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สถานภาพของโรงเรียน

1. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนหองแซงวิทยาคม

1. ประเด็นตัวช้ีวัดปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (STEP) และ ภายใน (2S4M)

ประเด็นตัวช้ีวัดปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน
รายการปจจัย คาเฉลี่ยคะแนนจริง

1. ดานสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.18
2. ดานเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.04
3. ดานเศรษฐกิจ ( Economic = E ) 0.02
4. ดานการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.04
สรุปการประเมินสถานภาพปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (2S4M) 0.28

ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดลอมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน
รายการปจจัย คาเฉลี่ยคะแนนจริง

1. ดานโครงสรางและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.02
2. ดานผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) 0.24
3. ดานบุคลากร (Man = M1) 0.27
4. ดานประสิทธิทางการเงิน (Money = M2) 0.08
5. ดานวัสดุ และอุปกรณ (Materials = M3 ) 0.19
6. ดานการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.20

สรุปการประเมินสถานภาพปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (2S4M) 1.00
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กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนหองแซงวิทยาคมบนแกนความสัมพันธของ
SWOT

สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนหองแซงวิทยาคม
STARS ดาวรุงคือ โรงเรียนมีสมรรถนะภายในท่ีเข็มแขง และสภาพแวดลอมภายนอก ท่ีเอ้ือตอดําเนินการ
กําหนดกลยุทธเพ่ือขยายงานและสรางความเจริญเติบโต

1.1สภาพแวดลอมภายนอก
การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียนท้ัง 4 ดาน  ในแตละดานมีท้ังท่ีเปนโอกาสและอุปสรรคตอ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเม่ือนํามาวิเคราะหแลวปรากฏวา  สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนโอกาสเอ้ือตอการ
จัดการศึกษาทุกดาน คือ  ดานสังคมและวัฒนธรรม  ดานเทคโนโลยี  ดานการเมืองและกฎหมาย  และดาน
เศรษฐกิจ

ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social)
โดยภาพรวมเปนโอกาศเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน คือ ชุมชนใหความสะดวกในแหลง

วิทยากร  แหลงเรียนรู  บุคลากรในชุมชนมีความรูความสามารถดานวิชาชีพ  จึงใหการสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน
แกโรงเรียน  ชุมชนมีการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีไดดี  ทําใหเปนแบบอยางท่ีดีแก
นักเรียน และชุมชนมีความพรอมในการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

สวนท่ีเปนอุปสรรคของโรงเรียนคือ  สภาพครอบครัวของนักเรียนไมสมบูรณ  บิดา มารดา  ตองไปทํางาน
ตางถ่ินใหลูกอยูกับปู  ยา  ตา ยาย ซึ่งไมสามารถอบรมสั่งสอนและดูแลนักเรียนไดดีอยางเต็มท่ี  ผูปกครองท่ีมี
ความพรอมมักมีคานิยมสงบุตรหลานเขาไปเรียนในโรงเรียนท่ีอยูอําเภอหรือจังหวัด

ดานเทคโนโลยี (Technology)
โดยภาพรวม  เปนโอกาสเอ้ือตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน  คือ มีการแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชนและ

หนวยงานตาง ๆ ระดับทองถ่ินสงผลใหชุมชนเกิดการเรียนรู  มีสื่อและเทคโนโลยีกาวหนาทําใหนักเรียนสามารถ
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สรางองคความรูได ระบบโทรศัพทภายในชุมชนเปนโทรศัพทขององคการสื่อสารแหงประเทศไทย  สามารถ
เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตได  ทําใหนักเรียนมีโอกาสสัมผัสและหาความรูเพ่ิมเติมได
สวนท่ีเปนอุปสรรคของโรงเรียนคือ  การใหบริการสื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู เพ่ือการสืบคนขอมูลแกครู และ
นักเรียนไมสะดวก  นักเรียนบางสวนนําสื่อเทคโนโลยีไปใชในทางท่ีผิด ทําใหการบริการอินเตอรเน็ตไมท่ัวถึง

ดานเศรษฐกิจ (Economic)
โดยภาพรวมเปนโอกาสของโรงเรียนคือ  องคกรเอกชนและองคกรภายนอกโรงเรียนใหการสนับสนุนดาน

