน 58.00 290.00

11 กระดาษโฟโต้ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แพ็ค 135.00 270.00

12 กระดาษสติ้กเกอร์สีขาวa4ด้าน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แพ็ค 134.00 268.00

13 ที่ถอนลวดเย็บ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 26.00 52.00

รวม  5,000.00



 
 
 
 

งาน/โครงการ  
ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารกิจการนักเรียน
โครงการ พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ) มาตราที่ 6 กล่าวไว้ว่า

"การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข"ประกอบกับ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โรงเรียนวังเหนือวิทยา
โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น
โดยกิจกรรมสำคัญที่เป็นจุดเน้นกลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเอกชน และท้องถิ่น ส่งเสริมความเข้มแข็ง
พัฒนาส่งเสริม องค์กรนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งเสริมให้ร่วมลด “พื้นที่เสี่ยง” เพิ่ม “พื้นที่ดี”
จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในงานให้มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ
พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ทันต่อเหตุการณ์ ปัจจุบัน จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ ที่ดีกับลูกวัยรุ่น
รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
รณรงค์ให้นักเรียนหญิงเห็นความสำคัญของการรักนวลสงวนตัวเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงสู่วงจรค้ามนุษย์ และส่งเสริมนักเรียน
พฤติกรรมดีเด่นมารยาทเรียบร้อยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อให้กำลังใจคนดีในสังคม เยี่ยมบ้านนักเรียน
ตามแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
ให้มีความสมบูรณ์พร้อมในลักษณะองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรมตลอดจนให้มีภูมิคุ้มกันและทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข



รายละเอียดโครงการ
วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคน ได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

ตามมาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.1.2 ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนวังเหนือวิทยา
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีร่องรอย มีหลักฐานชัดเจน และเป็นระบบ 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคน มีภูมิคุ้มกันที่ดีได้รับการส่งเสริมดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงตามสภาพปัญหา
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ 3.1.1 นักเรียน และผู้ปกครองในโรงเรียนวังเหนือวิทยา จำนวน
1,206 คน 3.1.2 ครูที่ปรึกษาโรงเรียนวังเหนือวิทยา จำนวน 73 คน 3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาตรงตามสภาพปัญหา มีภูมิคุ้มกัน อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 3.2.2 ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการขั้นตอนของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีร่องรอย
หลักฐานชัดเจนและเป็นระบบ

งบประมาณ 50,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 50,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน งบประมาณ: 20,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางรวิวรรณ พรมส้มซ่า

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.เพื่อให้ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือ ดูแล เอาใจใส่
นักเรียนอย่างใกล้ชิด2
เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง.3
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

16 พ.ค. 2565
15 พ.ค. 2566

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า

1.
นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลื
ออย่างทั่วถึงและตรงตามสภา
พปัญหา 2.
สัมพันธภาพระหว่างครู
ผู้ปกครอง
และนักเรียนเป็นไปด้วยดีและ
อบอุ่น 3.
นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุ
มตนเองได้ 4.
นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจครูที่ปรึกษา งบประมาณ: 0.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายสากล มะหิธิ

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1
เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูที่ปรึกษาและ
หัวหน้าระดับ 2.
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคลากรด้านงานระบบดูแลช่
วยเหลือนักเรียน

16 พ.ค. 2565
15 พ.ค. 2566

คณะครูที่ปรึกษาและบุคลากรโ
รงเรียนวังเหนือวิทยาที่เกี่ยวข้
อง

คณะครูที่ปรึกษาทุกท่านได้รับ
การส่งเสริมด้านการสร้างขวัญ
และกำลังใจร้อยละ 100

กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย งบประมาณ: 5,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายสุทัศน์ ไชยมูลเงิน



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.
เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับโรงเรียน 2.
เพื่อให้คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายเป็นแกนนำในการกระตุ้
นส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดู
แลเอาใจใส่บุตรหลานและหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลื
อนักเรียน 3.
เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในก
ารดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการป้องกันแก้ไขและพัฒ
นานักเรียน 4.
เพื่อให้คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายร่วมมือร่วมใจในการสร้า
งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเองและระหว่
างผู้ปกครองกับโรงเรียน

16 พ.ค. 2565
15 พ.ค. 2566

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวังเ
หนือวิทยาทุกระดับชั้น

ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยร้อยละ 80
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นต
อนการดำเนินงานระบบดูแลช่ว
ยเหลือนักเรียนโดยมีร่องรอย
มีหลักฐานชัดเจน
และเป็นระบบ -
สัมพันธภาพระหว่างครูที่ปรึกษ
า
ผู้ปกครองและนักเรียนเป็นไป
ด้วยดีและอบอุ่น

กิจกรรมที่ 4. กิจกรรมลดร้ายขยายดี งบประมาณ: 5,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบีย
บว่าด้วยความประพฤตินักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบโรงเรียน2.เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกา
รลดพื้นที่เสี่ยงเพิ่มพื้นที่น่าอยู่ในโรงเรียน3.เพื่อเป็นเวทีให้นักเรีย
นได้แสดงความสามารถในด้านต่าง
ๆละส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

16 พ.ค. 2565
15 พ.ค. 2566

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าทุกคน

2.1 ด้านปริมาณ -
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า ทุกระดับชั้น 2.2
ด้านคุณภาพ 1.
นักเรียนชั้นม.1- ม.6
อย่างน้อยร้อยละ 80
รับทราบกฎระเบียบโรงเรียนวั
งเหนือวิทยาว่าด้วย
ความประพฤตินักเรียน 2.
นักเรียนมีส่วนร่วมในการลดร้า
ยขยายพื้นที่ดีในโรงเรียน 3.
นักเรียนได้แสดงศักยภาพควา
มสามารถทักษะด้านดนตรี
พิธีกร การเต้น
การทำงานเป็นทีมและ
เป็นแบบอย่างการใช้เวลาว่างใ
ห้เกิดประโยชน์อันเป็นแบบอย่
างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นในโรงเ
รียน

กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมอบรมเพื่อนที่ปรึกษา YC งบประมาณ: 10,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางอุบลรัตน์ สุภายอง



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.
เพื่อให้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของ
เพื่อนที่ปรึกษา
การให้การปรึกษาและมีเจตคติที่ดีต่อการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นแ
ละสังคม2.
เพื่อให้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องวัยรุ่นกับเ
พื่อน พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น
และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนและแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อน3.
เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ให้มีศักยภาพที่สามารถเป็นผู้ให้การปรึกษาและช่วยเหลือ
เพื่อนนักเรียนครบทุกห้องเรียน4.
เพื่อให้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่า
มีทักษะชีวิต ตระหนักในคุณค่าของ ตนเองและผู้อื่น การสื่อสาร
การจัดการอารมณ์ การตัดสินใจ การปฏิเสธอย่างเหมาะสม5.
เพื่อให้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามีความสามารถใช้กระบวนการให้ค
ำปรึกษามีทักษะในเรื่องขั้นตอนและ
กระบวนการให้การปรึกษาและสามารถรายงานผลการให้การปรึก
ษาได้

16 พ.ค. 2565
15 พ.ค. 2566

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า

1. นักเรียนชั้นม.1- ม.6
อย่างน้อยร้อยละ 80
ได้รับการช่วยเหลือ
และการให้การปรึกษา 2.
พัฒนาเครือข่ายนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษาครบทุกห้องเรียน 3.
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาให้การป
รึกษาเพื่อนและช่วยเหลือเพื่อน
ได้

กิจกรรมที่ 6. กิจกรรมโฮมรูมสั้น งบประมาณ: 0.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางปวินรัตน์ วงศ์วัฒนัย

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.เพื่อให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารุู้จักคุ้นเคยกัน2.เพื่อเสริมสร้า
งทักษะชีวิตให้กับนักเรียน3.เพื่อป้องกันแก้ไขส่งเสริมศักยภาพนั
กเรียนตามควาสามารถของแต่ละบุคคล

16 พ.ค. 2565
15 พ.ค. 2566

ครูที่ปรึกษานักเรียนโรงเรียนวั
งเหนือวิทยาทุกคน

นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลจ
ากครูที่ปรึกษาครบถ้วนทุกห้อง

กิจกรรมที่ 7. กิจกรรมเสริมสร้างภูมิต้านทานทั้งกายใจ งบประมาณ: 10,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: ว่าที่ ร.ต.สาธิต บุญเมืองขวา



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้
องกับเรื่องเพศ การละเมิด
และภาวะเสี่ยงอื่นๆ2.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของ
การเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง

16 พ.ค. 2565
15 พ.ค. 2566

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า

1.นักเรียนมีทักษะที่ได้รับจาก
การอบรมมาปรับใช้ในชีวิตจริง
2.นักเรียนมีความตระหนักถึง
ความสำคัญ
เห็นคุณค่าในตนเองและสร้างค
วามภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้
น

กิจกรรมที่ 8. กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานนโยบายต่างๆ งบประมาณ: 0.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายรณกฤต ซอนเสน

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยนำเทคโนโ
ลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนางาน

16 พ.ค. 2565
15 พ.ค. 2566

นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใ
นการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี
ยน

มีเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใ
นงานระบบดูแล
ลดจำนวนการใช้กระดาษ



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าพาหนะในการเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

500 คน 40.00 20,000.00

รวม  20,000.00

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจครูที่ปรึกษา
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 - ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 - 0.00 0.00

รวม  0.00

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

100 ชุด 25.00 2,500.00

2 ซองพลาสติกผูกเชือก A4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

36 ซอง 20.00 720.00

3 กระดาษถ่าย A4 80 g ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 รีม 134.00 804.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

4 ปากกาเคมี 2 หัวสีดำ น้ำเงิน แดง อย่างละ 2 แพ็ค ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

6 แพ็ค 160.00 960.00

5 แผ่นรองเขียน/คลิปบอร์ด ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 16.00 16.00

รวม  5,000.00

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมลดร้ายขยายดี
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ของรางวัล ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

80 ชิ้น 50.00 4,000.00

2 กระดาษเกียรติบัตรกรอบทอง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ห่อ 100.00 200.00

3 หมึกปริ้นเตอร์ สีดำ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 หลอด 600.00 600.00

4 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม.(50 ด้าม) สีน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 200.00 200.00

รวม  5,000.00

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมอบรมเพื่อนที่ปรึกษา YC
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 คน 25.00 1,250.00

2 ค่าอาหารกลางวัน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

50 คน 30.00 1,500.00

3 ค่าวิทยากร ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

6 ชั่วโมง 600.00 3,600.00

4 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม.(50 ด้าม) สีน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 207.00 207.00

5 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม.(50 ด้าม) สีแดง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 207.00 207.00

6 กระเป๋าผ้าใส่เอกสารขนาด A4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

50 ใบ 20.00 1,000.00

7 กระดาษถ่าย A4 80 g ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 รีม 134.00 536.00

8 กระดาษเกียรติบัตรกรอบทอง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ห่อ 105.00 210.00

9 กระดานหนีบเอกสาร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 อัน 30.00 90.00

10 หมึกปริ้นเตอร์ สีดำ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 หลอด 600.00 1,200.00

11 แฟ้มกล่าวรายงาน A4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เล่ม 200.00 200.00

รวม  10,000.00

กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมโฮมรูมสั้น



แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 - ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 - 0.00 0.00

รวม  0.00

กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมเสริมสร้างภูมิต้านทานทั้งกายใจ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

160 คน 15.00 2,400.00

2 ค่าอาหารกลางวัน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

80 คน 30.00 2,400.00

3 ค่าวิทยากร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 ชั่วโมง 600.00 3,600.00

4 กระเป๋าผ้าใส่เอกสารขนาด A4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

80 ใบ 20.00 1,600.00

รวม  10,000.00

กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานนโยบายต่างๆ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 - ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 - 0.00 0.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

รวม  0.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารกิจการนักเรียน
โครงการ ส่งเสริมระเบียบวินัย และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ) มาตราที่ 6 กล่าวไว้ว่า

"การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข"ประกอบกับ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ซึ่งกำหนดสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งจะประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปแล้ว นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ จนตกผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน ผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวังเหนือวิทยา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมระเบียบวินัย และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งได้ร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง ภาคส่วนของผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและสารวัตรนักเรียน
มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฤติกรรมให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเองสามารถปฏิบัติตามกฎและระเบียบของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังได้ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางในลบสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเขามาสู่ห้องเรียนและสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้

วัตถุประสงค์ 2. วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีระเบียบวินัยและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเป็นคนดี มีความสุข และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

งบประมาณ 52,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 52,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายกุศล ไชยศรี



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. คู่มือนักเรียน งบประมาณ: 15,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายกุศล ไชยศรี

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2. วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีระเบียบวินัยและมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเป็นคนดี มีความสุข
และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

16 พ.ค. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน
และผู้ปกครองในโรงเรียนวังเห
นือวิทยา จำนวน 1,206 คน
3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าทุกคน มีระเบียบวินัย
มีพฤติกรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนก
ลาง

นักเรียนร้อยละ 100
มีระเบียบวินัยและมีพฤติกรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด งบประมาณ: 10,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายกุศล ไชยศรี



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2. วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีระเบียบวินัยและมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเป็นคนดี มีความสุข
และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

16 พ.ค. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน
และผู้ปกครองในโรงเรียนวังเห
นือวิทยา จำนวน 1,221 คน
3.1.2
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนวังเหนือวิ
ทยา จำนวน 73 คน 3.2
เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนร้อยละ 80
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาตรงตา
มสภาพปัญหา มีภูมิคุ้มกัน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่า
งมีความสุข 3.2.2 ครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ
80
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกระบ
วนการขั้นตอนของงานระบบดู
แลช่วยเหลือนักเรียน
โดยมีร่องรอย
หลักฐานชัดเจนและเป็นระบบ

นักเรียนร้อยละ 100
มีระเบียบวินัยและมีพฤติกรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน งบประมาณ: 3,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายกุศล ไชยศรี



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2. วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีระเบียบวินัยและมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเป็นคนดี มีความสุข
และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

16 พ.ค. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน
และผู้ปกครองในโรงเรียนวังเห
นือวิทยา จำนวน 1,221 คน
3.1.2
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนวังเหนือวิ
ทยา จำนวน 73 คน 3.2
เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนร้อยละ 80
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาตรงตา
มสภาพปัญหา มีภูมิคุ้มกัน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่า
งมีความสุข 3.2.2 ครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ
80
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกระบ
วนการขั้นตอนของงานระบบดู
แลช่วยเหลือนักเรียน
โดยมีร่องรอย
หลักฐานชัดเจนและเป็นระบบ

นักเรียนร้อยละ 100
มีระเบียบวินัยและมีพฤติกรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กิจกรรมที่ 4. กิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยง งบประมาณ: 9,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายกุศล ไชยศรี



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2. วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีระเบียบวินัยและมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเป็นคนดี มีความสุข
และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

16 ก.พ. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน
และผู้ปกครองในโรงเรียนวังเห
นือวิทยา จำนวน 1,221 คน
3.1.2
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนวังเหนือวิ
ทยา จำนวน 73 คน 3.2
เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนร้อยละ 80
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาตรงตา
มสภาพปัญหา มีภูมิคุ้มกัน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่า
งมีความสุข 3.2.2 ครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ
80
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกระบ
วนการขั้นตอนของงานระบบดู
แลช่วยเหลือนักเรียน
โดยมีร่องรอย
หลักฐานชัดเจนและเป็นระบบ

นักเรียนร้อยละ 100
มีระเบียบวินัยและมีพฤติกรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมผู้นำนักเรียนประจำหมู่บ้าน งบประมาณ: 9,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายกุศล ไชยศรี



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2. วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีระเบียบวินัยและมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเป็นคนดี มีความสุข
และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

16 พ.ค. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน
และผู้ปกครองในโรงเรียนวังเห
นือวิทยา จำนวน 1,221 คน
3.1.2
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนวังเหนือวิ
ทยา จำนวน 73 คน 3.2
เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนร้อยละ 80
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาตรงตา
มสภาพปัญหา มีภูมิคุ้มกัน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่า
งมีความสุข 3.2.2 ครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ
80
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกระบ
วนการขั้นตอนของงานระบบดู
แลช่วยเหลือนักเรียน
โดยมีร่องรอย
หลักฐานชัดเจนและเป็นระบบ

นักเรียนร้อยละ 100
มีระเบียบวินัยและมีพฤติกรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กิจกรรมที่ 6. กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน งบประมาณ: 6,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายกุศล ไชยศรี



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2. วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีระเบียบวินัยและมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเป็นคนดี มีความสุข
และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

16 พ.ค. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน
และผู้ปกครองในโรงเรียนวังเห
นือวิทยา จำนวน 1,221 คน
3.1.2
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนวังเหนือวิ
ทยา จำนวน 73 คน 3.2
เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนร้อยละ 80
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาตรงตา
มสภาพปัญหา มีภูมิคุ้มกัน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่า
งมีความสุข 3.2.2 ครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ
80
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกระบ
วนการขั้นตอนของงานระบบดู
แลช่วยเหลือนักเรียน
โดยมีร่องรอย
หลักฐานชัดเจนและเป็นระบบ

นักเรียนร้อยละ 100
มีระเบียบวินัยและมีพฤติกรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : คู่มือนักเรียน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ทำคู่มือระเบียบวินัยนักเรียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

400 เล่ม 37.50 15,000.00

รวม  15,000.00

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กระดาษเกียรติบัตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ห่อ 260.00 260.00

2 ถ้วยรางวัล ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

9 ใบ 280.00 2,520.00

3 ลุกฟุตบอล ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

8 ลูก 675.00 5,400.00

4 ลุกตะกร้อ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 ลูก 418.00 1,672.00

5 กระดาษ เอ4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รีม 148.00 148.00

รวม  10,000.00

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กระดาษA4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ริม 120.00 600.00

2 กระดาษสีปกแข็ง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ริม 150.00 300.00

3 กระดานหนีบเอกสาร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กล่อง 150.00 300.00

4 แฟ้มเอกสาร เอ4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 แฟ้ม 100.00 400.00

5 แม็ค เบอร์ 10 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 65.00 130.00

6 แม็คเบอร์ 3 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 70.00 70.00

7 น้ำยาตรวจปัสสาวะ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 1,200.00 1,200.00

รวม  3,000.00

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยง
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าวิทยากร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ท่าน 2,400.00 2,400.00

2 ค่าอาหารกลางวัน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 กล่อง 40.00 2,000.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 ชุด 35.00 1,750.00

4 กระดาษสีปกแข็ง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ริม 150.00 150.00

5 กระดาษA4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ริม 120.00 360.00

6 กระดาษฟรุ๊บ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

30 แผ่น 12.00 360.00

7 ปากกาเคมี นำ้เงิน แดง ดำ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

15 ด้าม 12.00 180.00

8 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม.(50 ด้าม) ควอนตัม สีน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

100 ด้าม 8.00 800.00

9 น้ำดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 แพ็ค 50.00 150.00

10 อุปกรณ์นันทนาการ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 850.00 850.00

รวม  9,000.00

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมผู้นำนักเรียนประจำหมู่บ้าน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าวิทยากร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ท่าน 2,400.00 2,400.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

2 ค่าอาหารกลางวัน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

70 ชุด 40.00 2,800.00

3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

70 ชุด 35.00 2,450.00

4 กระดาษA4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ริม 120.00 360.00

5 กระดาษฟรุ๊บ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

30 แผ่น 12.00 360.00

6 ปากกาเคมี 2 หัวสีดำ น้ำเงิน แดง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

21 ด้าม 15.00 315.00

7 น้ำดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

70 ขวด 3.00 210.00

8 แฟ้มเอกสาร เอ4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แฟ้ม 52.50 105.00

รวม  9,000.00

กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 สเปย์ สี แดง น้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 กระป๋อง 65.00 260.00

2 กระดาษA4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ริม 120.00 600.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

3 กระดาษสีปกแข็ง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แพ็ค 150.00 300.00

4 สติกเกอร์พลาสติก สีใส(หลังเหลือง) เอ4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

200 แผ่น 5.00 1,000.00

5 สติกเกอร์พลาสติก สำหรับปริ้น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 แพ็ค 250.00 1,000.00

6 ป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชุด 500.00 1,000.00

7 แฟ้มเอกสาร เอ4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แฟ้ม 60.00 120.00

8 หมึกพิมพ์ 4 สี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 ชุด 300.00 1,200.00

9 อุปกรณ์การทำความสะอาด เสริงระเบียบวินัย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 520.00 520.00

รวม  6,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารกิจการนักเรียน
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นการพัฒนาด้านสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาที่มีการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา

โดยยึดคุณธรรมนำความรู้มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางและทั่วถึง
โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จากนโยบายดังกล่าวทางโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ได้ตระหนักภารกิจที่สำคัญเพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน โดยสู่กระบวนการเรียนรู้แบบโครงการงานคุณธรรม
จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและสมบูรณ์แบบเพื่อให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านสังคมโดยยึดคุณธรรมนำความรู้
จึงได้จัดกิจกรรมคุณธรรมทำความดีเพื่อในหลวง และจึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมเด็กดีศรีชาววัง
ให้เกิดผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 2.1.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ทุกคน 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคน ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2.2.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคน ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญู รู้คุณ

งบประมาณ 115,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 115,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายสุทัศน์ ไชยมูลเงิน



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมส่งเสริมโครงงานคุณธรรม งบประมาณ: 100,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายสุทัศน์ ไชยมูลเงิน

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.1 ผลผลิต 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
ตามมาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.1.2
ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนวังเหนือวิทยา
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีร่องร
อย มีหลักฐานชัดเจน และเป็นระบบ 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคน
มีภูมิคุ้มกันที่ดีได้รับการส่งเสริมดูแล
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงตามสภาพปัญหา
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

16 พ.ค. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า จำนวน 1,206 คน 3.1.2
คณะครูและบุคลากรทางการศึ
กษาโรงเรียนวังเหนือวิทยา
จำนวน 73 คน 3.2
เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า
ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมคุณ
ธรรม
จริยธรรมแล้วมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในทางที่ดี
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
3.2.2
คณะครูและบุคลากรทางการศึ
กษา
และนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิ
ทยาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมวั
นไหว้ครูได้แสดงออกถึงความเ
คารพ ความกตัญญู รู้คุณ

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณธรรมจริ
ยธรรม

กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมวันไหว้ครู งบประมาณ: 15,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายสุทัศน์ ไชยมูลเงิน



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.1 ผลผลิต 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
ตามมาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.1.2
ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนวังเหนือวิทยา
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีร่องร
อย มีหลักฐานชัดเจน และเป็นระบบ 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคน
มีภูมิคุ้มกันที่ดีได้รับการส่งเสริมดูแล
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงตามสภาพปัญหา
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

1 มิ.ย. 3108
31 ส.ค. 3108

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน
และผู้ปกครองในโรงเรียนวังเห
นือวิทยา จำนวน 1,221 คน
3.1.2
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนวังเหนือวิ
ทยา จำนวน 73 คน 3.2
เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนร้อยละ 80
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาตรงตา
มสภาพปัญหา มีภูมิคุ้มกัน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่า
งมีความสุข 3.2.2 ครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ
80
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกระบ
วนการขั้นตอนของงานระบบดู
แลช่วยเหลือนักเรียน
โดยมีร่องรอย
หลักฐานชัดเจนและเป็นระบบ

นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริมโครงงานคุณธรรม
แหล่งงบประมาณ : งบสนับสนุนอื่นๆ -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -> ส่งเสริมคุณธรรม
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

200 ชุด 30.00 6,000.00

2 ป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ป้าย 1,200.00 1,200.00

3 ค่าวัสดุฝึกทำโครงงานคุณธรรม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

80 ชุด 300.00 24,000.00

4 ค่าวิทยากร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 ท่าน 600.00 2,400.00

5 ปากกาเคมี น้ำเงิน แดง ดำ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

120 ด้าม 15.00 1,800.00

6 กระดาษฟรุ๊บ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ม้วน ใหญ่ 450.00 2,250.00

7 กระดาษ a4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

15 ริม 120.00 1,800.00

8 ค่าของรางวัลโครงงานคุณธรรม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

9 รางวัล 500.00 4,500.00

9 กระดาษสีปกแข็ง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 ริม 150.00 900.00

10 เทปกาว2หน้าบาง 1/2 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

40 ม้วน 22.00 880.00

11 เทปกาว2หน้าบาง 1 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

40 ม้วน 25.00 1,000.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

12 กาวลาเท๋กซT์OA เล็ก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

40 ขวด 20.00 800.00

13 กระดาษทำตุง คละสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ม้วน ใหญ่ 250.00 1,250.00

14 กระดาษทำ ว้า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ม้วน ใหญ่ 250.00 1,250.00

15 กรรไกร 7 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ด้าม 120.00 1,200.00

16 กล่องเก็บอุปกรณ์ ใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ใบ 250.00 500.00

17 กล่องเก็บอุปกรณ์ กลาง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ใบ 200.00 400.00

18 ปากกา นำ้เงิน แดง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กล่อง 150.00 300.00

19 ที่รองตัดแผ่นใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 แผ่น 800.00 800.00

20 แม็คยิง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ตัว 1,250.00 1,250.00

21 แม็คเบอร์ 10 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ตัว 75.00 375.00

22 แม็คเบอร์ 3 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ตัว 120.00 600.00

23 ใส่แม็ค เบอร์ 10 เบอร์ 3 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กล่อง 350.00 700.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

24 คัดเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ด้าม 125.00 625.00

25 กระดาษทำบอร์ด ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 ม้วน 500.00 2,000.00

26 ผ้าปูโต้ะ โครงงานคุณธรรม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

40 ผืน 350.00 14,000.00

27 บอร์ด 160 ซม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

40 บอร์ด 400.00 16,000.00

28 ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 2,000.00 2,000.00

29 เครื่องปริ้นเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 5,000.00 5,000.00

30 ค่าน้ำดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

60 แพ็ค 50.00 3,000.00

31 กกระดาษสี 2 หน้า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ริม 200.00 1,000.00

32 กระดาษทอง เงิน เขียว แดง คละสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ม้วน 220.00 220.00

รวม  100,000.00

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมวันไหว้ครู
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าน้ำดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

60 แพ็ค 50.00 3,000.00

2 ค่าวัสดุจัดทำป้ายงานวันไหว้ครู ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ป้าย 1,200.00 1,200.00

3 กระดาษเกียรติบัตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ริม 250.00 250.00

4 กระดาษสีปกแข็ง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ริม 250.00 250.00

5 กระดาษA4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ริม 120.00 120.00

6 ค่าของรางวัลประกวดพานไหว้ครู แต่ละระดับชั้น ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

6 หน่วย 1,400.00 8,400.00

7 ค่าจัดทำเครื่องบวงสรวงเจ้าพ่อพญาวัง ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 ชุด 1,000.00 1,000.00

8 36 ซม. พานเงินพานทอง พานพลาสติก ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 ใบ 120.00 480.00

9 กะละมัง เบอร์ 40 สีเขียว ขนาด 40.5 x 12 cm ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ใบ 100.00 300.00

รวม  15,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารกิจการนักเรียน
โครงการ ส่งเสริมกระบวนการสภานักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นการพัฒนาด้านสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาที่มีการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา

โดยยึดคุณธรรมนำความรู้มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางและทั่วถึง
โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จากนโยบายดังกล่าวทางโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ได้ตระหนักภารกิจที่สำคัญเพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน โดยสู่กระบวนการเรียนรู้แบบโครงการงานคุณธรรม
จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและสมบูรณ์แบบเพื่อให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านสังคมโดยยึดคุณธรรมนำความรู้
งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสภานักเรียนโดยจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศ
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมเกียรติคุณจิตอาสาสภานักเรียน กิจกรรมคืนน้ำสู่ป่า กิจกรรมเสริมสร้างสภาต้นแบบ
และกิจกรรมรับขวัญน้องหล้า อำลาพี่สภา ให้เกิดผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

วัตถุประสงค์ 2. วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีแนวทางการดำเนินชีวิตกับอาชีพในอนาคต 2.1.2
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 2.1.3
เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นอย่างมีระบบระเบียบ 2.1.4
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของขยะ 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตกับอาชีพในอนาคต 2.2.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 2.2.3
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีค่านิยม จิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อต้านการทุจริต การซื้อสิทธิขายเสียงและสามารถก้าวทันโลก
2.2.4 นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของขยะ โดยการเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า

งบประมาณ 78,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 78,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00



รายละเอียดโครงการ
ผู้เสนอโครงการ นายจิราวุฒิ วงศ์พระครู



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศ งบประมาณ: 40,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายจิราวุฒิ วงศ์พระครู

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2. วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีแนวทางการดำเนิ
นชีวิตกับอาชีพในอนาคต 2.1.2
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและ
หน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 2.1.3
เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นอย่างมีร
ะบบระเบียบ 2.1.4
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนตระหนักถึงความสำ
คัญของขยะ 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเลือกแนวทางการดำเนินชี
วิตกับอาชีพในอนาคต 2.2.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและหน้าที่ด
ำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 2.2.3
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีค่านิยม
จิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร
งเป็นประมุข ต่อต้านการทุจริต
การซื้อสิทธิขายเสียงและสามารถก้าวทันโลก 2.2.4
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนตระหนักถึงความสำคัญขอ
งขยะ โดยการเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า

16 พ.ค. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า จำนวน 1,206 คน 3.1.2
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนวังเหนือวิ
ทยา จำนวน 73 คน 3.2
เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนและครูที่ปรึกษาโรงเรี
ยนวังเหนือวิทยาทุกคน
ได้ปฏิบัติตนในการเลือกตั้งคณ
ะกรรมการสภานักเรียนด้วยกา
รปฏิบัติจริง 3.2.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าทุกคน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมธนาคารขยะ
จริง

นักเรียนร้อยละ 100
มีแนวทางการดำเนินชีวิตกับอา
ชีพในอนาคต

กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน งบประมาณ: 3,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายจิราวุฒิ วงศ์พระครู



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2. วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีแนวทางการดำเนิ
นชีวิตกับอาชีพในอนาคต 2.1.2
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและ
หน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 2.1.3
เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นอย่างมีร
ะบบระเบียบ 2.1.4
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนตระหนักถึงความสำ
คัญของขยะ 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเลือกแนวทางการดำเนินชี
วิตกับอาชีพในอนาคต 2.2.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและหน้าที่ด
ำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 2.2.3
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีค่านิยม
จิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร
งเป็นประมุข ต่อต้านการทุจริต
การซื้อสิทธิขายเสียงและสามารถก้าวทันโลก 2.2.4
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนตระหนักถึงความสำคัญขอ
งขยะ โดยการเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า

16 พ.ค. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า จำนวน 1,206 คน 3.1.2
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนวังเหนือวิ
ทยา จำนวน 73 คน 3.2
เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนและครูที่ปรึกษาโรงเรี
ยนวังเหนือวิทยาทุกคน
ได้ปฏิบัติตนในการเลือกตั้งคณ
ะกรรมการสภานักเรียนด้วยกา
รปฏิบัติจริง 3.2.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าทุกคน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมธนาคารขยะ
จริง

นักเรียนร้อยละ 100
รู้จักการใช้สิทธิและหน้าที่ดำเนิ
นการเลือกตั้งสภานักเรียนได้อ
ย่างถูกต้อง

กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมธนาคารขยะ งบประมาณ: 2,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวชัชมาศ สุดจำ



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2. วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีแนวทางการดำเนิ
นชีวิตกับอาชีพในอนาคต 2.1.2
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและ
หน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 2.1.3
เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นอย่างมีร
ะบบระเบียบ 2.1.4
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนตระหนักถึงความสำ
คัญของขยะ 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเลือกแนวทางการดำเนินชี
วิตกับอาชีพในอนาคต 2.2.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและหน้าที่ด
ำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 2.2.3
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีค่านิยม
จิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร
งเป็นประมุข ต่อต้านการทุจริต
การซื้อสิทธิขายเสียงและสามารถก้าวทันโลก 2.2.4
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนตระหนักถึงความสำคัญขอ
งขยะ โดยการเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า

16 พ.ค. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า จำนวน 1,206 คน 3.1.2
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนวังเหนือวิ
ทยา จำนวน 73 คน 3.2
เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนและครูที่ปรึกษาโรงเรี
ยนวังเหนือวิทยาทุกคน
ได้ปฏิบัติตนในการเลือกตั้งคณ
ะกรรมการสภานักเรียนด้วยกา
รปฏิบัติจริง 3.2.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าทุกคน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมธนาคารขยะ
จริง

นักเรียนร้อยละ 100
มีความตระหนักถึงความสำคัญ
ของขยะ

กิจกรรมที่ 4. กิจกรรมเกียรติคุณจิตอาสาสภานักเรียน งบประมาณ: 4,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวชัชมาศ สุดจำ



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.1.4
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนตระหนักถึงความสำ
คัญของขยะ 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเลือกแนวทางการดำเนินชี
วิตกับอาชีพในอนาคต 2.2.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและหน้าที่ด
ำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 2.2.3
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีค่านิยม
จิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร
งเป็นประมุข ต่อต้านการทุจริต
การซื้อสิทธิขายเสียงและสามารถก้าวทันโลก 2.2.4
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนตระหนักถึงความสำคัญขอ
งขยะ โดยการเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า

16 พ.ค. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า จำนวน 1,206 คน 3.1.2
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนวังเหนือวิ
ทยา จำนวน 73 คน 3.2
เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนและครูที่ปรึกษาโรงเรี
ยนวังเหนือวิทยาทุกคน
ได้ปฏิบัติตนในการเลือกตั้งคณ
ะกรรมการสภานักเรียนด้วยกา
รปฏิบัติจริง 3.2.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าทุกคน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมธนาคารขยะ
จริง

ค่านิยม
จิตสำนึกและความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย
ยึดมั่นการปกครองระบอบประ
ชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ต่อต้านการทุจริต
การซื้อสิทธิขายเสียงและสามา
รถก้าวทันโลก

กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมเปลี่ยนวิถีเรียนรู้ผู้นำรุ่นใหม่สู่ชุมชน งบประมาณ: 10,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายสุทัศน์ ไชยมูลเงิน



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีค่านิยม
จิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร
งเป็นประมุข ต่อต้านการทุจริต
การซื้อสิทธิขายเสียงและสามารถก้าวทันโลก

16 พ.ค. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน
และผู้ปกครองในโรงเรียนวังเห
นือวิทยา จำนวน 1,221 คน
3.1.2
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนวังเหนือวิ
ทยา จำนวน 73 คน 3.2
เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนร้อยละ 80
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาตรงตา
มสภาพปัญหา มีภูมิคุ้มกัน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่า
งมีความสุข 3.2.2 ครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ
80
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกระบ
วนการขั้นตอนของงานระบบดู
แลช่วยเหลือนักเรียน
โดยมีร่องรอย
หลักฐานชัดเจนและเป็นระบบ

นักเรียนโรงเรียน
วังเหนือวิทยาทุกคน

กิจกรรมที่ 6. กิจกรรมต้นกล้าสภานักเรียน งบประมาณ: 6,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวชัชมาศ สุดจำ



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2. วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีแนวทางการดำเนิ
นชีวิตกับอาชีพในอนาคต 2.1.2
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและ
หน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 2.1.3
เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นอย่างมีร
ะบบระเบียบ 2.1.4
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนตระหนักถึงความสำ
คัญของขยะ 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเลือกแนวทางการดำเนินชี
วิตกับอาชีพในอนาคต 2.2.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและหน้าที่ด
ำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 2.2.3
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีค่านิยม
จิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร
งเป็นประมุข ต่อต้านการทุจริต
การซื้อสิทธิขายเสียงและสามารถก้าวทันโลก 2.2.4
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนตระหนักถึงความสำคัญขอ
งขยะ โดยการเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า

16 พ.ค. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า จำนวน 1,206 คน 3.1.2
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนวังเหนือวิ
ทยา จำนวน 73 คน 3.2
เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนและครูที่ปรึกษาโรงเรี
ยนวังเหนือวิทยาทุกคน
ได้ปฏิบัติตนในการเลือกตั้งคณ
ะกรรมการสภานักเรียนด้วยกา
รปฏิบัติจริง 3.2.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าทุกคน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมธนาคารขยะ
จริง

2 นักเรียนโรงเรียน
วังเหนือวิทยาทุกคนมีค่านิยม
จิตสำนึกและความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย
ยึดมั่นการปกครองระบอบประ
ชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ต่อต้านการทุจริต
การซื้อสิทธิขายเสียงและสามา
รถก้าวทันโลก

กิจกรรมที่ 7. กิจกรรมเสริมสร้างสภาต้นแบบ งบประมาณ: 10,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวชัชมาศ สุดจำ



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2. วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีแนวทางการดำเนิ
นชีวิตกับอาชีพในอนาคต 2.1.2
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและ
หน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 2.1.3
เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นอย่างมีร
ะบบระเบียบ 2.1.4
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนตระหนักถึงความสำ
คัญของขยะ 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเลือกแนวทางการดำเนินชี
วิตกับอาชีพในอนาคต 2.2.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและหน้าที่ด
ำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 2.2.3
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีค่านิยม
จิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร
งเป็นประมุข ต่อต้านการทุจริต
การซื้อสิทธิขายเสียงและสามารถก้าวทันโลก 2.2.4
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนตระหนักถึงความสำคัญขอ
งขยะ โดยการเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าระสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีระเบียบวินัยและมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเป็นคนดี มีความสุข
และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