เงินทุนการศึกษา  ทําใหนักเรียนท่ีขาดแคลนสวนหนึ่งไดรับการชวยเหลือในระดับหนึ่ง  ชุมชนสวนใหญมีความ
พรอมท่ีจะใหการสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน
สวนท่ีเปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน  คือ  ผูปกครองสวนมากมีรายไดต่ําและไมแนนอนจึงสงผล
กระทบตอการศึกษาของนักเรียน  สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา  วัสดุอุปกรณการศึกษามีราคาสูง  งบประมาณท่ีรัฐ
จัดสรรใหโรงเรียนไมเพียงพอตอการดําเนินงานของโรงเรียน

ดานการเมืองและกฎหมาย (Politic)
โดยภาพรวมเปนโอกาสเอ้ือตอการจัดการศึกษาท่ีมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ทําให

การจัดการศึกษามีการพัฒนาท่ีดีข้ึน  และการท่ีรัฐบาลมีเงินกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาทําใหนักเรียนท่ียากจนมี
โอกาสไดเรียนตอมากข้ึน  สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนและจากนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงเนนใหชุมชน
ปราศจากอบายมุข  ทําใหสังคมเกิดความสงบสุข  มีผลดีตอการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  องคการบริหาร
สวนตําบลมีนโยบายตั้งงบประมาณสําหรับเยาวชน/นักเรียนโรงเรียนหองแซงวิทยาคมมากข้ึน

สวนท่ีเปนอุปสรรค  คือ  การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐไดรับนอย  ไมเพียงพอตอการจัดการศึกษา
ประชากรขาดวินัย  ไมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ทําใหเกิดปญหาในการพัฒนา  และจาก
นโยบายปรับลดอัตรากําลังคนของภาครัฐ  ทําใหโรงเรียนขาดบุคลากรสงผลใหการพัฒนาการศึกษาไมตอเนื่อง

1.2 สภาพแวดลอมภายใน
การประเมินสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนโดยภาพรวมแลวเปนจุดแข็งตอการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียน  เม่ือนํามาวิเคราะหแลวปรากฏวา  สภาพแวดลอมภายในเปนจุดแข็งตอการจัดการศึกษาทุกดาน  คือ
โครงสรางการบริหารและนโยบายขององคกร  ดานการบริการและผลผลิต  ดานปริมาณและคุณภาพบุคคล  ดาน
การบริหารและการจัดการ  ดานประสิทธิภาพทางการเงิน  และดานวัสดุอุปกรณ

ดานโครงสรางและนโยบายขององคกร (Structure)
โรงเรียนมีการจัดโครงสรางการบริหารงานอยางเหมาะสมสําหรับสภาพของโรงเรียนในปจจุบัน  มีการ

กําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของฝาย  งาน อยางชัดเจน มีการกําหนดนโยบายของโรงเรียนโดยไดเปด
โอกาสใหบุคลากรทุกฝายรวมท้ังชุมชนไดเขามามีสวนรวม   ผูบริหารมีความสามารถในการเปนผูนํา  มีมนุษย
สัมพันธ  และมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการ  มีคุณธรรม  จริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากร  สงผลใหการ
พัฒนาการศึกษามีคุณภาพ
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สวนท่ีเปนจุดออนของโรงเรียนคือ  การนิเทศ  กํากับ  ติดตามการปฏิบัติงานยังมีความตอเนื่องนอยสงผล
ตอการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  การประชาสัมพันธและการเผยแพรขอมูลขาวสารของโรงเรียนยังไมเต็มท่ีทํา
ใหชุมชนไดรับทราบการดําเนินงานของโรงเรียนนอย  บุคลากรสวนใหญยังปฏิบัติหนาท่ีไมสอดคลองกับนโยบาย

ดานการบริการและผลผลิต (Service/Product)
ดานการบริการการศึกษาของโรงเรียนจัดไดอยางเหมาะสม ใหบริการการศึกษาแกนักเรียนไดอยางท่ัวถึง