16 พ.ค. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า จำนวน 1,206 คน 3.1.2
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนวังเหนือวิ
ทยา จำนวน 73 คน 3.2
เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนและครูที่ปรึกษาโรงเรี
ยนวังเหนือวิทยาทุกคน
ได้ปฏิบัติตนในการเลือกตั้งคณ
ะกรรมการสภานักเรียนด้วยกา
รปฏิบัติจริง 3.2.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าทุกคน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมธนาคารขยะ
จริง

นักเรียนร้อยละ 100
มีความตระหนักถึงความสำคัญ
การเป็นผู้นำ

กิจกรรมที่ 8. กิจกรรม “ลานวิถีสภานักเรียน” งบประมาณ: 3,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายจิราวุฒิ วงศ์พระครู



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2. วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 2.1.1
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีแนวทางการดำเนิ
นชีวิตกับอาชีพในอนาคต 2.1.2
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและ
หน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 2.1.3
เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นอย่างมีร
ะบบระเบียบ 2.1.4
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนตระหนักถึงความสำ
คัญของขยะ 2.2 ผลลัพธ์ 2.2.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนเลือกแนวทางการดำเนินชี
วิตกับอาชีพในอนาคต 2.2.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและหน้าที่ด
ำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 2.2.3
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนมีค่านิยม
จิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร
งเป็นประมุข ต่อต้านการทุจริต
การซื้อสิทธิขายเสียงและสามารถก้าวทันโลก 2.2.4
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนตระหนักถึงความสำคัญขอ
งขยะ โดยการเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า

16 พ.ค. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
า จำนวน 1,206 คน 3.1.2
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนวังเหนือวิ
ทยา จำนวน 73 คน 3.2
เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนและครูที่ปรึกษาโรงเรี
ยนวังเหนือวิทยาทุกคน
ได้ปฏิบัติตนในการเลือกตั้งคณ
ะกรรมการสภานักเรียนด้วยกา
รปฏิบัติจริง 3.2.2
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทย
าทุกคน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมธนาคารขยะ
จริง

นักเรียนร้อยละ 100
มีความตระหนักถึงความสำคัญ
การมีส่วนร่วมในการและจิตอา
สาในโรงเรงเรียน



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 โฟมขนาด2นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 แผ่น 88.00 1,760.00

2 กระดาษพาสติกคละสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

40 ใบ 20.00 800.00

3 กระดาษ Photo glossy 180g /A4/100แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 แพ็ค 200.00 1,000.00

4 สติกเกอร์พลาสติก สีใส(หลังเหลือง) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 แผ่น 20.00 400.00

5 กาวลาเท๋กซT์OA 32 ออนซ์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ขวด 35.00 350.00

6 เทปผ้ากาว 1.5นิ้วARROWS คละสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ม้วน 30.00 300.00

7 กระดาษกาวย่นม้วนใหญ่ 2นิ้วแอร์โร่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 ม้วน 40.00 800.00

8 เทปกาว2หน้าบางNUVO 6มม. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

9 ม้วน 10.00 90.00

9 เชือกฟางม้วน 10ม้วน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ม้วน 30.00 300.00

10 ค่าวิทยากร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ท่าน 2,000.00 2,000.00

11 ป้ายโฟมบอร์ดเวที ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 1,000.00 1,000.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

12 ค่าอาหารกางวัน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

520 ชุด 35.00 18,200.00

13 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

520 ชุด 25.00 13,000.00

รวม  40,000.00

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กระดาษชาร์ชแข็ง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 แผ่น 15.00 90.00

2 ปากกาเคมี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

8 ด้าม 20.00 160.00

3 กระดาษสีปกแข็ง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ริม 250.00 500.00

4 ค่าอาหารกลางวัน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 กล่อง 30.00 1,500.00

5 ป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ป้าย 375.00 750.00

รวม  3,000.00

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมธนาคารขยะ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ถังขยะ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ใบ 250.00 500.00

2 ถุงดำ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 โหล 75.00 1,500.00

รวม  2,000.00

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมเกียรติคุณจิตอาสาสภานักเรียน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กรอบรูปหลุยส์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

35 ชิ้น 95.00 3,325.00

2 กระดาษทำเกียรติบัตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ริม 337.50 675.00

รวม  4,000.00

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมเปลี่ยนวิถีเรียนรู้ผู้นำรุ่นใหม่สู่ชุมชน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ใบ 605.00 1,210.00

2 ค่าอาหารกลางวัน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

65 กล่อง 30.00 1,950.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

3 ตะแกรงเหล็กฉีกxs63 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ม้วน 1,270.00 6,350.00

4 น้ำดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

7 แพ็ค 70.00 490.00

รวม  10,000.00

กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมต้นกล้าสภานักเรียน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าอาหารกลางวัน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

120 กล่อง 30.00 3,600.00

2 สีผสมอาหาร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 ถุง 15.00 300.00

3 ปากกาเคมี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 ด้าม 15.00 300.00

4 กระดาษสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 แผ่น 15.00 300.00

5 กระดาษA4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ริม 135.00 1,350.00

6 เชือกฟาง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ม้วน 15.00 150.00

รวม  6,000.00

กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมเสริมสร้างสภาต้นแบบ



แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ป้าย 1,000.00 1,000.00

2 ค่าอาหารกลางวัน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

65 กล่อง 35.00 2,275.00

3 น้ำดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

75 ขวด 7.00 525.00

4 ค่าวิทยากร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ท่าน 1,500.00 3,000.00

5 กระดาษเกียรติบัตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ริม 99.00 198.00

6 ปากกาเคมี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

18 ด้าม 15.00 270.00

7 สีไม้ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 กล่อง 28.00 112.00

8 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

65 คน 25.00 1,625.00

9 กระดาษฟรุ๊บ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ม้วนใหญ่ 497.50 995.00

รวม  10,000.00

กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรม “ลานวิถีสภานักเรียน”
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กระดาษสีปกแข็ง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 แพ็ค 140.00 140.00

2 กระดาษฟรุ๊บ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ม้วน 475.00 475.00

3 ปากกาเคมี ดำ แดง น้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

46 ด้าม 10.00 460.00

4 กระดาษA4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ริม 120.00 360.00

5 กระดาษชาร์ชแข็ง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 แผ่น 15.00 150.00

6 กระดาษสีปกแข็ง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ริม 251.00 251.00

7 กระดาษ Photo glossy 180g /A4/100แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ริม 200.00 200.00

8 เทปผ้ากาว 1.5นิ้วARROWS คละสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ม้วน 25.00 250.00

9 เทปกาว2หน้าบาง 1/2 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ม้วน 22.00 220.00

10 เทปกาว2หน้าบาง 1 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ม้วน 26.00 260.00

11 กระดาษสี 2 หน้า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

18 แผ่น 13.00 234.00

รวม  3,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารกิจการนักเรียน
โครงการ พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ใหม่
หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดซื้อ จัดหา และซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์
และยวดยานพาหนะเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนพัฒนางาน ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการไปตามปกติและมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในงาน เกิดการพัฒนางาน การดำเนินงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีต่อตัวนักเรียน โรงเรียน
และส่วนราชการ

วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 1. เพื่อให้วัสดุ ครุภัณฑ์ใช้และเพียงพอในการดำเนินงาน 2. เพื่อให้วัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 2.2 ผลลัพธ์
เพื่อให้การดำเนินงานมีระบบ และประสิทธิภาพ

งบประมาณ 35,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 35,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางรวิวรรณ พรมส้มซ่า



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. จัดซื้อ จัดหา วัสดุสำนักงาน งบประมาณ: 35,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางรวิวรรณ พรมส้มซ่า

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.1 ผลผลิต 1. เพื่อให้วัสดุ
ครุภัณฑ์ใช้และเพียงพอในการดำเนินงาน 2. เพื่อให้วัสดุ
ครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 2.2 ผลลัพธ์
เพื่อให้การดำเนินงานมีระบบ และประสิทธิภาพ

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

3.1 เชิงปริมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์
ทุกประเภทของโรงเรียน 3.2
เชิงคุณภาพ
กลุ่มกิจการนักเรียนมีวัสดุ
ครุภัณฑ์
เพียงพอและสามารถใช้งานได้
อย่างปกติ

กลุ่มงานมีวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่จำเป็นเพียงพอต่อการดำเนิน
งาน
และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตาม
ปกติ



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อ จัดหา วัสดุสำนักงาน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กรรไกร 6 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 อัน 37.00 222.00

2 กรรไกร 8 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 อัน 70.00 210.00

3 กระดาษถ่าย A4 80 g ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

31 ริม 134.00 4,154.00

4 กระดาษทำปกBest 110gA4 ฟ้า เหลือง ชมพู ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

7 ห่อ 104.00 728.00

5 กระดาษPHOTO SHOKUN 130g A4 100 แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ห่อ 235.00 1,175.00

6 เทปผ้ากาว 1 นิ้ว ARROW สีชมพู เหลือง แดง น้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

11 ม้วน 21.00 231.00

7 เทปผ้ากาว 1.5 นิ้ว ARROW สีชมพู เหลือง แดง น้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ม้วน 32.00 320.00

8 กล่องอะไหล่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ใบ 159.00 159.00

9 กล่องเอกสารไทย – ไท 8 นิ้ว 2 ช่อง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 180.00 360.00

10 กาวลาเท็ก TOA 8 ออนซ์ กลาง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 ขวด 24.00 144.00

11 เครื่องยิงบอร์ด ขนาด 12 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 1,250.00 1,250.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

12 ไม้บรรทัด ฟุตเหล็ก 12 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 54.00 108.00

13 ไม้บรรทัดยาว ฟุตเหล็ก 24 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 54.00 54.00

14 ปากกาเน้นข้อความFaber คละสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 ด้าม 39.00 234.00

15 คลิปหนีบดำ ตราม้า 413/109 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 กล่อง 48.00 480.00

16 คลิปหนีบดำ ตราม้า 412/110 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 กล่อง 29.00 290.00

17 กระดาษโนตกาวในตัว 12*50 มม.(กระดาษ) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 อัน 41.00 410.00

18 คลิบบอร์ดพลาสติก A4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 อัน 40.00 400.00

19 เครื่องเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 10 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 อัน 74.00 740.00

20 เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD50 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 เครื่อง 353.00 1,765.00

21 ที่ถอนลวดเย็บแบบกรรไกร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 30.00 30.00

22 เครื่องเจาะกระดาษใหญ ่Power -Stone Ps-800 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 230.00 230.00

23 หมึกเครื่องปริ้นเตอร ์Epson L360 (4สี) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

8 อัน 250.00 2,000.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

24 หมึกเครื่องปริ้นเตอร ์Epson M200 (T774/T7741)หมึกแท้ หมึกดำ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ขวด 600.00 1,200.00

25 เทปใสแกนใหญ่ 0.5 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ม้วน 19.00 190.00

26 แท่นตัดเทปใสใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 74.00 74.00

27 เทปกาว 2 หน้าบาง 18 มม. X 10 หลา สก๊อตช์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

40 ม้วน 57.00 2,280.00

28 NUVO เทปกาวสองหน้าบาง 12MMX20Y ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

30 ม้วน 34.00 1,020.00

29 เทปโฟม 2 หน้า ขนาด 24มมx5 ม. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ม้วน 170.00 510.00

30 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์10 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 กล่อง 10.00 500.00

31 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์3 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 อัน 17.00 340.00

32 ลวดเสียบกระดาษตราม้า ตัวU ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 กล่อง 11.00 550.00

33 กระดาษการ์ดขาว 210 แกรม ขนาด เอ4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ริม 360.00 1,080.00

34 แผ่นรองตัดขนาด เอ 4 60 X 90 ชม. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 130.00 130.00

35 สติกเกอร์ใส A4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แพ็ค 100.00 200.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

36 สมุดบัญชีปกสีน้ำเงิน 4/80 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 เล่ม 54.00 324.00

37 มีดคัตเตอร์เล็ก ตราม้า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 อัน 29.00 174.00

38 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม.(50 ด้าม) ควอนตัม สีน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 200.00 200.00

39 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม.(50 ด้าม) ควอนตัม สีแดง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 200.00 200.00

40 ผ้าสีม่วง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ม้วน 1,000.00 1,000.00

41 น้ำยาลบคำผิดปากกา ลิขวิดเปเปอร์ 7 มล. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 หลอด 64.00 384.00

42 ปากกาเขียน CD ควอนตัม 2 หัว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ด้าม 32.00 64.00

43 ิ ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่สีดำ 130x245ซม. หนา 3 มม. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แผ่น 110.00 220.00

44 ซองจดหมายขาว พิมพ์ครุฑ 9/125 100 แกรม(แพ็ค 50 ซอง) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 แพ็ค 62.00 186.00

45 ปลั๊กพ่วง 10เมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 อัน 250.00 750.00

46 ไส้แฟ้มA4 ตราช้าง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

49 ชุด 20.00 980.00

47 เครื่องปริ้นEpson EcoTank L3210 A4 All-in-One Ink Tank Printer ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 5,500.00 5,500.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

48 หมึกเติมEpson EcoTank L3210 4 สี(ดำ ชมพู เหลือง น้ำเงิน) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 ขวด 250.00 1,000.00

49 หมึกเติมEpson EcoTank L3210 สีดำ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ขวด 250.00 250.00

รวม  35,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารกิจการนักเรียน
โครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นการพัฒนาด้านสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาที่มีการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา

โดยยึดคุณธรรมนำความรู้มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางและทั่วถึง
โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จากนโยบายดังกล่าวทางโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ได้ตระหนักภารกิจที่สำคัญเพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน โดยสู่กระบวนการเรียนรู้แบบโครงการงานคุณธรรม
จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและสมบูรณ์แบบเพื่อให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านสังคมโดยยึดคุณธรรมนำความรู้
งานเสริมสร้างระเบียบวินัย, งานป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน, งานสภานักเรียน,
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างระเบียบวินัยให้เกิดผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

วัตถุประสงค์ 2.วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต - นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม. 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 2.2 ผลลัพธ์
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

งบประมาณ 500,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายสุทัศน์ ไชยมูลเงิน



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. - กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา งบประมาณ: 500,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายประวิทย์ คำพันธ์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต - นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม. 6
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 2.2 ผลลัพธ์
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

16 พ.ค. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนจำนวนร้อยละ 100
ขึ้นไปมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
3.2 ด้านคุณภาพ 1)
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาค
วามรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : - กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
แหล่งงบประมาณ : งบสนับสนุนอื่นๆ -> ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -> ทัศนศึกษา
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่ารถเหมารับจ้าง 1 วัน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

34 คัน 9,900.00 336,600.00

2 เบี้ยเลี้ยงครู ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

75 คน 240.00 18,000.00

3 เบี้ยเลี้ยงนักเรียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1,210 คน 100.00 121,000.00

4 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1,210 คน 20.00 24,200.00

5 กระดาษA4 และ กระดาษปก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ริม 100.00 200.00

รวม  500,000.00



 
 
 
 

งาน/โครงการ  
ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารงบประมาณ
โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 6
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนวังเหนือวิทยาเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาของภาครัฐ มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีการบริหารงานในโรงเรียนตามกฎกระทรวง
และนโยบาย แนวปฏิบัติของภาครัฐ เพื่อให้การบริหารด้านงบประมาณดำเนินเป็นไปตามระเบียบราชการ มีความถูกต้อง
คล่องตัวและมีบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารขึ้น

วัตถุประสงค์ โรงเรียนมีการบริหารจัดการสนองตามนโยบาย แนวปฏิบัติของภาครัฐ
งบประมาณ 40,000.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 40,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายสังเวียน เสียงดี



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร งบประมาณ: 40,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายสังเวียน เสียงดี

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.โรงเรียนมีการบริหารจัดการสนองตามนโยบาย
แนวปฏิบัติของภาครัฐ
2.การดำเนินงานของโรงเรียนวังเหนือวิทยามีประสิทธิภาพ
ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางโรงเรียนและราชการ

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

โรงเรียนวังเหนือวิทยามีการบริ
หารจัดการตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติของภาครัฐ
ก่อเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน
และทางราชการ

โรงเรียนวังเหนือวิทยามีการบริ
หารงานเป็นไปตามระเบียบราช
การ มีความถูกต้อง
คล่องตัวและมีบรรยากาศการท
ำงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 หมึก Canon PG-810 BK ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ตลับ 910.00 1,820.00

2 หมึก Canon CL-811 COL ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ตลับ 1,140.00 1,140.00

3 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 24000 BTU (พร้อมติดตั้ง) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 32,000.00 32,000.00

4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร ครั้งที่ 2 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ภาคเรียน 5,040.00 5,040.00

รวม  40,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารงบประมาณ
โครงการ พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 6
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนที่ควรเกิดขึ้นกับองค์กร

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งเพราะภารกิจคือสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคม ครูในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ใหม่ ๆ
อยู่ตลอดเวลา กระบวนการศึกษาดูงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ให้มีโลกทัศน์มีทักษะและประสบการณ์ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
กลุ่มบริหารงบประมาณเห็นความสำคัญเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ
โครงการนี้เป็นกระบวนการหนึ่งในความพยายามที่จะให้บุคลากรทุกระดับได้ปรับพฤติกรรมในการทำงานเพื่อผลลัพธ์คือผู้เรียนเป็นเด็กดี
คนเก่งอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2.
เพื่อให้บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณมีเจตคติที่ดีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

งบประมาณ 70,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 70,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางสาวจีราภรณ์ ศิรินันท์



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. อบรมสัมมนาบุคลากร งบประมาณ: 50,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจีราภรณ์ ศิรินันท์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.
เพื่อให้บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนาตนเองอย่า
งต่อเนื่อง 2.
เพื่อให้บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณมีเจตคติที่ดีและมีขวัญกำ
ลังใจในการปฏิบัติงาน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมา
ณ
โรงเรียนวังเหนือวิทยาร้อยละ
90
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เสียสละ
เพื่อประโยชน์ทางราชการ

บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมา
ณ
โรงเรียนวังเหนือวิทยาร้อยละ
90
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เสียสละ
เพื่อประโยชน์ทางราชการ

กิจกรรมที่ 2. ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงบประมาณ งบประมาณ: 20,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจีราภรณ์ ศิรินันท์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.เพื่อให้บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนาตนเอ
งอย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อให้บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณมีเจตคติที่ดีและมีขวัญก
ำลังใจในการปฏิบัติงาน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมา
ณ
โรงเรียนวังเหนือวิทยาร้อยละ
85
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เสียสละ
เพื่อประโยชน์ทางราชการ

1.บุคลากรกลุ่มบริหารงบประม
าณ
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อ
เนื่อง
2.บุคลากรกลุ่มบริหารงบประม
าณมีเจตคติที่ดีและมีขวัญกำลั
งใจในการปฏิบัติงาน



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : อบรมสัมมนาบุคลากร
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าเบี้ยบุคลากร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 คน 1,000.00 50,000.00

รวม  50,000.00

กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 การศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ครั้ง 20,000.00 20,000.00

รวม  20,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารงบประมาณ
โครงการ ศึกษาดูงานบุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยา
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 6
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ตามมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวังเหนือวิทยาที่ว่า “โรงเรียนวังเหนือวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม สู่ความเป็นเลิศ
และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” พันธกิจข้อที่ 3
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล ในปีงบประมาณ 2565 งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
จึงเสนอโครงการพัฒนาบุคลากร ประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา(สรุปงาน) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีเจตคติที่ดีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติที่ดีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
งบประมาณ 100,000.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 100,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางสาวจีราภรณ์ ศิรินันท์



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ศึกษาดูงานบุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยา งบประมาณ: 100,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจีราภรณ์ ศิรินันท์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติที่ดีและ
มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

ครู
และบุคลากรได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉ
พาะฝึกอบรม
ไปศึกษาดูงานหาประสบการณ์
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึ
กษา ส่งเสริม
สนับสนุนขวัญและกำลังใจพร้อ
มที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศัก
ยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนวังเหนือวิท
ยาร้อยละ 90
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เสียสละ
เพื่อประโยชน์ทางราชการ



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาดูงานบุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยา
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าจ้างเหมารถ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 คัน 65,000.00 65,000.00

2 ค่าที่พัก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 วัน 17,500.00 35,000.00

รวม  100,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารงบประมาณ
โครงการ ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์โรงเรียน
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 6
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดซื้อ จัดหา และซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์
และยวดยานพาหนะเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนพัฒนางาน ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการไปตามปกติและมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในงาน เกิดการพัฒนางาน การดำเนินงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีต่อตัวนักเรียน โรงเรียน
และส่วนราชการ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้วัสดุ ครุภัณฑ์ใช้และเพียงพอในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน 2. เพื่อให้วัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
งบประมาณ 100,000.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 100,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายสังเวียน เสียงดี



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์โรงเรียน งบประมาณ: 100,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายสังเวียน เสียงดี

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1. เพื่อให้วัสดุ
ครุภัณฑ์ใช้และเพียงพอในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน 2.
เพื่อให้วัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์
เพียงพอและสามารถใช้งานได้
อย่างปกติ

โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์
เพียงพอและสามารถใช้งานได้
อย่างปกติทุกกลุ่มงาน



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์โรงเรียน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ซ่อมประตูห้องพัสดุ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 บาน 1,500.00 1,500.00

2 ซ่อมเครื่องปริ้นส์เตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 1,260.00 1,260.00

3 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์,เปลี่ยนชุดความร้อน HP125a ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 1,500.00 1,500.00

4 ซ่อมคงเหลือ ปี 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ภาคเรียน 95,740.00 95,740.00

รวม  100,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารงบประมาณ
โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 6
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดซื้อ จัดหา และซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์
และยวดยานพาหนะเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนพัฒนางาน ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการไปตามปกติและมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในงาน เกิดการพัฒนางาน การดำเนินงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีต่อตัวนักเรียน โรงเรียน
และส่วนราชการ

วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 1. เพื่อให้วัสดุ ครุภัณฑ์ใช้และเพียงพอในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน 2. เพื่อให้วัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 2.2
ผลลัพธ์ เพื่อให้การดำเนินงานมีระบบ และประสิทธิภาพ

งบประมาณ 122,290.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 122,290.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายสังเวียน เสียงดี



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. งานการเงิน งบประมาณ: 30,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางปุณยานุช พรหมไชยวงศ์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.1 ผลผลิต 1. เพื่อให้วัสดุ
ครุภัณฑ์ใช้และเพียงพอในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน 2.
เพื่อให้วัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 2.2 ผลลัพธ์
เพื่อให้การดำเนินงานมีระบบ และประสิทธิภาพ

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

3.1 เชิงปริมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์
ทุกประเภทของโรงเรียน 3.2
เชิงคุณภาพ โรงเรียนมีวัสดุ
ครุภัณฑ์
เพียงพอและสามารถใช้งานได้
อย่างปกติ

กลุ่มงานแต่ละกลุ่มงานมีวัสดุ
ครุภัณฑ์
ที่จำเป็นเพียงพอต่อการดำเนิน
งาน
และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตาม
ปกติ

กิจกรรมที่ 2. งานนโยบายและแผน งบประมาณ: 15,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางกัญญ์พิดา กันธิมา

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อให้วัสดุ
ครุภัณฑ์ใช้และเพียงพอในการดำเนินงานของงานแผนงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

งานแผนงานมีวัสดุ ครุภัณฑ์
เพียงพอต่อการดำเนินงาน

งานแผนงานมีวัสดุ ครุภัณฑ์
เพียงพอต่อการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 3. งานพัสดุ งบประมาณ: 40,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางเกษณี เครือกลางรงค์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อให้วัสดุ
ครุภัณฑ์ใช้และเพียงพอในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

วัสดุ ครุภัณฑ์
ทุกประเภทของโรงเรียน

กลุ่มงานแต่ละกลุ่มงานมีวัสดุ
ครุภัณฑ์
ที่จำเป็นเพียงพอต่อการดำเนิน
งาน
และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตาม
ปกติ



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.เพื่อให้วัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์
เพียงพอและสามารถใช้งานได้
อย่างปกติ

กลุ่มงานแต่ละกลุ่มงานมีวัสดุ
ครุภัณฑ์
ที่จำเป็นเพียงพอต่อการดำเนิน
งาน
และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตาม
ปกติ

กิจกรรมที่ 4. งานธุรการโรงเรียน งบประมาณ: 30,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายอภิชาต ดีงาม

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน 2.
เพื่อให้มีระบบงานสารสนเทศ
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.
เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติงานด้านระบบงบประมาณ
ได้สอดคล้องกับนโยบาย

31 มี.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

3.1 ด้านปริมาณ -
จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่ออำนวย
ความสะดวกได้ตามวัตถุประสง
ค์ 3.2 ด้านคุณภาพ -
ประโยชน์ต่างๆต่อองค์กรทั้งภา
ยในและภายนอก
รวมถึงการอำนวยการ

1
การบริหารจัดการการใช้งบประ
มาณของโรงเรียนสะดวก
รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ .2
บุคลากรมีอุปกรณ์ต่างๆพอเพีย
งในการบริหารจัดการสำนักงาน
3
การบริหารงานและการบริหารจั
ดการคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 5. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ งบประมาณ: 7,290.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวทองทิพย์ วงศ์ธิมา

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อให้วัสดุ
ครุภัณฑ์ใช้และเพียงพอในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงบประ
มาณ

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์
เพียงพอและสามารถใช้งานได้
อย่างปกติ

กลุ่มงานมีวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่จำเป็นเพียงพอต่อการดำเนิน
งาน
และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตาม
ปกติ





ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : งานการเงิน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กระดาษถ่ายเอกสาร AA A4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

60 รีม 130.00 7,800.00

2 กระดาษการ์ดขาว 180g (นุกุล) 50 แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ห่อ 60.00 120.00

3 กระดาษ PHOTO Glossy 150g A4 100 แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ห่อ 176.00 528.00

4 กระดาษกาว2หน้าบาง Nuvo 12มม.20y ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 ม้วน 20.00 120.00

5 กระดาษกาว2หน้าบาง Nuvo 18มม.20y ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 ม้วน 26.00 156.00

6 เทปผ้ากาว ARROW 1 นิ้ว (คละสี) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 ม้วน 20.00 120.00

7 เทปผ้ากาว ARROW 1.5 นิ้ว (คละสี) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 ม้วน 30.00 180.00

8 เทปลบคำผิด ตราช้าง เพอเฟคโต้ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 อัน 38.00 228.00

9 กาวน้ำตราม้า หัวฟองน้ำ หลอดยาว H12 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 หลอด 15.00 90.00

10 คลิบบอร์ดพลาสติก TOTO A4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 28.00 56.00

11 เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD10 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 เครื่อง 80.00 320.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

12 ใส้แฟ้ม ตราช้าง A4 (50 แพ็ค) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ลัง 580.00 580.00

13 ซองขาวมีครุฑ 9/100 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 มัด 35.00 350.00

14 สติ๊กเกอร์พลาสติกสีใส (หลังเหลือง) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 แผ่น 20.00 400.00

15 พลาสติกทำปกใส A4 (100 แผ่น) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ห่อ 190.00 190.00

16 ปากกาลูกลื่น M&G TR1s 0.5 mm. (20 ด้าม) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 กล่อง 195.00 975.00

17 กล่องใส่เอกสารไทย-ไท 3 ช่อง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 กล่อง 245.00 1,470.00

18 เครื่องเหลาดินสอ CARL ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 630.00 630.00

19 ปลักพ่วง 5 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 อัน 280.00 840.00

20 แท่นตัดกระดาษ ตราม้า H-1215 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 1,330.00 1,330.00

21 ตลับหมึก Canon G2010 สีดำ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 500.00 500.00

22 ตลับหมึก Canon G2010 สี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 500.00 500.00

23 หมึกเติม Canon GI-790 (M) สีบานเย็น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ขวด 380.00 760.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

24 หมึกเติม Canon GI-790 (Y) สีเหลือง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ขวด 380.00 760.00

25 หมึกเติม Canon GI-790 (C) สีฟ้า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ขวด 380.00 760.00

26 หมึกเติม Canon GI-790 (BK) สีดำ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ขวด 380.00 760.00

27 กล่องเอนกประสงค์มีฝาปิด 100 ลิตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 กล่อง 200.00 2,000.00

28 คลิบหนีบดำ ตราม้า 415/111 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 กล่อง 20.00 400.00

29 คลิบหนีบดำ ตราม้า 411/112 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 กล่อง 15.00 300.00

30 คลิบหนีบดำ ตราม้า 411/113 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 กล่อง 28.00 280.00

31 คลิบหนีบดำ ตราม้า 411/114 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 กล่อง 45.00 450.00

32 คลิบหนีบดำ ตราม้า 411/115 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 กล่อง 65.00 650.00

33 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้าสีน้ำเงิน (กล่อง 12 ด้าม) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กล่อง 152.00 304.00

34 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้าสีดำ (กล่อง 12 ด้าม) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 152.00 152.00

35 เม้าส์มีสายยาว 1.8 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 อัน 139.00 417.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

36 แฟ้มเสนอเซนต์ ตราดาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 แฟ้ม 170.00 1,020.00

37 แฟ้มสัน 3 นิ้ว No.120 A4 สีดำ ตราช้าง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

24 แฟ้ม 79.00 1,896.00

38 แฟ้มสัน 2 นิ้ว No.125 A4 สีดำ ตราช้าง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

12 แฟ้ม 79.00 948.00

39 แฟ้มอ่อนสี ไทย-ไท หนา ลิ้นแฟ้มพลาสติก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

60 แฟ้ม 11.00 660.00

รวม  30,000.00

กิจกรรมที่ 2 : งานนโยบายและแผน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กระดาษ PHOTO ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 ห่อ 200.00 600.00

2 กระดาษ A4 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 กล่อง 650.00 2,600.00

3 หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 กล่อง 350.00 700.00

4 หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 350.00 350.00

5 หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 350.00 350.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

6 หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 กล่อง 350.00 350.00

7 พลาสติกทำปกใส ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 แพ็ค 190.00 570.00

8 ปลั๊กพ่วง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 อัน 300.00 600.00

9 กระดาษกาว2หน้าบาง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ม้วน 20.00 200.00

10 กระดาษกาว2หน้าบาง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

10 ม้วน 26.00 260.00

11 สติ๊กเกอร์พลาสติกสีใส (หลังเหลือง) ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

11 แผ่น 20.00 220.00

12 กระดาษห่อของขวัญ คละลาย ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

20 แผ่น 5.00 100.00

13 เครื่องปริ้นเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 เครื่อง 5,000.00 5,000.00

14 หมึกอิงค์เจ็ท ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 กล่อง 350.00 1,050.00

15 หมึกอิงค์เจ็ท ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 350.00 350.00

16 หมึกอิงค์เจ็ท ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 350.00 350.00

17 หมึกอิงค์เจ็ท ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 350.00 350.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

18 เครื่องยิงบอร์ด ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 1,000.00 1,000.00

รวม  15,000.00

กิจกรรมที่ 3 : งานพัสดุ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 หมึก HP ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

7 กล่อง 2,000.00 14,000.00

2 หมึก HP ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 กล่อง 2,200.00 11,000.00

3 กระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

25 รีม 130.00 3,250.00

4 แฟ้ม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

15 แฟ้ม 110.00 1,650.00

5 ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 188.00 188.00

6 กล่องใส่เอกสาร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 กล่อง 439.00 2,195.00

7 ปากกาเน้นข้อความ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ด้าม 33.00 330.00

8 คลิบบอร์ด ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 อัน 67.00 335.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

9 ซองเอนกประสงค์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

30 แพ็ค 22.00 660.00

10 ซองขาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 มัด 75.00 750.00

11 หมึกเติม CANON ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชุด 1,400.00 2,800.00

12 แฟ้มสอดปก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 แฟ้ม 120.00 2,400.00

13 เครื่องเย็บกระดาษ MAX ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 442.00 442.00

รวม  40,000.00

กิจกรรมที่ 4 : งานธุรการโรงเรียน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กระดาษ A4 80g 500 แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

100 รีม 130.00 13,000.00

2 กระดาษการ์ดขาว 180g 50 แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ห่อ 60.00 120.00

3 กระดาษ PHOTO 180g /A4 100 แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ห่อ 200.00 200.00

4 เทปกาว 2 หน้า บาง 9มม. 10 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ม้วน 12.00 60.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

5 เทปกาว 2 หน้า บาง 12มม. 10 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ม้วน 14.00 70.00

6 ปากกาลูกลื่น 0.38 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 ด้าม 10.00 500.00

7 หมึก Hp Cb435A Laser jet ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 หลอด 2,700.00 2,700.00

8 ถ่าน AA / 4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

24 แพ็ค 95.00 2,280.00

9 ถ่าน AAA / 4 ก้อน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

12 แพ็ค 95.00 1,140.00

10 หมึก Canon 325 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 หลอด 2,700.00 2,700.00

11 สมุดตรวจเยี่ยม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 เล่ม 200.00 400.00

12 ซองขาวมีครุฑ 9/100 (1*50) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 มัด 50.00 500.00

13 ที่ตัดเทปปิดกล่อง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 70.00 70.00

14 ปากกาเคมี 2 หัว คละสี (กล่อง12 ด้าม) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 160.00 160.00

15 ลวดเสียบกระดาษ ตัว V ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 กล่อง 10.00 200.00

16 เครื่องคิดเลข ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 350.00 350.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

17 หมึกเครื่อวถ่ายเอกกสาร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 หลอด 2,200.00 4,400.00

18 ปลั๊กพ่วง ยาว 3 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 350.00 350.00

19 ปลั๊กพ่วง ยาว 5 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 400.00 800.00

รวม  30,000.00

กิจกรรมที่ 5 : งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าอัดรูป ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

15 ใบ 50.00 750.00

2 กระดาษชาร์ทสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 แผ่น 12.00 240.00

3 กระดาษA4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 รีม 130.00 1,300.00

4 เทปโฟม 2 หน้า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ม้วน 22.00 220.00

5 หมึก HP ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กล่อง 2,000.00 4,000.00

6 แฟ้ม 2 ห่วง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 แฟ้ม 78.00 780.00

รวม  7,290.00





รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารงบประมาณ
โครงการ พัฒนาระบบงานสารบรรณ
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล พัฒนางานสารบรรณโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการและพัฒนางานสารบรรณโรงเรียน
งบประมาณ 30,000.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 30,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายอภิชาต ดีงาม



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. พัฒนาระบบงานสารบรรณ งบประมาณ: 30,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายอภิชาต ดีงาม

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต ( Outputs ) 2.1.1
เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ๒.๑.๒
เพื่อให้มีระบบงานสารสนเทศ
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.1.๓
เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติงานด้านระบบงบประมาณ
ได้สอดคล้องกับนโยบาย

16 พ.ค. 3108
15 พ.ค. 3109

3. เป้าหมาย 3.1 ด้านปริมาณ -
จัดซื้อวัสดุสำนักงานได้ตามวัต
ถุประสงค์ 3.2 ด้านคุณภาพ -
ประโยชน์วัสดุต่างๆต่อองค์กรแ
ละการจัดการเรียนการสอน

-
ร้อยละของเอกสารที่จัดส่งได้ภ
ายในเวลากำหนด
ความสำเร็จในการการปฏิบัติงา
น คมามพึ่งพอใจขอผู้รับบริการ



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบงานสารบรรณ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 กระดาษการ์ดขาว 180g (นุกุล) 50 แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ห่อ 60.00 120.00

2 กระดาษ PHOTO 180g/A4 100 แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ห่อ 200.00 200.00

3 เทปกาว 2 หน้า บาง Nuno 9 มม. 10 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ม้วน 12.00 60.00

4 เทปกาว 2 หน้า บาง Nuno 12 มม. 10 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ม้วน 14.00 70.00

5 ปากกาลูกลื่น 0.38 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 ด้าม 10.00 500.00

6 หมึก Hp Cb435A Laserjet ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 หลอด 2,700.00 2,700.00

7 ถ่าน Panasonic AA /4 ก้อน Alkaline ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

24 แพ็ค 95.00 2,280.00

8 ถ่าน Panasonic AAA /4 ก้อน Alkaline ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

12 แพ็ค 95.00 1,140.00

9 หมึก Canon 325 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 หลอด 2,700.00 2,700.00

10 สมุดตรวจเยี่ยม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 เล่ม 200.00 400.00

11 ซองขาวมีครุฑ 9/100 (1*50) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 มัด 50.00 500.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

12 ที่ตัดเทปปิดกล่อง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ด้าม 70.00 70.00

13 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า คละสี (กล่อง 12 ด้าม) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 160.00 160.00

14 ลวดเสียบกระดาษ ตราม้า ตัว V ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 กล่อง 10.00 200.00

15 เครื่องคิดเลข casio ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 350.00 350.00

16 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 หลอด 2,200.00 4,400.00

17 ปลั๊กพ่วง ยาว 3 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 350.00 350.00

18 ปลั๊กพ่วง ยาว 5 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชุด 400.00 800.00

19 เครื่องปริ้นเตอร์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 7,500.00 7,500.00