และเสมอภาค  มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทําใหรูสภาพท่ีแทจริงของนักเรียนทําใหสามารถใหคําแนะนํา
ชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง
สวนท่ีเปนจุดออนของโรงเรียนคือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  ยังมีนักเรียนยังไมผานเกณฑการผานของหลักสูตร
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานยังอยูในระดับท่ีพอใจ   สงผลตอการพัฒนาโรงเรียน

ดานปริมาณและคุณภาพบุคคล (Men)
สวนท่ีเปนจุดแข็งของโรงเรียน คือ  บุคลากรมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรมสงผลใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  บุคลากรมีขวัญกําลังใจ  มีความรักสามัคคีในหมูคณะสงผลใหการพัฒนาของโรงเรียน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

สวนท่ีเปนจุดออนคือ  ขาดบุคลากรในบางสาขาวิชา  สงผลใหเกิดขอจํากัดในการจัดแผนการเรียนใหกับ
นักเรียน  ครูมีงานพิเศษตองรับผิดชอบมากทําใหประสิทธิภาพในการสอนลดลง  ครูสวนใหญยังไมปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนและวิธีการวัดผลประเมินผล

ดานประสิทธิภาพทางการเงิน ( Money)
สวนท่ีเปนจุดแข็งคือ  โรงเรียนไดระดมทรัพยากรชวยสนับสนุนดานการพัฒนาการศึกษา และจัดกิจกรรม

ไดรับความรวมมือจากผูปกครอง และองคกรอ่ืนเปนอยางดี   มีการดําเนินงานตามระเบียบดานการเงินอยาง
เครงครัดและถูกตอง

สวนท่ีเปนจุดออนของโรงเรียนงบประมาณบางสวนไมเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนปฏิบัติการ  กลุม
สาระไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยไมเพียงพอตอการพัฒนาการเรียนการสอน  โรงเรียนไดรับงบประมาณจาก
ภาครัฐนอยไมเพียงพอตอการบริหารงาน

ดานวัดสุ อุปกรณ (Materials)
สวนท่ีเปนจุดแข็งคือ  บริเวณโรงเรียนรมรื่น  สวยงามเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน  มีแหลงเรียนรูมาก

ท้ังภายในและภายนอก  สงผลตอการเรียนการสอน
สวนท่ีเปนจุดออนคือ  อาคารโรงอาหารไมเพียงพอและอายุการใชงานมากทําใหไม เหมาะสมตอการ

รับประทานอาหาร ขาดแคลนวัสดุอุปกรณทางการศึกษา  โดยเฉพาะคอมพิวเตอร  สื่อเทคโนโลยีไมเพียงพอสงผล
ตอการพัฒนาการเรียนการสอน หองปฏิบัติการชํารุด อุปกรณชํารุดมีอายุการใชงานมานาน
ดานการบริหารจัดการ ( Mannagement)

สวนท่ีเปนจุดแข็งคือ โรงเรียนจัดทําแผนและโครงการทําใหโรงเรียนมีกรอบทิศทาง และเครื่องมือในการ
บริหารจัดการในรอบป  การประสานงานในการทํางาน ดีพอสมควร บุคลากรใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของโรงเรียน
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สวนท่ีเปนจุดออนคือ โรงเรียนมีระบบสารสนเทศยังไมดีพอสงผลตอการใชขอมูลทําใหลาชา ไมมี
ประสิทธิภาพ  ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการยังไมเปนปจจุบันขาดการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานตาม
คําสั่งการปฏิบัติงานท่ีไดรับ

2. ผลการประเมินสภาพของโรงเรียน
โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากชุมชนมากพอสมควร  ทุกครั้งท่ีขอใหสนับสนุน ดังนั้นสถานภาพภายใน

และภายนอกโรงเรียนมีสมรรถนะภายในท่ีเข็มแขง และสภาพแวดลอมภายนอก ท่ีเอ้ือตอการดําเนินการ  โรงเรียน
จึงควรกําหนดกลยุทธในการพัฒนาเพ่ือขยายงานและสรางความเจริญเติบโต  ใหบุคลากรตระหนักในบทบาท
หนาท่ี  ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหเหมาะสมกับทิศทางในกรอบของการปฏิรูปการศึกษา  หาทางรวมมือกับทุก
ฝายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  เพ่ือจัดการศึกษาใหแกเยาวชนและสังคมมากข้ึน  และจัดใหโรงเรียนเปน
ศูนยกลางการศึกษาของชุมชนใหได