20 กระดาษ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

15 รีม 130.00 1,950.00

21 ยอดคงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 3,550.00 3,550.00

รวม  30,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารงบประมาณ
โครงการ งบสำรองจ่าย
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 6
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล โรงเรียนวังเหนือวิทยาเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

การใ่ช้จ่ายรายการงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นไปด้วยความเรีย่บร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส คุ้มค่า
และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างแท้จริง
รวมทั้งสอดคล้องกับกฏหมายวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ

วัตถุประสงค์ 1. การพัฒนาโรงเรียนมีงบประมาณในการสำรองจ่ายเพียงพอเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและจำเป็น 2.
มีการใช้งบสำรองจ่ายทดแทนบางโครงการที่เร่งด่วนและขาดเหลืองบประมาณได้เพียงพอ

งบประมาณ 129,720.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 129,720.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายปรัชญ์ มาวิเลิศ



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. งบสำรองจ่าย ครั้งที่ 1 งบประมาณ: 10,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายปรัชญ์ มาวิเลิศ

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1. การพัฒนาโรงเรียนมีงบประมาณในการสำรองจ่ายเพียงพอ
2.
มีการใช้งบสำรองจ่ายทดแทนบางโครงการที่เร่งด่วนและขาดเหลื
องบประมาณได้เพียงพอ

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

มีการใช้งบสำรองจ่ายทดแทนโ
ครงการ/กิจกรรมที่เพียงพอ
ไม่น้อยกว่า 90%

งบประมาณเพื่อสำรองจ่าย
ร้อยละ 90% ขึ้นไป

กิจกรรมที่ 2. งบสำรองจ่าย 2565 คงเหลือ งบประมาณ: 119,720.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายปรัชญ์ มาวิเลิศ

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1. การพัฒนาโรงเรียนมีงบประมาณในการสำรองจ่ายเพียงพอ
2.
มีการใช้งบสำรองจ่ายทดแทนบางโครงการที่เร่งด่วนและขาดเหลื
องบประมาณได้เพียงพอ

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

มีการใช้งบสำรองจ่ายทดแทนโ
ครงการ/กิจกรรมที่เพียงพอ
ไม่น้อยกว่า 90%

งบประมาณเพื่อสำรองจ่าย
ร้อยละ 90% ขึ้นไป



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : งบสำรองจ่าย ครั้งที่ 1
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 พีพีบอร์ดชุดแต่งการนักเรียนถูกระเบียบ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 งาน 10,000.00 10,000.00

รวม  10,000.00

กิจกรรมที่ 2 : งบสำรองจ่าย 2565 คงเหลือ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 พีพีบอร์ดชุดแต่งการนักเรียนถูกระเบียบ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 งาน 6,000.00 6,000.00

2 งบสำรองจ่ายคงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 หน่วย 113,720.00 113,720.00

รวม  119,720.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารงบประมาณ
โครงการ ซ่อมแซม ดูแล ยวดยานพาหนะโรงเรียน
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวด 1 ความมุ่ง หมายและหลักการ มาตรา 9 กล่าวว่า

การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลัก ดังนี้ 1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 2)
มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา และ การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ
มาใช้ในการจัดการศึกษา 6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ดังนั้น ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จึงมีหน้าที่พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการจัดซื้อ จัดหา ซ่อมแซม และดูแล
ยวดยานพาหนะถือเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ให้ดำเนินการไปตามปกติและมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในงาน เกิดการพัฒนางาน
การดำเนินงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีต่อตัวนักเรียน โรงเรียน
และส่วนราชการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 1) เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี 2) เพื่อบำรุงรักษา
เครื่องยนต์ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติ 2.2 ผลลัพธ์ 1)
เพื่อให้ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดีมีความสะอาดปลอดภัยสามารถใช้งานได้ปกติ 2) เพื่อให้การดำเนินงานมีระบบ และมีประสิทธิภาพ



รายละเอียดโครงการ
งบประมาณ 180,000.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 180,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายศุภักษร กันเต็ง



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ซ่อมแซม ดูแล ยวดยานพาหนะโรงเรียน งบประมาณ: 180,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายศุภักษร กันเต็ง

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อ จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดีและเพื่อบำรุงรักษ
า
เครื่องยนต์ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้อย่างเ
ป็นปกติ

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

1. ปรับปรุง ซ่อมแซม
ยานพาหนะ 7 คันและ
จัดซื้อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการบำรุงรักษายานพ
าหนะทุกประเภท

1,2



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ซ่อมแซม ดูแล ยวดยานพาหนะโรงเรียน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ซ่อมบำรุงระบบไฟรถยนต์ นข5640 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 2,000.00 2,000.00

2 ซ่อมแซมกระจกประตูรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0190 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 500.00 500.00

3 ซื้อวัสดุภายในรถยนต์และอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์โรงเรียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 4,740.00 4,740.00

4 ซ่อมแซมระบบตู้แอร์และล้างแอร์รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข5640 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 6,800.00 6,800.00

5 ซ่อมบำรุงรถยนต์ นข5640 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 2,330.00 2,330.00

6 ซ่อมบำรุงรถยนต์ กพ1688 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 2,060.00 2,060.00

7 ซ่อมบำรุงรถยนต์ นข631 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 4,450.00 4,450.00

8 ซ่อมบำรุงระบบเบรกรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข631 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 3,100.00 3,100.00

9 ซ่อมบำรุงรถยนต์ นข2171 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 2,050.00 2,050.00

10 เปลี่ยนเพดานรถตู้ นข5640 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 8,000.00 8,000.00

11 ซ่อมแซมพัดลมแอร์รถตู้ นข5640 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 1,600.00 1,600.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

12 ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์งานยานพาหนะ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 3,190.00 3,190.00

13 อุปกรณ์ตกแต่งภายในรถตู้ นข5640 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 1,880.00 1,880.00

14 เปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข5640 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 17,500.00 17,500.00

15 ซ่อมบำรุงรถหกล้อ 40-0190 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 6,200.00 6,200.00

16 เปลี่ยนแบตเตอรี่รถหกล้อ 40-0190 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 5,200.00 5,200.00

17 ซ่อมแซม ดูแลยวดยานพาหนะ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รายการ 108,400.00 108,400.00

รวม  180,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารงบประมาณ
โครงการ ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ตามนโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2555 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานในทุกระดับ

ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น
และสามารถพัฒนาสมรรถนะไปสู่มาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเต็มตามศักยภาพ
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
และพัฒนากลไกบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร
การกระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และระบบประกันคุณภาพภายใน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดใหญ่ การสนับสนุนงบประมาณที่เน้นอุปสงค์หรือผู้เรียนเป็นสำคัญ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจนความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจุบันพลังงานที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ มีต้นทุนที่สูงมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในทุก ๆ ปี
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักในการช่วยประหยัดด้านพลังงานในส่วนของโรงเรียน มีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณียากร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการขยะ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ในปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นเงินงบประมาณจำนวนมาก ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนมีเป้าหมายที่จะควบคุมดูแลการใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่จะลดค่าใช้จ่ายลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 1. โรงเรียนมีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามระเบียบ 2.
โรงเรียนมีการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างถูกต้องครบถ้วน 3.
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และติดตามการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน 2.2 ผลลัพธ์ 1. เพื่อให้ข้าราชการครู
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและใช้ สาธารณูปโภคทุกประเภทอย่างประหยัด 2.
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอนให้คุ้มค่า 3. เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล



รายละเอียดโครงการ
งบประมาณ 1,089,400.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 1,089,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางสุพรรษา ติ๊บปาละวงศ์



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ค่าไฟฟ้า งบประมาณ: 700,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสุพรรษา ติ๊บปาละวงศ์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1. โรงเรียนมีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามระเบียบ
2.
โรงเรียนมีการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างถูกต้
องครบถ้วน 3.
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และติดตามการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโ
ภคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

1. เพื่อให้ข้าราชการครู
นักเรียนและบุคลากรทางการศึ
กษา มีความตระหนักและใช้
สาธารณูปโภคทุกประเภทอย่า
งประหยัด 2.
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบ
การสอนให้คุ้มค่า 3.
เพื่อสนองนโยบายการประหยัด
พลังงานของรัฐบาล

1.งานการเงินมีการเบิกจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค
เป็นไปตามระเบียบ ร้อยละ
100
2.งานการเงินมีการควบคุมดูแ
ลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอ
ย่างถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ
100 3.
งานการเงินมีการประชาสัมพัน
ธ์และติดตามการใช้จ่ายค่าสาธา
รณูปโภคอย่างต่อเนื่องเป็นประ
จำทุกเดือน ร้อยละ 100

กิจกรรมที่ 2. ค่าน้ำประปา งบประมาณ: 54,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสุพรรษา ติ๊บปาละวงศ์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1. โรงเรียนมีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามระเบียบ
2.
โรงเรียนมีการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างถูกต้
องครบถ้วน 3.
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และติดตามการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโ
ภคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

1. เพื่อให้ข้าราชการครู
นักเรียนและบุคลากรทางการศึ
กษา มีความตระหนักและใช้
สาธารณูปโภคทุกประเภทอย่า
งประหยัด 2.
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบ
การสอนให้คุ้มค่า 3.
เพื่อสนองนโยบายการประหยัด
พลังงานของรัฐบาล

1.งานการเงินมีการเบิกจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค
เป็นไปตามระเบียบ ร้อยละ
100
2.งานการเงินมีการควบคุมดูแ
ลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอ
ย่างถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ
100 3.
งานการเงินมีการประชาสัมพัน
ธ์และติดตามการใช้จ่ายค่าสาธา
รณูปโภคอย่างต่อเนื่องเป็นประ
จำทุกเดือน ร้อยละ 100



กิจกรรมที่ 3. ค่าไปรษณียากร งบประมาณ: 6,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสุพรรษา ติ๊บปาละวงศ์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1. โรงเรียนมีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามระเบียบ
2.
โรงเรียนมีการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างถูกต้
องครบถ้วน 3.
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และติดตามการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโ
ภคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

1. เพื่อให้ข้าราชการครู
นักเรียนและบุคลากรทางการศึ
กษา มีความตระหนักและใช้
สาธารณูปโภคทุกประเภทอย่า
งประหยัด 2.
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบ
การสอนให้คุ้มค่า 3.
เพื่อสนองนโยบายการประหยัด
พลังงานของรัฐบาล

1.งานการเงินมีการเบิกจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค
เป็นไปตามระเบียบ ร้อยละ
100
2.งานการเงินมีการควบคุมดูแ
ลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอ
ย่างถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ
100 3.
งานการเงินมีการประชาสัมพัน
ธ์และติดตามการใช้จ่ายค่าสาธา
รณูปโภคอย่างต่อเนื่องเป็นประ
จำทุกเดือน ร้อยละ 100

กิจกรรมที่ 4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งบประมาณ: 300,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสุพรรษา ติ๊บปาละวงศ์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1. โรงเรียนมีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามระเบียบ
2.
โรงเรียนมีการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างถูกต้
องครบถ้วน 3.
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และติดตามการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโ
ภคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

1. เพื่อให้ข้าราชการครู
นักเรียนและบุคลากรทางการศึ
กษา มีความตระหนักและใช้
สาธารณูปโภคทุกประเภทอย่า
งประหยัด 2.
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบ
การสอนให้คุ้มค่า 3.
เพื่อสนองนโยบายการประหยัด
พลังงานของรัฐบาล

1.งานการเงินมีการเบิกจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค
เป็นไปตามระเบียบ ร้อยละ
100
2.งานการเงินมีการควบคุมดูแ
ลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอ
ย่างถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ
100 3.
งานการเงินมีการประชาสัมพัน
ธ์และติดตามการใช้จ่ายค่าสาธา
รณูปโภคอย่างต่อเนื่องเป็นประ
จำทุกเดือน ร้อยละ 100



กิจกรรมที่ 5. ค่าโทรศัพท์ งบประมาณ: 24,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสุพรรษา ติ๊บปาละวงศ์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1. โรงเรียนมีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามระเบียบ
2.
โรงเรียนมีการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างถูกต้
องครบถ้วน 3.
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และติดตามการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโ
ภคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

1. เพื่อให้ข้าราชการครู
นักเรียนและบุคลากรทางการศึ
กษา มีความตระหนักและใช้
สาธารณูปโภคทุกประเภทอย่า
งประหยัด 2.
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบ
การสอนให้คุ้มค่า 3.
เพื่อสนองนโยบายการประหยัด
พลังงานของรัฐบาล

1.งานการเงินมีการเบิกจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค
เป็นไปตามระเบียบ ร้อยละ
100
2.งานการเงินมีการควบคุมดูแ
ลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอ
ย่างถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ
100 3.
งานการเงินมีการประชาสัมพัน
ธ์และติดตามการใช้จ่ายค่าสาธา
รณูปโภคอย่างต่อเนื่องเป็นประ
จำทุกเดือน ร้อยละ 100

กิจกรรมที่ 6. ค่าบริการขยะ งบประมาณ: 5,400.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสุพรรษา ติ๊บปาละวงศ์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1. โรงเรียนมีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามระเบียบ
2.
โรงเรียนมีการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างถูกต้
องครบถ้วน 3.
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และติดตามการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโ
ภคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

1. เพื่อให้ข้าราชการครู
นักเรียนและบุคลากรทางการศึ
กษา มีความตระหนักและใช้
สาธารณูปโภคทุกประเภทอย่า
งประหยัด 2.
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบ
การสอนให้คุ้มค่า 3.
เพื่อสนองนโยบายการประหยัด
พลังงานของรัฐบาล

1.งานการเงินมีการเบิกจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค
เป็นไปตามระเบียบ ร้อยละ
100
2.งานการเงินมีการควบคุมดูแ
ลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอ
ย่างถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ
100 3.
งานการเงินมีการประชาสัมพัน
ธ์และติดตามการใช้จ่ายค่าสาธา
รณูปโภคอย่างต่อเนื่องเป็นประ
จำทุกเดือน ร้อยละ 100





ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ค่าไฟฟ้า
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าไฟฟ้า มีนาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 48,782.81 48,782.81

2 ค่าไฟฟ้า เดือน เมษายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 25,940.10 25,940.10

3 ค่าไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 53,603.86 53,603.86

4 ค่าไฟฟ้า เดือน มิถุนายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 84,820.99 84,820.99

5 ค่าไฟฟ้า เดือน กรกฏาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 79,028.43 79,028.43

6 ค่าไฟฟ้าคงเหลือ ปี 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 407,823.81 407,823.81

รวม  700,000.00

กิจกรรมที่ 2 : ค่าน้ำประปา
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าน้ำประปา เดือน เมษายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 3,662.61 3,662.61

2 ค่าน้ำประปา 65 คงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 1,337.39 1,337.39



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

3 ค่าน้ำประปา เดือน พฤษภาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 5,125.41 5,125.41

4 ค่าน้ำประปา เดือน มิถุนายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 5,125.41 5,125.41

5 ค่าน้ำประปา เดือน กรกฎาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 5,171.85 5,171.85

6 ค่าน้ำประปา คงเหลือ 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ภาคเรียน 33,577.33 33,577.33

รวม  54,000.00

กิจกรรมที่ 3 : ค่าไปรษณียากร
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าไปรษณียากร เดือน มีนาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 737.00 737.00

2 ค่าไปรษณียากร เดือน เมษายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 88.00 88.00

3 ค่าไปรษณียากร เดือน พฤษภาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 291.00 291.00

4 ค่าไปรษณียากร มิถุนายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 429.00 429.00

5 ค่าไปรษณียากร เดือน กรกฏาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 151.00 151.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

6 ค่าไปรษณียากร คงเหลือ 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ภาคเรียน 4,304.00 4,304.00

รวม  6,000.00

กิจกรรมที่ 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มีนาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 15,690.10 15,690.10

2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เมษายน 65 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 1,980.20 1,980.20

3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 19,545.90 19,545.90

4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พฤษภาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 16,730.10 16,730.10

5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มิถุนายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 23,560.90 23,560.90

6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กรกฏาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 24,256.00 24,256.00

7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คงเหลือ 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ภาคเรียน 198,236.80 198,236.80

รวม  300,000.00

กิจกรรมที่ 5 : ค่าโทรศัพท์



แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าโทรศัพท์ เดือน มีนาคม 65 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 1,786.90 1,786.90

2 ค่าโทรศัพท์ เมษายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 1,789.95 1,789.95

3 ค่าโทรศัพท์ เดือน พฤษภาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 1,711.63 1,711.63

4 ค่าโทรศัพท์ เดือน มิถุนายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 1,697.93 1,697.93

5 ค่าโทรศัพท์ กรกฏาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 1,682.04 1,682.04

6 ค่าโทรศัพท์ คงเหลือ 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ภาคเรียน 15,331.55 15,331.55

รวม  24,000.00

กิจกรรมที่ 6 : ค่าบริการขยะ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ค่าบริการขยะ เดือน เมษายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 450.00 450.00

2 ค่าบริการขยะ เดือน พฤษภาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 450.00 450.00

3 ค่าบริการขยะ เดือน มิถุนายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 450.00 450.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

4 ค่าบริการขยะ เดือน กรกฏาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 450.00 450.00

5 ค่าบริการขยะ เดือน สิงหาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 450.00 450.00

6 ค่าบริการขยะ เดือน กันยายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 450.00 450.00

7 ค่าบริการขยะ เดือน ตุลาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 450.00 450.00

8 ค่าบริการขยะ เดือน พฤศจิกายน 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 450.00 450.00

9 ค่าบริการขยะ เดือน ธันวาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 450.00 450.00

10 ค่าบริการขยะ เดือน มกราคม 2566 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 450.00 450.00

11 ค่าบริการขยะ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 450.00 450.00

12 ค่าบริการขยะ เดือน มีนาคม 2565 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เดือน 450.00 450.00

รวม  5,400.00



 
 
 
 

งาน/โครงการ  
ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารทั่วไป
โครงการ พัฒนางานประชาสัมพันธ์
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ใหม่
หลักการและเหตุผล เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
วัตถุประสงค์ ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของการจัดการการศึกษา
งบประมาณ 20,000.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 20,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายพร้อมพงษ์ สะสม



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ งบประมาณ: 20,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพร้อมพงษ์ สะสม

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.1 ผลผลิต เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู
บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร
ตลอดจนหน่วยงานเกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ
ลงาน กิจกรรม
ตลอดจนเกียรติคุณชื่อเสียงของโรงเรียนวังเหนือวิทยา
โดยได้รับวารสารเวียงวัง คนละ 1 ฉบับ ตลอดปีการศึกษา 2.2
ผลลัพธ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานความสำเร็จของการจัดการศึกษาโร
งเรียนวังเหนือวิทยา ให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับในชุมชน
ตลอดจนหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

1.นักเรียนผู้ปกครอง ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหารตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข่าวสา
รการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2.โรงเรียนวังเหนือวิทยามีชื่อเ
สียงเป็นที่รู้จักยอมรับในชุมชน
ตลอดจนหน่วยงานการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง

ด้านปริมาณ 1นักเรียน
ผู้ปกครอง ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหาร
ตลอดจนหน่วยงานเกี่ยวข้องไ
ด้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์โร
งเรียนวังเหนือวิทยา
ในภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2564 ด้านคุณภาพ
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับใน
ชุมชน
ตลอดจนหน่วยงานการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนางานประชาสัมพันธ์
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 วารสาร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 งาน 20,000.00 20,000.00

รวม  20,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารทั่วไป
โครงการ ส่งเสริมงานอนามัยและโภชนาการนักเรียน
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล งานอนามัยโรงเรียนมีภาระงานหลักในการให้บริการในด้านสุขภาพอนามัยและการปฐม- พยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน คณะครู

และบุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยาซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน คระครู
และบุคลากรให้แข็งเตรียมความพร้อมของร่างกายและ จิตใจในการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 2.2 ผลลัพธ์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
และมีสมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์

งบประมาณ 40,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 40,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางสาวณภัทร ตนภู



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ห้องพยาบาล งบประมาณ: 40,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวณภัทร ตนภู

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.1 ผลผลิต 1.
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภา
พ 2.2 ผลลัพธ์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
และมีสมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

3.1 เชิงปริมาณ 3.1.1
นักเรียนชั้น ม. 1- 6 ทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1
นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุน
ทรียภาพ

ด้านปริมาณ 1.
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวังเ
หนือวิทยา 2.
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวั
งเหนือวิทยาทุกคน
ด้านคุณภาพ 1.
งานอนามัยโรงเรียนมีวัสดุอุปก
รณ์งานพยาบาลและเวชภัณฑ์ไ
ว้ให้บริการแก่นักเรียนและบุคล
ากรในโรงเรียนอย่างพอเพียงร้
อยละ 100 2.
นักเรียนได้รับบริการด้านสุขภา
พอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ห้องพยาบาล
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 แอมโมเนียขวดใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ขวด 100.00 500.00

2 แอมโมเนียขวดเล็ก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 ขวด 20.00 400.00

3 ผงเกลือแร่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 กล่อง 250.00 1,250.00

4 ก๊อซม้วนขนาด3นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 ม้วน 20.00 400.00

5 คาลาไมด์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 ขวด 35.00 700.00

6 ยาล้างแผลโพลีดีน ขวดใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ขวด 150.00 750.00

7 ยาล้างตา ออฟซ่าร์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

12 ขวด 55.00 660.00

8 ยาธาตุน้ำขาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

12 ขวด 65.00 780.00

9 ถุงมือยาง เบอรS์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 กล่อง 220.00 1,100.00

10 คงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 งาน 33,460.00 33,460.00

รวม  40,000.00





รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารทั่วไป
โครงการ ส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญ

ที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้ว การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ที่ได้ด้วยตนเอง
สถานศึกษาก็เป็นส่วนส่งเสริมนักเรียน ครู ผู้บุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถด้านต่างๆได้โอกาสแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ
โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
จึงจัดทำโครงการนี้ให้เป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ 2.เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียน ครู
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏแก่ สาธารณชน

งบประมาณ 20,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 20,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางสาวณภัทร ตนภู



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ งบประมาณ: 20,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวณภัทร ตนภู

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1.เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง
ๆ 2.เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียน ครู
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏแก่ สาธารณชน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

ครูและบุคลากรทางการศึกษาแ
ละนักเรียนของโรงเรียนวังเหนื
อวิทยา

ด้านปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาแ
ละนักเรียนของโรงเรียนวังเหนื
อวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมตามโค
รงการ ด้านคุณภาพ
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
มีนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ได้แสดงออกถึงความสามารถแ
ละผลงานเป็นที่ประจักษ์



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ช่อดอกไม้ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

40 ช่อ 300.00 12,000.00

2 ไวนิล ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ผืน 800.00 8,000.00

รวม  20,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารทั่วไป
โครงการ การจัดการน้ำดื่ม
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนวังเหนือวิทยาได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านการจัดการน้ำดื่มเพื่อให้มีมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคสำหรับนักเรียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการภายในโรงเรียนด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ของโรงเรียนวังเหนือวิทยาขึ้นเพื่อพัฒนาด้านอาคารสถานที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนด้านสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต เพื่อให้ระบบโรงน้ำดื่มประโยชน์ได้มากที่สุด 2.2 ผลลัพธ์ เพื่อให้ระบบโรงน้ำดื่มมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยไว้บริการคณะครูและนักเรียน
งบประมาณ 25,000.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 25,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายธิษณ์ ปวงแก้ว



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ปรับปรุงโรงน้ำดื่ม งบประมาณ: 25,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายธิษณ์ ปวงแก้ว

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.1 ผลผลิต เพื่อให้ระบบโรงน้ำดื่มประโยชน์ได้มากที่สุด 2.2
ผลลัพธ์ เพื่อให้ระบบโรงน้ำดื่มมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มีความปลอดภัยไว้บริการคณะครูและนักเรียน

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

ซ่อมบำรุงโรงน้ำดื่มให้มีประสิท
ธิภาพ

ด้านปริมาณ
ซ่อมบำรุงโรงน้ำดื่มให้มีประสิท
ธิภาพ ด้านคุณภาพ
มีระบบโรงน้ำดื่มที่มีประสิทธิภ
าพ



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงโรงน้ำดื่ม
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ชุดไส้กรองน้ำ RO ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ชุด 12,500.00 25,000.00

รวม  25,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารทั่วไป
โครงการ พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียน
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนวังเหนือวิทยาได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านงานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว
และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ของโรงเรียนวังเหนือวิทยาขึ้นเพื่อพัฒนาด้านอาคารสถานที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนด้านสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่มีสภาพดีใช้ประโยชน์ได้ที่สุด ผลลัพธ์ เพื่อให้มีระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพมีความปลอดภัย
งบประมาณ 30,000.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 13,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.33
เป็นงบลงทุน 16,100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.67

ผู้เสนอโครงการ นายพิชิต พลหาญ



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. จัดหาวัสดุโสตทัศนูปกรณ ์งบประมาณ: 30,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพิชิต พลหาญ

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.1 ผลผลิต 1.
เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่มีสภาพดีใช้ปร
ะโยชน์ได้ที่สุด 2.2 ผลลัพธ์ 1.
เพื่อให้มีระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภ
าพมีความปลอดภัย

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

1 ด้านเชิงปริมาณ -
เพื่อให้มีวัสดุ-
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไว้บริก
ารคณะครูและนักเรียน 2
ด้านเชิงคุณภาพ -
มีระบบโสตทัศนูปกรณ์มีสภาพ
ดีใช้ประโยชน์ได้และทันสมัย

ด้านปริมาณ -
มีเครื่องเสียงที่ใช้ในห้องประชุ
มศรีพฤกษ์ ด้านคุณภาพ -
มีระบบอุปกรณ์และอำนวยควา
มสะดวกตามหลักการใช้บริการ



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : จัดหาวัสดุโสตทัศนูปกรณ์
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ไมค์โครโฟนแบบสาย ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 ตัว 450.00 900.00

2 ไฟ PA LED 3W ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

4 ตัว 2,500.00 10,000.00

3 บอร์ดควบคุมไฟ PA LED ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เครื่อง 3,000.00 3,000.00

4 mixer 8 ch ลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์)

1 เครื่อง 5,000.00 5,000.00

5 sport light (พร้อมขาตั้ง) ลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์)

2 ตัว 1,500.00 3,000.00

6 ตู้เสียงกลาง(ตู้ปล่าว) ลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์)

2 ตู้ 2,500.00 5,000.00

7 โรลสายไฟ ลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์)

1 โรล 3,100.00 3,100.00

รวม  30,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารทั่วไป
โครงการ สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 6
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล วัสดุสำนักงานนับว่ามีความสำคัญต่อสำนักงานและ องค์การ ในการนำมาใช้ ช่วยในการปฏิบัติงาน ให้มีความสะดวก ประหยัดแรงงาน

ในการดำเนินงาน มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ในการจัดดำเนินงานโครงการต่างๆ การพิมพ์งาน รายงานต่างๆ
ซึ่งเป็นของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่อการจัดเก็บและดำเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ครูนำไปจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และทำงาน ให้เรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ บริหารทั่วไป
งบประมาณ 35,000.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 35,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางสายสมร จิตตั้ง



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป งบประมาณ: 35,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสายสมร จิตตั้ง

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.1 ผลผลิต 1.
เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไ
ป 2.2 ผลลัพธ์ 1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครู
และผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน 2. เพื่อให้การดำเนินงานมีระบบ
มีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว 3.
เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้ครูนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ
ดและมีประสิทธิภาพ 4.
เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

3.1 เชิงปริมาณ 1. ครู
และผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน
ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว
เกิดความคล่องตัวมากขึ้น 3.2
เชิงคุณภาพ 1. ครู
และผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน
นำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้จริง 100
%

ด้านปริมาณ 1.
มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงา
นกลุ่มบริหารทั่วไปตรงตามคว
ามต้องการ 2. ครู
และผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน
สามารถนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้จริ
ง 100 % ด้านคุณภาพ 1. ครู
และผู้ปฏิบัติงานสำนักงานสาม
ารถทำงาน ได้สะดวกรวดเร็ว
เกิดความคล่องตัวมากขึ้น



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 หมึกปริ้นเตอร์เลเซอรH์P 85A ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 2,000.00 2,000.00

2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนาด 1.5 ม.* 2ม. ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 บอร์ด 7,000.00 7,000.00

3 ปลั๊กพ่วง 5 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 อัน 350.00 1,050.00

4 สติ๊กเกอร์ใสหลังเหลืองแผ่นใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 แผ่น 20.00 200.00

5 หมึกปริ้นเตอร์แท ้Epson สีดำ 664 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ขวด 268.00 804.00

6 มีดคัตเตอร์ใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

3 อัน 50.00 150.00

7 กรรไกร 7 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 อัน 53.00 106.00

8 ปากกาลูกลื่นน้ำเงิน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระปุก 188.00 188.00

9 เทปผ้ากาวขนาด 1 นิ้ว คละสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ม้วน 22.00 110.00

10 เทปผ้ากาวขนาด 1.5 นิ้ว คละสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ม้วน 33.00 165.00

11 เครื่องเย็บเข้าเล่มHD23S24 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 เครื่อง 1,445.00 1,445.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

12 เทปโฟม 2 หน้า 110/21mm 5M ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ม้วน 231.00 462.00

13 ที่ถอนลวดเย็บ SR-45T ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 30.00 30.00

14 ถ่านPanasonic AA 4ก้อนสีเขียวทอง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 แพ็ค 33.00 165.00

15 คลิบบอร์ดพลาสติก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 30.00 60.00

16 ลวดเสียบโรบิน (300ชิ้น) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระปุก 52.00 52.00

17 ลวดเย็บเข้าเล่ม MAX 1213 FA-H ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 139.00 139.00

18 คลิบหนีบดำ 412/110 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 กล่อง 30.00 90.00

19 คลิบหนีบดำ 415/111 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กล่อง 22.00 44.00

20 คลิบหนีบดำ 413/109 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 49.00 49.00

21 คลิบหนีบดำ 414/108 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 70.00 70.00

22 ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ 2 ด้าน 10*30ซม. ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 อัน 105.00 210.00

23 แผ่นเคลือบ A4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แพ็ค 350.00 700.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

24 ไม้ปัดขนไก่ด้ามยาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ด้าม 140.00 140.00

25 สมุดลงนาม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เล่ม 490.00 490.00

26 ถ่าน Panasonic AAA ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แพ็ค 45.00 90.00

27 ปากกาUNIสีขาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ด้าม 65.00 65.00

28 กาว UHU 21g ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 หลอด 70.00 140.00

29 กาว UHU 8.2g ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 หลอด 35.00 70.00

30 คงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 งาน 18,716.00 18,716.00

รวม  35,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารทั่วไป
โครงการ ส่งเสริมการออมกับธนาคารโรงเรียนวังเหนือวิทยา
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) กระทรวงศึกษามุ่งเน้นปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยระดับคุณภาพการศึกษา

สร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและสร้างการมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วน เพื่อให้พลเมืองมีคุณภาพ
มีสมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
สามารถเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด
โรงเรียนวังเหนือวิทยาได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินสาขาวังเหนือ
เปิดให้บริการธนาคารโรงเรียนวังเหนือวิทยาเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานให้กับนักเรียนที่สนใจกิจกรรมของธนาคาร
และฝึกให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน ให้มีนิสัยรักการออม
รู้จักสะสมทรัพย์ไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และเพื่อความมั่นคงในชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานบริหารทั่วไปจึงให้การส่งเสริมด้านการออมทรัพย์ ให้กับนักเรียนให้ได้รับความรู้ และได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว
จึงได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการออมกับธนาคารโรงเรียน ให้กับนักเรียน คณะ

วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 1. เพื่อนักเรียน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนวังเหนือวิทยา มีนิสัยรักการออม 2. เพื่อนักเรียน คณะครู
และบุคลากรในโรงเรียนวังเหนือวิทยา มีความมั่นคงในชีวิต 3. เพื่อนักเรียน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนวังเหนือวิทยา
มีความเป็นอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.2 ผลลัพธ์ นักเรียน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ 2,500.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 2,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางกานต์รวี คำพันธ์





วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานการออมและธนาคารโรงเรียน งบประมาณ: 2,500.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางกานต์รวี คำพันธ์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.1 ผลผลิต 1. เพื่อนักเรียน คณะครู
และบุคลากรในโรงเรียนวังเหนือวิทยา มีนิสัยรักการออม 2.
เพื่อนักเรียน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนวังเหนือวิทยา
มีความมั่นคงในชีวิต 3. เพื่อนักเรียน คณะครู
และบุคลากรในโรงเรียนวังเหนือวิทยา
มีความเป็นอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.2
ผลลัพธ์ นักเรียน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

ด้านปริมาณ -นักเรียน คณะครู
บุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ร้อยละ 75
เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนวัง
เหนือวิทยา ด้านคุณภาพ -
นักเรียน คณะครู
บุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยา
เกิดภูมิคุ้มกันในตนเอง
มีความมั่นคงในชีวิต
และมีความเป็นอยู่ตามหลักปรั
ชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อนักเรียน คณะครู
บุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ร้อยละ 75
เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนวัง
เหนือวิทยา 2. เพื่อนักเรียน
คณะครู
บุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ร้อยละ
75เกิดภูมิคุ้มกันในตนเอง
มีความมั่นคงในชีวิต
และมีความเป็นอยู่ตามหลักปรั
ชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานการออมและธนาคารโรงเรียน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 หมึกปริ้นเตอร์เลเซอรH์P 83A ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 2,200.00 2,200.00

2 กระดาษA4 80แกรม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 รีม 135.00 135.00

3 กระดาษขนาด A4สีม่วง 70แกรม 500แผ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ห่อ 135.00 135.00

4 ปากกาเน้นข้อความสีเขียวเรืองแสง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ด้าม 30.00 30.00

รวม  2,500.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารทั่วไป
โครงการ ชุมชนสัมพันธ์
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 6
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล โรงเรียนวังเหนือวิทยา มีเขตบริการ 8 ตำบล ในอำเภอวังเหนือ ซึ่งโรงเรียนวังเหนือวิทยา มีความจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริม

จากชุมชน ตลอดจนองค์กรภาครัฐ เอกชน ต่างๆ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จึงตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
มีความจำเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน กำหนดแนวทาง ในการพัฒนาโรงเรียน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน จึงได้จัดให้ มีการดำเนินงานโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 2.2 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
งบประมาณ 2,000.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 2,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางสาวณภัทร ตนภู



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ชุมชนสัมพันธ์ งบประมาณ: 2,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางสาวณภัทร ตนภู

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.2.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 2.2
เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

1 เม.ย. 2565
31 มี.ค. 2566

3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1
โรงเรียนวังเหนือวิทยาได้รับคว
ามร่วมมือจากชุมชน
ตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอก
ชน เป็นอย่างดี 3.2
ด้านคุณภาพ 3.2.1
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโร
งเรียน ชุมชน
องค์กรภาครัฐและเอกชน

ด้านปริมาณ
1.โรงเรียนวังเหนือวิทยาได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชน
ตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอก
ชน ด้านคุณภาพ
1.โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดี
กับชุมชนตลอดจนองค์กรภาครั
ฐและเอกชน



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ชุมชนสัมพันธ์
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ของที่ระลึก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 ชิ้น 500.00 2,000.00

รวม  2,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารทั่วไป
โครงการ ปฏิคม
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล งานบริการหรืองานปฏิคมมีความจำเป็นสำหรับโรงเรียน

เนื่องจากเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรต่างๆที่ทำงานร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการบริการที่ทำให้ผู้รับการบริการเกิดความรู้สึกพึงพอใจ
ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งานปฏิคมจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา
เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งเพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการให้การปฏิบัติงานและให้บริการ 2.เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สะดวกและเป็นระบบ
3.บุคลากรที่ได้รับการบริการมีความรู้สึกพึงพอใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

งบประมาณ 8,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 8,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นางกานต์รวี คำพันธ์



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์งานปฏิคม งบประมาณ: 8,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นางกานต์รวี คำพันธ์

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์งานปฏิคม 1 เม.ย. 2565
10 มี.ค. 2566

จัดหาวัสดุอุปกรณ์งานปฏิคม วัสดุอุปกรณ์ปฏิคมครบถ้วน



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : จัดหาวัสดุอุปกรณ์งานปฏิคม
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ผ้าปูโต๊ะสำเร็จ ขนาด 80*180 ซม. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ผืน 500.00 5,000.00

2 คูเลอร์ขนาด 18 ลิตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ถัง 2,000.00 2,000.00

3 ถาดสี่เหลี่ยมแสตนเลส 19 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 อัน 250.00 500.00

4 ถาดสแตนเลสวงกลม ขนาด 17 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ใบ 250.00 500.00

รวม  8,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารทั่วไป
โครงการ ปรับปรุงพัฒนางานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มาตรฐานที่ 2

กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนวังเหนือวิทยาได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านงานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว
และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ของโรงเรียนวังเหนือวิทยาขึ้นเพื่อพัฒนาด้านอาคารสถานที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนด้านสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 1. เพื่อให้อาคารสถานที่มีสภาพที่ดีใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด 2. เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด สวยงาม ร่มรื่นและปลอดภัย 2.2 ผลลัพธ์ 1.เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปาภายในมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพมีความปลอดภัย
งบประมาณ 468,700.00 บาท

เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 468,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายพัทธพงศ์ พรมชัย