วิสัยทัศน  พันธกิจ  กลยทุธ  เปาประสงค  โรงเรียนหองแซงวิทยาคม
วิสัยทัศน(Vision)

โรงเรียนหองแซงวิทยาคมมุงจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  สูวิถีความพอเพียง  โดยบุคลากรมืออาชีพ  ภายใตการมีสวนรวมทุกภาค
สวน

พันธกิจ (Mission)
1.สงเสริมใหผูเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
2. ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  ผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐาน

นําความรูไปใชในการศึกษาตอและเพ่ือการประกอบอาชีพ
3. สงเสริมใหนักเรียนสามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพ่ือการสื่อสาร
4. สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ
5. อนุรักษสงเสริมสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน
6. พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. พัฒนาองคความรูครู และบุคลากรทางการศึกษา ดานการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและ

ทักษะในการสื่อสารของครู ใหมีสมรรถนะในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการ หลักสูตร การจัดการเรียนรูและแหลงเรียนรูสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนและ

ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในศตวรรษท่ี 21
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เปาประสงค (Goals)
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมไดครอบคลุมทุกมาตรฐานและทุกตัวบงชี้มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง

และผานการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
2. พัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถนําความรูไปใชใน

การศึกษาตอและเพ่ือการประกอบอาชพี
4. นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงข้ึน
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย

12 ประการ
6. นักเรียนใชภาษาไทยในการสื่อสารไดคลองแคลวม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน

อยางนอย 1 ภาษา
7. นักเรียนตระหนักชื่นชมในประเพณี วัฒนธรรมไทย และทองถ่ิน (ภูไท)
8. สถานศึกษาบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
9. ปรับปรุงหลักสูตรตามความจําเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม
10. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะท่ีเหมาะสม และทํางานมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์
11. บริหารจัดการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการสงเสริม

และสนับสนุนการจัดการศึกษา
อัตลักษณของสถานศึกษา

“ยิ้มไหว แตงกายงาม”
เอกลักษณของสถานศึกษา

“โรงเรียนสงเสริมการแตงกายภูไท”
กลยุทธ (Strategy)

กลยุทธท่ี 1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสามารถใช
เทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู

กลยุทธท่ี 2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และ
มีคุณภาพ

กลยุทธท่ี 3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธท่ี 4. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวนในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธท่ี 5. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ตามอัตลักษณ เอกลักษณ และนโยบาย กลยุทธจุดเนนของ
หนวยงานตนสังกัด
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งบประมาณท่ีจัดสรร  ประจําปงบประมาณ 2560
โรงเรียนหองแซงวิทยาคม    อําเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

1. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรรายหัว  ประจําปงบประมาณ2560
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษาละ 3,500บาท/คน
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษาละ 3,800บาท/คน

2.งบประมาณท่ีจัดสรร  ประจําปงบประมาณ2560
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับจัดสรร 280 x 3,500  = 980,500 บาท
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับจัดสรร 167 x 3,800  = 634,600 บาท

คิด 100 % = 1,614,600 บาท
คิด 95 % = - บาท
หักชําระหนี้ = - บาท
คงเหลือ =  1,614,600 บาท
คงเหลือจัดสรร = 1,614,600บาท

3. งบประมาณจัดสรรสวนสาธารณูปโภค ไดรับจัดสรร =  497,286 บาท
4. จัดสรรตามอัตราสวน 60 / 30 / 10

4.1 งานวิชาการ ไดรับจัดสรร = 670,388 บาท
4.2 งานบริหารงานท่ัวไป ไดรับจัดสรร = 335,194 บาท
4.3 สํารองจาย ไดรับจัดสรร = 111,732 บาท

รวมท้ังสิ้น 1,117,314บาท

การบริหารงบประมาณโรงเรียนห้องแซงวทิยาคม  ปีงบประมาณ 2560
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ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1. กลุมบริหารงานวิชาการ