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ปรับปรุงความสะอาดอาคารเรียน งบประมาณ: 60,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพัทธพงศ์ พรมชัย

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อให้อาคารสถานที่มีสภาพที่ดี สะอาดเรียบร้อย
และใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนมีสถานที่ที่เอื้อต่อการเ
รียนการสอน

ปรับปรุงสถานที่
ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนภา
ยในบริเวณโรงเรียน

กิจกรรมที่ 2. ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน งบประมาณ: 150,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพัทธพงศ์ พรมชัย

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อให้อาคารเรียนเรียบร้อย สวยงาม
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มที่

1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนมีสถานที่ที่เอื้อต่อการเ
รียนการสอน

ปรับปรุงสถานที่
ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ 3. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า น้ำประปา งบประมาณ: 44,700.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพัทธพงศ์ พรมชัย

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปาในโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน

1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนมีสถานที่ที่เอื้อต่อการเ
รียนการสอน

ซ่อมบำรุงระบบประปา ไฟฟ้า
เครื่องจักรกล
ให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 4. ปรับปรุงความปลอดภัยในสถานศึกษา งบประมาณ: 10,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพัทธพงศ์ พรมชัย

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในสถานศึกษา 1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนมีสถานที่ที่เอื้อต่อการเ
รียนการสอน

มีอาคารเรียน
และปรับปรุงสถานที่
ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนภา
ยในบริเวณโรงเรียนทั้งหมด



กิจกรรมที่ 5. ปรับปรุงพัฒนาโรงอาหาร งบประมาณ: 204,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพัทธพงศ์ พรมชัย

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อปรับปรุงพัฒนาโรงอาหาร ให้สะอาด เรียบร้อย 1 พ.ค. 2565
31 มี.ค. 2566

นักเรียนมีสถานที่ที่เอื้อต่อการเ
รียนการสอน

มีอาคารเรียน
และปรับปรุงสถานที่
ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนภา
ยในบริเวณโรงเรียนทั้งหมด



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงความสะอาดอาคารเรียน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ถังขยะ+ฝา ขนาด สีดำ 40 ลิตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

40 ใบ 220.00 8,800.00

2 ที่ตักผง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

40 อัน 45.00 1,800.00

3 น้ำยาขจัดคราบสนิม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 แกลลอน 250.00 2,500.00

4 เชือกฟางสีแดง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 โหล 420.00 1,260.00

5 ฝอยขัดหม้อ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 โหล 360.00 720.00

6 ไม้ถูพร้อมถังปั่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ถัง 1,950.00 1,950.00

7 ถุงขยะสีดำ 40*45 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 กิโลกรัม 65.00 3,250.00

8 ไม้กวาดหยากใย่ ขนพลาสติก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

15 ด้าม 360.00 5,400.00

9 ไม้กวาดขนไก่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 อัน 260.00 2,600.00

10 ผ้าม๊อบ + ถังปั่น ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชุด 1,950.00 1,950.00

11 ถุงขยะสีดำ 40*45 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 กิโลกรัม 65.00 3,250.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

12 ถุงขยะสีดำ 30*40 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 กิโลกรัม 65.00 3,250.00

13 แปรงขัดห้องน้ำ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

12 อัน 130.00 1,560.00

14 ถุงขยะสีดำ 40*45 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

100 กิโลกรัม 65.00 6,500.00

15 ถุงขยะสีดำ 30*40 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

100 กิโลกรัม 65.00 6,500.00

16 น้ำหอมดับกลิ่น ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 โหล 300.00 600.00

17 สบู่เหลวล้างมือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แกลอน 250.00 500.00

18 คงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 งาน 7,610.00 7,610.00

รวม  60,000.00

กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ธงชาติไทย ขนาด 60*90 ซม. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 ผืน 33.00 1,650.00

2 ธง วปร ขนาด 60*90 ซม. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 ผืน 38.00 1,900.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

3 เมล็ดดาวเรืองเหลือง 200 เมล็ด ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ถุง 325.00 325.00

4 พีทมอสเพาะ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ถุง 70.00 70.00

5 ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กก. 90.00 90.00

6 ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กก. 50.00 50.00

7 ยาฆ่าเชื้ัอรา ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กก. 180.00 180.00

8 ยาฆ่าแมลง 500 ซีซี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ขวด 270.00 270.00

9 ปุ๋ยพ่นทางใบ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ขวด 65.00 65.00

10 ดินปลูก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 ถุง 25.00 500.00

11 ถุงเพาะ 3*6 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กก. 70.00 140.00

12 ถังพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

7 ถัง 155.00 1,085.00

13 สายพาน #A57 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เส้น 120.00 120.00

14 ข้องอ 4 หุน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ชิ้น 8.00 40.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

15 ข้อต่อตรง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ชิ้น 7.00 35.00

16 ใบเลื่อย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชิ้น 60.00 120.00

17 กาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระป๋อง 85.00 85.00

18 ข้องอ 1/2 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชิ้น 9.00 18.00

19 ข้อต่อตรง 1/2 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชิ้น 8.00 16.00

20 ข้อต่อ 3 ทาง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชิ้น 10.00 20.00

21 กาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระป๋อง 84.00 84.00

22 ท่อ PVC 1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เส้น 49.00 49.00

23 ท่อ PVC 1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 เส้น 49.00 196.00

24 ก๊อก 1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

15 ชิ้น 115.00 1,725.00

25 กระเบื้องลอนคู่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

30 แผ่น 36.00 1,080.00

26 ลูกลอย 1/2 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 388.00 388.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

27 กลอน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ชิ้น 49.00 245.00

28 ข้องอ 1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

12 ชิ้น 9.00 108.00

29 ข้อต่อตรง 1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ชิ้น 8.00 80.00

30 ข้อต่อ 3 ทาง 1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

15 ชิ้น 10.00 150.00

31 เกลียวใน 1/2 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

15 ชิ้น 9.00 135.00

32 กาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระป๋อง 194.00 194.00

33 เทปพันเกลียว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ม้วน 31.00 31.00

34 สายยาง 5/8 (17.5 กก) ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ม้วน 2,541.00 2,541.00

35 รองพื้นปูนเก่า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ถัง 2,118.00 2,118.00

36 ทินเนอร์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ถัง 666.00 666.00

37 ลูกกลิ้ง 10" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ชิ้น 85.00 255.00

38 ลูกกลิ้ง 4" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ชิ้น 61.00 183.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

39 ถาดสี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 ถาด 85.00 510.00

40 แปรงทาสี 3" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ชิ้น 79.00 395.00

41 หลอดไฟยาว LED ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 หลอด 230.00 920.00

42 สกรู 3" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 363.00 363.00

43 แสลมดำ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 เมตร 31.00 310.00

44 กระเบื้องลอนคู่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

30 แผ่น 36.00 1,080.00

45 เหล็กกล่อง 2x1 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 เส้น 412.00 2,472.00

46 สกรู 3-1/2 แปดเหลี่ยม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 297.00 297.00

47 ลวดเชื่อม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 190.00 190.00

48 ฟุกเหล็ก 5/16 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 ชิ้น 10.00 200.00

49 ท่อ PVC 1 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เส้น 85.00 85.00

50 ข้องอ 1" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ชิ้น 20.00 100.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

51 ปูนตราเสือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ถุง 155.00 155.00

52 ก้ามปู 1 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ชิ้น 9.00 90.00

53 ทรายก่อ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กระสอบ 85.00 170.00

54 ท่อ 80 เซนติเมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 330.00 330.00

55 ฝาท่อ 80 เซนติเมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 310.00 310.00

56 พลาสติกเคลือบบัตร A4 ตราช้าง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 375.00 375.00

57 สติ๊กเกอร์พลาสติก 53*70 cm. สีขาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 แผ่น 26.00 260.00

58 สติ๊กเกอร ์PVC สีใส หลังเหลือง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 แผ่น 22.00 220.00

59 สติ๊กเกอร์แม่เหล็ก 10มม.*1.5มม.*10ม. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ม้วน 279.00 558.00

60 ธง สห ขนาด 60*90 ซม. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 ผืน 38.00 1,900.00

61 ใบเลื่อย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 43.00 43.00

62 กาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระปุก 84.00 84.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

63 ข้อตรง 1นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ตัว 15.00 75.00

64 ข้องอ 1 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ตัว 19.00 38.00

65 ข้อตรง 2*1 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ตัว 37.00 74.00

66 ท่อ 1 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เส้น 85.00 85.00

67 เลื่อย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 120.00 120.00

68 ท่อเหลือง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 เส้น 60.00 600.00

69 ก้ามปู ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 ตัว 6.00 300.00

70 พุ๊ก เบอร์ 7 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กล่อง 20.00 40.00

71 ดอกสว่านเจาะปูนโรตารี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 75.00 150.00

72 บล็อกลอย 2*4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

7 อัน 12.00 84.00

73 หน้ากาก 3 ช่อง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

7 อัน 16.00 112.00

74 ปลั๊กกราวด์คู่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

7 ตัว 70.00 490.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

75 สวิทซ์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ตัว 22.00 44.00

76 น็อตสกรูปลายสว่าน 1 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ถุง 60.00 60.00

77 สติ๊กเกอร์ตัวอักษร+ตัวเลข ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 แผ่น 230.00 230.00

78 ค่าเหมาล้างแอร์ ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

3 ตัว 700.00 2,100.00

79 ค่าจ้างทำป้ายยินดีต้อนรับ ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 งาน 7,500.00 7,500.00

80 ทินเนอร์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แกลลอน 250.00 500.00

81 กลอน 4 นิ้ว ห้องน้ำ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ตัว 25.00 250.00

82 กระสอบ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

50 ใบ 9.00 450.00

83 สว่านไร้สาย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ตัว 1,760.00 1,760.00

84 สว่านมากิต้า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ตัว 3,200.00 3,200.00

85 กรรไกตัดหญ้า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 425.00 425.00

86 ก๊อกปัสสาวะชาย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 425.00 425.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

87 กุญแจ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชุด 145.00 290.00

88 โครงเลื่อย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชุด 325.00 650.00

89 เหล็กกล่อง 1*1*1 มม. ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

75 เส้น 236.00 17,700.00

90 พุ๊ก เบอร์ 4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

400 ตัว 7.00 2,800.00

91 ลวดเชื่อม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 กล่อง 212.00 636.00

92 สีสเปรย์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

12 กระปุก 67.00 804.00

93 เคเบิ้ลไทร์ 6 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 ถุง 75.00 1,500.00

94 ดอกิตาร์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 อัน 110.00 550.00

95 ตาข่าย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ผืน 11,600.00 11,600.00

96 สังกะสีเลื่อย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 แผ่น 786.00 786.00

97 เชนไดร์ท ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระปุก 120.00 120.00

98 พัดลมผนัง 16 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 1,400.00 2,800.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

99 พัดลมผนัง 18 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 1,995.00 3,990.00

100 สายชำระ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 195.00 195.00

101 ทินเนอร์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ปิ๊บ 550.00 550.00

102 สีน้ำมัน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 แกลลอน 350.00 350.00

103 ตะไบกลม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 67.00 67.00

104 ก๊อก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ตัว 164.00 164.00

105 สายน้ำดี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เส้น 97.00 97.00

106 กลอนห้องน้ำ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 50.00 50.00

107 กุญแจ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 120.00 120.00

108 สายยู ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 60.00 60.00

109 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ตัว 3,920.00 3,920.00

110 เทป 3 เมตร ใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ม้วน 55.00 550.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

111 เทปละลาย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ม้วน 400.00 400.00

112 ไขควงลองไฟ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 อัน 43.00 258.00

113 ประตู ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 บาน 1,580.00 3,160.00

114 ม่านพับ 4 นิ้ว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 บาน 32.00 192.00

115 กุญแจ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 135.00 135.00

116 กลอน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 25.00 50.00

117 มือจับ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 25.00 50.00

118 แบล็ค เบอร์ 9 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 อัน 75.00 150.00

119 น้ำมันสน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระป๋อง 65.00 65.00

120 สะดือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 อัน 85.00 85.00

121 เลื่อยสติล ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ตัว 8,470.00 8,470.00

122 เชนไดร์ท ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระปุก 1,126.00 1,126.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

123 ฟุก 1/4 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

30 ชิ้น 7.00 210.00

124 น้ำมันเครื่อง 4T ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระปุก 135.00 135.00

125 น้ำมันเครื่อง 2 T ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระปุก 255.00 255.00

126 ฟุก 3/8 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ชิ้น 22.00 220.00

127 เกลียวนอก 3" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 ชิ้น 110.00 440.00

128 ข้อต่อตรง 3" ลด 2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 ชิ้น 130.00 520.00

129 วาว pvc 2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 152.00 152.00

130 เทปม้วนใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ม้วน 32.00 64.00

131 หัวเติมลม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 185.00 185.00

132 ยางนอก 80x90 ขอบ 17" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 เส้น 490.00 980.00

133 ยางใน 2.5 x 17" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 เส้น 110.00 440.00

134 กาวปะยาง 3k ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระปุก 75.00 75.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

135 แผ่นปะยางใหญ่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 แผง 130.00 130.00

136 เคเบิลไทร์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ถุง 75.00 150.00

137 ไม้อัด 10 มม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 แผ่น 460.00 920.00

138 ตะปู 1-1/2 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กิโลกรัม 37.00 37.00

139 ปูนเสือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 ถุง 175.00 1,050.00

140 ปูนพอร์ตแลนด์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 ถุง 206.00 824.00

141 ทรายก่อ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 คิว 970.00 970.00

142 อิฐมอญ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

300 ก้อน 4.50 1,350.00

143 ตะปู 2-1/2 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กิโลกรัม 67.00 134.00

144 ตะปู 3 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กิโลกรัม 67.00 134.00

145 คงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 งาน 28,599.00 28,599.00

รวม  150,000.00

กิจกรรมที่ 3 : ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า น้ำประปา



แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ถัง 2000 ลิตร แกรนิต ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ใบ 7,750.00 7,750.00

2 ปั๊มมิตซู 250 W ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ตัว 8,900.00 8,900.00

3 ข้อต่อตรง 2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ชิ้น 43.00 215.00

4 สายน้ำดี 60 cm ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เส้น 91.00 91.00

5 ก๊อกน้ำ 1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ชิ้น 115.00 575.00

6 ข้องอ 2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ชิ้น 59.00 177.00

7 กาว 250g ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระป๋อง 194.00 194.00

8 ปิด 1-1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ชิ้น 31.00 155.00

9 กาว 250g ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระป๋อง 194.00 194.00

10 ก๊อกน้ำ 1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ชิ้น 115.00 345.00

11 ข้องอ 1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

9 ชิ้น 3.00 27.00

12 ปิดตาย 1" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 15.00 15.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

13 ข้อต่อตรง 1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ชิ้น 8.00 24.00

14 เทป ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ม้วน 31.00 31.00

15 ท่อ pvc 1-1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 เส้น 130.00 650.00

16 ข้องอ 1-1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ชิ้น 37.00 185.00

17 ้ข้อต่อตรง 1-1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ชิ้น 31.00 155.00

18 ข้อต่อตรง 1" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ชิ้น 15.00 150.00

19 ข้องอ 1" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ชิ้น 18.00 54.00

20 กาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระป๋อง 85.00 85.00

21 ใบเลื่อย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชิ้น 60.00 120.00

22 ข้อต่อตรง 2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ชิ้น 43.00 430.00

23 ข้องอ 2 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ชิ้น 59.00 590.00

24 ปิด 4 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 97.00 97.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

25 ข้อต่อตรง 1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ชิ้น 8.00 80.00

26 ข้องอ 1/2 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ชิ้น 9.00 90.00

27 กาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระป๋อง 205.00 205.00

28 ท่อ pvc 1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

7 เส้น 55.00 385.00

29 ่ท่อ pvc 1-1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 เส้น 121.00 605.00

30 ข้องอ 1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ชิ้น 10.00 100.00

31 ข้อต่อตรง 1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ชิ้น 9.00 90.00

32 สามทาง 2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 11.00 11.00

33 ข้อต่อตรง 2-1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 43.00 43.00

34 ข้องอ 1-1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ชิ้น 43.00 129.00

35 ก๊อก 1/2 อ่างล้างมือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 400.00 400.00

36 วาว 1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 37.00 37.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

37 เกลียวนอก 1/2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชิ้น 9.00 18.00

38 เกลียวใน 1/2 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชิ้น 9.00 18.00

39 กาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระป๋อง 206.00 206.00

40 สายน้ำดี ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เส้น 115.00 115.00

41 เทปพันเกลียว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ม้วน 31.00 62.00

42 เกลียวนอก 1" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ชิ้น 19.00 95.00

43 เกลียวนอก 2 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 37.00 37.00

44 ข้อต่อตรง 2" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 37.00 37.00

45 ข้องอ 1 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ชิ้น 19.00 190.00

46 เกลียวใน 1 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชิ้น 25.00 50.00

47 ท่อ pvc 1" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 เส้น 103.00 206.00

48 ลูกลอย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 872.00 872.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

49 วาว 1 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ชิ้น 61.00 183.00

50 ใบมีดตัดหญ้า 14" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 ใบ 236.00 944.00

51 ข้องอ 1/2 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ชิ้น 9.00 90.00

52 ท่อ 1/2 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 เส้น 55.00 550.00

53 น้ำมันเครื่อง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 กระปุก 97.00 388.00

54 ข้อต่อตรง 1/2 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ชิ้น 8.00 80.00

55 ลวดเชื่อม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กล่อง 212.00 212.00

56 ใบเลื่อย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชิ้น 60.00 120.00

57 ข้อต่อตรง 1" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ชิ้น 15.00 75.00

58 กาวทาท่อ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระป๋อง 206.00 206.00

59 ข้อต่อตรง 4 หุน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ชิ้น 7.00 21.00

60 สามทาง 4 หุน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชิ้น 12.00 24.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

61 ฝาปิด 4 หุน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 7.00 7.00

62 ฝาปิด 6 หุน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 8.00 8.00

63 กาวทาท่อ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระป๋อง 60.00 60.00

64 ข้องอ 4 หุน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 ชิ้น 9.00 27.00

65 ท่อ 4 หุน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เส้น 58.00 58.00

66 ข้อต่อตรง 1-1/2 ลด 1" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 30.00 30.00

67 ลูกลอย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 880.00 880.00

68 กาวทาท่อ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระป๋อง 210.00 210.00

69 คงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 งาน 15,237.00 15,237.00

รวม  44,700.00

กิจกรรมที่ 4 : ปรับปรุงความปลอดภัยในสถานศึกษา
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 เติมน้ำยาถังดับเพลิง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 ถัง 450.00 9,000.00

2 ถังดับเพลิง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ถัง 1,000.00 1,000.00

รวม  10,000.00

กิจกรรมที่ 5 : ปรับปรุงพัฒนาโรงอาหาร
แหล่งงบประมาณ : งบสนับสนุนอื่นๆ -> ค่าอื่น ๆ
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 ท่อปูน 1.2 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