ท่ี

กล
ยุท

ธที่

มา
ตร

ฐา
นที่

โครงการ / กิจกรรม
งบท่ีไดรับ
จัดสรร

ผูรับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมความตระหนักรูคุณคาการศึกษาสูอนาคต
1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4
1.2 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6

6,500
6,500

ครู.สมบูรณ

2 โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูเรียน
2.1 กิจกรรมแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2.2 กิจกรรมเปดบานวิชาการ
2.3 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี
2.4 กิจกรรมเขาคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.5 กิจกรรมการสอบทักษะวิชาการ

25,900
12,900
77,600
27,200
9,700

ครู.ทับทิม
ครู.ทับทิม

ครู.ประกอบ
ครู.ประกอบ
ครู.ฐิติมญชุ

3 โครงการสงเสริมวิชาการ
3.1 กิจกรรมพัฒนางานงานทะเบียน - วัดผล
3.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหองแนะแนวและสื่อการสอน
3.3 กิจกรรมสอนซอมเสริม O-NET นักเรียน ม.3 และ ม.6
3.4 กิจกรรมสงเสริมอาชีพอิสระ
3.5 กิจกรรมแกปญหา 0,ร,มส
3.6 การพัฒนาหลักสูตร
3.7 กิจกรรมการสรางและพัฒนาคลังขอสอบ
3.8 กิจกรรมการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน

86,600
2,600
9,700
45,300
2,000
6,500
2,000
6,500

ครู.อุบลวรรณ
ครู.สมบูรณ
ครู.ทับทิม
ครู.สมบูรณ
ครู.ทับทิม
ครู.ฐิติมญชุ
ครู.ทับทิม

ครู.ประกอบ
4 โครงการสงเสริมบุคคลแหงการเรียนรู

4.1 บันทึกรักการอาน
4.2 สัปดาหหองสมุด
4.3 การจัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ

1,600
1,600
12,900

ครู.จริยาวดี

5 โครงการนิเทศภายใน 3,200 ครู.ฐิติมญชุ
6 โครงการพัฒนาเว็บไซตและระบบสารสนเทศ 32,300 ครู.พงษศักดิ์
7 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 12,900 ครู.สมนึก
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ท่ี
กล

ยุท
ธที่

มา
ตร

ฐา
น

ที่ โครงการ / กิจกรรม
งบท่ีไดรับ
จัดสรร

ผูรับผิดชอบ

8 โครงการปลอดการอานไมออก  เขียนไมไดและเขียนไมสวย
8.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกหองเรียน
8.2 กิจกรรมจัดนิทรรศการสงเสริมทักษะการอานการเขียน

2,000
1,300

ครู.สังวาลย
ครู.สมบูรณ
ครู.จริยาวดี
ครู.กมลชนก

9 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 29,700 สาระฯคณิตฯ

10 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 122,100 สาระฯ
ตางประเทศ

11 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

16,200 สาระฯสังคม

12 โครงการ แขงขันกีฬาภายในโรงเรียนหองแซงวิทยาคม 10,500 ครู.ศุภกิจ
13 โครงการ  แขงขันกีฬา สพม.เขต 28 24,500 ครู.ศุภกิจ
14 โครงการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา
1,300 ครู.ศุภกิจ

15 โครงการพัฒนาสงเสริมการเรียนการสอนกลุมสาระวิทยาศาสตร
15.1 ศึกษาดูงาน
15.2 เขาคายวิทยาศาสตร
15.3 สัปดาหวิทยาศาสตร
15.4 ตอบปญหาวิทยาศาสตร
15.5 แขงขันทักษะวิทยาศาสตร
15.6 แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร
15.7 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สารเคมี
15.8 กิจกรรมนักบินนอย

40,700 สาระฯวิทย

16 โครงการ “การปลูกมะนาวนอกฤดู ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”

5,800 ครูสังวาลย

17 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 14,500 ครูฐิติมญชุ
18 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาศิลปะ 9,700 ครูยุทธนา

รวม 18โครงการ 670,300
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2. กลุมบริหารงานบุคคล