12 ท่อ 760.00 9,120.00

2 ฝาปิดท่อปูน 1.2 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 ฝา 720.00 2,880.00

3 ยาแนว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ถุง 50.00 100.00

4 กระเบื้อง 30x30 เซนติเมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

3 กล่อง 170.00 510.00

5 ไม้ฝา 6x3 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

4 ชิ้น 80.00 320.00

6 สกรู ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ถุง 65.00 65.00

7 ท่อ PVC 5" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 เส้น 875.00 875.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

8 ใบตัดกระเบื้อง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 100.00 100.00

9 ข้อต่อตรง 1" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ชิ้น 15.00 150.00

10 ข้องอ 1 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

10 ชิ้น 20.00 200.00

11 ข้อต่อตรง 1/2-1" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชิ้น 31.00 62.00

12 ปิดท่อ 1/2 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ชิ้น 8.00 40.00

13 ปอดท่อ 1" ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

5 ชิ้น 15.00 75.00

14 ค่าจ้างเหมาขุดบ่อบำบัด ดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

1 งาน 5,900.00 5,900.00

15 รถแม็คโครขุดบ่อทิ้งขยะอินทรีย์หรือขยะมูลฝอย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 งาน 20,200.00 20,200.00

16 สายไฟ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 เมตร 15.00 90.00

17 เบรคเกอร์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 145.00 145.00

18 ปลั๊กไฟ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 60.00 60.00

19 เลื่อย ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 326.00 326.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

20 เทป ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 55.00 55.00

21 ก๊อกน้ำ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 195.00 195.00

22 ท่อน้ำ 4 หุน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 เส้น 55.00 110.00

23 ข้องอ 4 หุน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 9.00 9.00

24 ข้อต่อตรง 4 หุน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 8.00 8.00

25 เกลียวนอก ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 8.00 8.00

26 กาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 กระป๋อง 60.00 60.00

27 สามทาง 4 หุน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 10.00 10.00

28 ช่างซ่อมหลังคาหอประชุมใหม่ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 งาน 1,500.00 1,500.00

29 เชือก 2.5 มม ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ม้วน 188.00 376.00

30 กระเบื้องลอนคู่ ยาว 1.5 เมตร ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

20 แผ่น 67.00 1,340.00

31 น้ำยาฆ่าหญ้า ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กระปุก 550.00 1,100.00



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

32 เชนไดรท์ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 กระป๋อง 120.00 240.00

33 กุญแจ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชิ้น 97.00 194.00

34 เหล็กกล่อง 1x1 " ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

6 เส้น 285.00 1,710.00

35 แปรง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชิ้น 55.00 55.00

36 คงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 งาน 155,812.00 155,812.00

รวม  204,000.00



รายละเอียดโครงการ
ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายงาน บริหารทั่วไป
โครงการ สืบสานประเพณีไทย และวันสำคัญ
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2
กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นการพัฒนาด้านสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาที่มีการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา

โดยยึดคุณธรรมนำความรู้มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางและทั่วถึง
โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับจากนโยบายดังกล่าวทางโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ได้ตระหนักภารกิจที่สำคัญเพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน โดยสู่กระบวนการเรียนรู้แบบโครงการงานคุณธรรม
จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและสมบูรณ์แบบเพื่อให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านสังคมโดยยึดคุณธรรมนำความรู้
งานเสริมสร้างระเบียบวินัยจึงได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง วันแห่เทียนเข้าพรรษา วันสถาปนาโรงเรียน และวันเฉลิมฯ

วัตถุประสงค์ 2.1 ผลผลิต 1. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2.2 ผลลัพธ์ 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 2. ผู้เรียนตระหนักและอนุรักษ์ความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทย

งบประมาณ 65,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
เป็นงบดำเนินงาน 65,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้เสนอโครงการ นายพัทธพงศ์ พรมชัย



วัตถุประสงค์กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมวันลอยกระทง งบประมาณ: 20,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพัทธพงศ์ พรมชัย

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 1 พ.ย. 2565
1 ธ.ค. 2565

1. นักเรียนชั้นม.1-6 ทุกคน 2.
นักเรียนชั้นม.1-6 ทุกคน

ด้านปริมาณ 1.นักเรียนร้อยละ
90
เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง
2.นักเรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรมวันแห่เทียนพ
รรษา 3.นักเรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโร
งเรียน ด้านคุณภาพ
1.นักเรียนมีทักษะแสวงหาควา
มรู้ด้วยตนเอง
รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่า
งต่อเนื่อง
2.นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จำเป็นตามหลักสูตร

กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา งบประมาณ: 11,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพัทธพงศ์ พรมชัย

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา 15 มิ.ย. 2565
31 ก.ค. 2565

1. นักเรียนชั้นม.1-6 ทุกคน 2.
นักเรียนชั้นม.1-6 ทุกคน

2.นักเรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรมวันแห่เทียนพ
รรษา

กิจกรรมที่ 3. วันเฉลิมพระชนพรรษาราชินี งบประมาณ: 1,500.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพัทธพงศ์ พรมชัย



วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อสืบสานประเพณีเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาราชินี 1 มิ.ย. 2565
15 มิ.ย. 2565

1. นักเรียนชั้นม.1-6 ทุกคน g นักเรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4. วันเฉลิมพระชนพรรษาฯร.10 งบประมาณ: 1,500.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพัทธพงศ์ พรมชัย

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อสืบสานวันเฉลิมพระชนพรรษาฯ ร.10 21 ก.ค. 2565
4 ส.ค. 2565

นักเรียนชั้นม.1-6 ทุกคน นักเรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่ 5. วันสถาปนาโรงเรียน งบประมาณ: 25,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพัทธพงศ์ พรมชัย

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อสืบสานประเพณีวันสถาปนาโรงเรียน 1 ธ.ค. 2565
31 ธ.ค. 2565

นักเรียนชั้นม.1-6 ทุกคน นักเรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่ 6. วันแม่แห่งชาติ งบประมาณ: 1,500.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพัทธพงศ์ พรมชัย

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อสืบสานวันแม่แห่งชาติ 1 ส.ค. 2565
21 ส.ค. 2565

นักเรียนชั้นม.1-6 ทุกคน นักเรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่ 7. วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 งบประมาณ: 1,500.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพัทธพงศ์ พรมชัย

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อแสดงความเครพและอาลัยต่อวันคล้ายวันสวรรคต
รัชการที่9

1 ส.ค. 2565
20 ส.ค. 2565

นักเรียนชั้นม.1-6 ทุกคน นักเรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรม



กิจกรรมที่ 8. วันปิยมหาราช งบประมาณ: 1,500.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพัทธพงศ์ พรมชัย

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อสืบสานวันสำคัญวันปิยมหาราช 9 ส.ค. 2565
30 ส.ค. 2565

นักเรียนชั้นม.1-6 ทุกคน นักเรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่ 9. วันพ่อแห่งชาติ งบประมาณ: 1,500.00 บาท ผู้รับผิดชอบ: นายพัทธพงศ์ พรมชัย

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 28 พ.ย. 2565
12 ธ.ค. 2565

นักเรียนชั้นม.1-6 ทุกคน นักเรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรม



ทรัพยากรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมวันลอยกระทง
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 วัสดุการจัดงานลอยกระทง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 งาน 20,000.00 20,000.00

รวม  20,000.00

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 เทียนพรรษา ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

2 เล่ม 2,000.00 4,000.00

2 สังฆทาน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ชุด 200.00 400.00

3 ผ้าอาบน้ำฝน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

2 ผืน 150.00 300.00

4 ผ้าริ้วสีขาว ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ม้วน 1,800.00 1,800.00

5 ผ้าริ้วสีเหลือง ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ม้วน 1,800.00 1,800.00

6 ค่าดอกไม้สด ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 2,700.00 2,700.00

รวม  11,000.00



กิจกรรมที่ 3 : วันเฉลิมพระชนพรรษาราชินี
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 พานพุ่มเงินทอง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชุด 1,500.00 1,500.00

รวม  1,500.00

กิจกรรมที่ 4 : วันเฉลิมพระชนพรรษาฯร.10
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 พานพุ่มเงินทอง ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 ชุด 1,500.00 1,500.00

รวม  1,500.00

กิจกรรมที่ 5 : วันสถาปนาโรงเรียน
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 วัสดุจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 งาน 25,000.00 25,000.00

รวม  25,000.00

กิจกรรมที่ 6 : วันแม่แห่งชาติ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 พานดอกมะลิ เบอร์6 ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 ชุด 1,485.00 1,485.00

2 คงเหลือ ดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

1 งาน 15.00 15.00

รวม  1,500.00

กิจกรรมที่ 7 : วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 วัสดุจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่9 ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 งาน 1,500.00 1,500.00

รวม  1,500.00

กิจกรรมที่ 8 : วันปิยมหาราช
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 วัสดุจัดงานวันปิยมหาราช ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 งาน 1,500.00 1,500.00

รวม  1,500.00

กิจกรรมที่ 9 : วันพ่อแห่งชาติ
แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มบริหารทั่วไป



ลำดับ รายการ งบรายจ่าย จำนวน หน่วย ราคา รวม

1 วัสดุในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ดำเนินงาน
(ค่าวัสดุ)

1 งาน 1,500.00 1,500.00

รวม  1,500.00



 

คณะผู้จัดท ำ 
 

คณะท่ีปรึกษำ 
นายด ารงค์  ตุลาสืบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
นางสิริประทุม   โตนะโพ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
นายสมชาย  พันธุส์ันติกลุ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา กลุ่มบรหิารวิชาการ 
นายปรัชญ์  มาวิเลิศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
นายกฤติน   พันธุระ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรยีนวังเหนือวิทยา กลุ่มบริหารทัว่ไป 
นายประวิทย์   ค าพันธ ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรยีนวังเหนือวิทยา กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 
คณะผู้จัดท ำ 
นายสังเวียน เสียงดี  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางสุพรรษา   ติ๊บปาละวงศ์ รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
นางสาวอุบลรตัน์   จักรแ์ก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล 
นายสากล คิดอ่าน หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
นายสุทัศน ์ ไชยมูลเงิน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน 
นางสาวจรีาภรณ ์ ศิรินันท ์ หัวหน้างานพัฒนานโยบายและแผน 
นางกัญญ์พิดา  กันธิมา เจ้าหน้าที่งานพัฒนานโยบายและแผน 
 

 
 
 
 



                                                  ค ำสั่งโรงเรียนวังเหนือวิทยำ 
                                                         ที่  23/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำ ปีกำรศึกษำ 2565 
............................................................................... 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยและหลักกำรส ำคัญในกำรจัดกำรศกึษำให้
มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน หมวดที ่ 6 มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนได้ด ำเนินไปอย่ำงมีคุณภำพ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งบเงินอุดหนุน ค่ำใช้จ่ำย
รำยหัวจดัสรรให้สถำนศกึษำเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำผู้เรียน ทำงโรงเรียน     วงั
เหนือวิทยำ จึงได้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรปีกำรศึกษำ 2565 ขึ้น และเพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย มคีุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและนักเรียน จึงขอแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ด ำเนินกำรจดัท ำแผนปฏิบัติกำรปีกำรศึกษำ 2565 ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ จดัสรรงบประมำณ วำงแผน ก ำหนดแนวทำงและวิธดี ำเนินกำร ส่งเสริมสนับสนุน ให้
ค ำแนะน ำ ดูแล ก ำกับตดิตำม และแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่อำจจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย 
 1.1  นำยด ำรงค์   ตุลำสืบ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 1.2  นำยปรัชญ์   มำวิเลิศ ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
 1.3  นำงสิริประทุม   โตนะโพ ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
 1.4  นำยสมชำย        พันธุ์สันติกุล ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
 1.5  นำยกฤติน   พันธุระ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
 1.6  นำยประวิทย์   ค ำพันธ ์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
 1.7  นำยสำกล           คิดอ่ำน ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 1.8  นำงสำววันเพ็ญ คิดอ่ำน ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 1.9  นำงสำวอุบลรตัน์   จักร์แก้ว ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 1.10  นำยสังเวียน        เสียงดี ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 1.11  นำงสำวจีรำภรณ ์ ศิรินันท ์ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.12  นำงกัญญ์พิดำ  กันธิมำ  ต ำแหน่ง คร ู   กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้ำที่ ศกึษำ ท ำควำมเข้ำใจ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำ ปีกำรศึกษำ 2565  
ประสำนงำน ปรับปรุง ตดิตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยประกอบด้วย 
    2.1) กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 2.1.1 นำยสังเวียน   เสียงดี  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 



 2.1.2 นำงสุพรรษำ ติ๊บปำละวงศ์  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 2.1.3 นำงจรรยำ   คนธสิงห์   ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 2.1.4 นำงสำคร  ขัดสี  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.1.5 นำงเกษณี เครือกลำงรงค ์ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.1.6 นำยเสถียร   คนหลัก ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.1.7 นำยศุภักษร   กันเต็ง ต ำแหน่ง ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
 2.1.8 นำงสำวสิรินทรำ พันธ์เรือนด ี ต ำแหน่ง คร ู   กรรมกำร 
 2.1.9 นำยภูวดล   หลักฐำน ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
 2.1.10 นำงปุณยนุช พรหมไชยวงศ ์ ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
 2.1.11 นำงมัลลิกำ   ดวงสุภำ ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร   
 2.1.12 นำงสำวจรีำภรณ ์ ศิรินันท์  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.1.13 นำงกัญญ์พิดำ  กันธิมำ  ต ำแหน่ง คร ู   กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร     
   
 2.2) กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 2.2.1  นำยสมชำย        พันธุ์สันตกิุล  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 2.2.2  นำงสำววันเพ็ญ   คิดอ่ำน  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 2.2.3  นำยวสุมิตร   นุชสวัสดิ ์  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.2.4  นำยกฤติน   พันธุระ  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.2.5  นำงทิพย์สดุำ   วิลำวัลย ์  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.2.6  นำงอ ำพร   พำนทอง  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  2.2.7  นำงสำวหทัยรัตน ์ ทองแดง  ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.2.8  นำงสำวพัชรินทร ์ สว่ำงถำวรกุล ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร  
 2.2.9  นำงปิยธิดำ   คนเก่ง  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.2.10  นำยครรชิต  บัวจีน  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.2.11  นำงสำวอนัญญำ   สุวรรณรงค ์  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร  
 2.2.12  นำงสำวเมทิญำ   นนท์ศรี  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.2.13  นำงสำวรัชชนก   วงศ์เขียว  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.2.14  นำยธงชัย   สระแก้ว  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.2.15  นำงสำวจีรำภรณ์    ศิรินันท ์  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.2.16  นำงสำวชนิดำ  เสียงดัง  ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.2.17  นำยธนพงศ ์ พรหมเรืองฤทธิ์   ต ำแหน่ง ครผูู้ช่วย  กรรมกำร 
           2.2.18  นำงสำวแสงเดือน   บุญยืน  ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.2.19  นำงสำวสินฤทัย   ใจนันต๊ะ  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร     
   



    2.3) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 2.3.1  นำงสิริประทุม   โตนะโพ ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
 2.3.2  นำงสำวอุบลรตัน ์ จักร์แก้ว ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 2.3.3  นำยครรชิต   บัวจีน ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.3.4  นำงสำวจิญำภัค   แซ่ลิ้ม ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.3.5  นำงสำวจิตรำภรณ์   วันละ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.3.6  นำยปฏิจักร ประขัน ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.3.7  นำงสำวอโรชำ   ธิวงศ์น้อย ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.3.8 นำงสำวจติโสภิณ กองอะรินทร ์ ต ำแหน่ง ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
 2.3.9  นำงปิยธิดำ   คนเก่ง ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.3.10  นำงสำวชัชมำศ สุดจ ำ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
  
2.4) กลุ่มบริหำรทัว่ไป 
 2.4.1  นำยกฤติน   พันธุระ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 2.4.2  นำยสำกล คิดอ่ำน ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร   
 2.4.3  นำยธิษณ์             ปวงแก้ว ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.4.4  นำงกำนตร์ว ี  ค ำพันธ ์  ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.4.5  นำยอภิชำต         ดีงำม ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร  
 2.4.6  นำยเรวัต            เสียงโต ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.4.7  นำยพรอ้มพงษ ์ สะสม ต ำแหน่ง คร ู   กรรมกำร 
 2.4.8  นำยพิชติ พลหำญ ต ำแหน่ง คร ู   กรรมกำร 
 2.4.9  นำยพัทธพงศ ์ พรมชัย ต ำแหน่ง ครูผู้ชว่ย  กรรมกำร 
 2.4.10 นำยกฤษณพันธ์  พูลสุข ต ำแหน่ง คร ู   กรรมกำร 
 2.4.11  นำยภูวดล  หลักฐำน ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 
 2.4.12  นำงกรรณิกำร ์     สมม ี ต ำแหน่ง ครูอตัรำจ้ำง  กรรมกำร 
 2.4.13  นำงสำวณภัทร ตนภู ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 2.4.14  นำงสำยสมร จิตตั้ง ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
2.5) กลุ่มบริหำรกจิกำรนักเรียน 
 2.5.1  นำยประวิทย ์ ค ำพันธ ์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 2.5.2  นำยสุทัศน ์ ไชยมูลเงิน ต ำแหน่ง คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
 2.5.3  นำยจักริน   พำนทอง ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.5.4  นำยรัฐนันท์   โรจน์ฐิติกุล    ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.5.5  นำยกุศล ไชยศร ี ต ำแหน่ง คร ู   กรรมกำร 
 2.5.6  นำยจิรำวุฒ ิ วงศ์พระครู  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 



 2.5.7  นำงสำวพัชรินทร ์ สวำ่งถำวรกุล ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.5.8  นำงรววิรรณ   พรมส้มซ่ำ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
3. คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนผล มีหน้ำที่ รวบรวม ติดตำม จดัท ำรูปเล่ม รำยงำนให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ทรำบ ประกอบดว้ย 
 3.1  นำยสังเวียน   เสียงดี ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
 3.2  นำงสำวอุบลรตัน์       จักร์แก้ว ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 3.3  นำยสำกล   คิดอ่ำน ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 3.4  นำงสำววันเพ็ญ   คิดอ่ำน ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
 3.5  นำงสำวจรีำภรณ์   ศิรินันท ์ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.6  นำงกัญญ์พิดำ  กันธิมำ ต ำแหน่ง คร ู  กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 
 ให้คณะกรรมกำรที่ไดร้ับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย บรรลุวตัถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรและโรงเรียนต่อไป 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง   ณ  วันที่   23  มีนำคม  พ.ศ. 2564 

   
  ลงชื่อ  

          (นำยด ำรงค์  ตุลำสืบ) 
                                                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังเหนือวิทยำ 

 