ท่ี

กล
ยุท

ธที่

มา
ตร

ฐา
นที่

โครงการ / กิจกรรม
งบท่ีไดรับ
จัดสรร

ผูรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาบุคลากร
1.1 กิจกรรมการบริหารจัดการสํานักงาน
1.2 กิจกรรมการซอมบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ และครุภัณฑ
สํานักงาน
1.3 กิจกรรมการจัดทําแผนงานกลุมบริหารงานบุคคล
1.4 กิจกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
1.5 กิจกรรมกิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจ
1.6 กิจกรรมกิจกรรมการอบรม ประชุมสัมมนา
1.7 กิจกรรมกิจกรรมศึกษาดูงาน
1.8 กิจกรรมกิจกรรมการทํา ID Plan
1.9 กิจกรรมกิจกรรมการทํา Mou
1.10 กิจกรรมกิจกรรมการทํา SAR

6,700
3,400

1,100
1,100
2,200
18,000
22,500
1,100
1,100
1,100

กลุม
บริหารงาน

บุคคล

รวม 58,300
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3. กลุมบริหารงานท่ัวไป

ท่ี
กล

ยุท
ธที่

มา
ตร

ฐา
นที่

โครงการ / กิจกรรม
งบท่ีไดรับ
จัดสรร

ผูรับผิดชอบ

1

โครงการพัฒนางานธุรการ
1.1 กิจกรรมซื้อวัสดุ – ครุภณัฑ
1.2 กิจกรรมซอมแซมวัสดุ – ครุภณัฑ
1.3 กิจกรรมปรับปรุงหองธุรการ

6,700
1,800
2,200

ครูปราณี
ครู.สริินทร

ทิพย
2 โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ 14,800 ครูสมบูรณ

3

โครงการเสรมิสรางวินัย คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน
3.1 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก
3.2 กิจกรรมสวดมนตไหวพระวันสุดสปัดาห
3.3 กิจกรรมอบรมและประกวดสวดมนตหมูบูชาพระทํานอง
สรภญัญะ
3.4 กิจกรรมวันสําคญัทางพระพุทธศาสนา
3.5 กิจกรรมคายคณุธรรม ม.1-ม.6
3.6 กิจกรรมตักบาตรวิถีพุทธ
3.7 กิจกรรมวันไหวครู
3.8 กิจกรรมอบรมระเบียบวินัยและจริยธรรมประจําสัปดาห
3.9 กิจกรรมสงเสรมิคานิยม 12 ประการ
3.10 กิจกรรมอบรมการใชรถอยางมีวินัย และกม.จราจร
3.11 กิจกรรมตนไมคณุธรรม

2,200
450

2,200

1,300
9,000
1,300
900

1,300
900

1,300
900

ครูสมบูรณ

4

โครงการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
4.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
4.2 กิจกรรมสืบสาน/อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
4.3 กิจกรรมบริการชุมชน
4.4 กิจกรรมสรางความสัมพันธกับชุมชน

2,200
2,200
2,200
2,200

ครูธัญทิพย

5

โครงการพัฒนางานอนามัยและโภชนาการ
5.1 กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑประจาํป
5.2 กิจกรรมใหความรูเสยีงตามสาย
5.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาํปนักเรียน
5.4 กิจกรรมเดินรณรงคปองกันไขเลือดออก
5.5 กิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
5.6 กิจกรรมพัฒนาหองพยาบาลและโรงอาหาร

2,800
200
300
900

2,200
9,300

ครูลักขณา

6 โครงการพัฒนาฝายกิจการนักเรียน 10,800 ครูกมลชนก
รวม 82,550
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4. กลุมบริหารงานงบประมาณ

ท่ี

กล
ยุท

ธที่

มา
ตร

ฐา
นที่

โครงการ / กิจกรรม
งบท่ีไดรับ
จัดสรร

ผูรับผิดชอบ

1
โครงการคาสาธารณูปโภค 142,800

ครูสุมมน
มาลย

2
โครงการเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ 1,248,353

กลุม
งบประมาณ

3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ 1,300 ครูใบศรี
4 โครงการพัฒนากลุมบริหารงานงบประมาณ งานพัสดุและสินทรัพย 2,200 ครูทิพวัลย
5 โครงการสงเสริมการบํารุงรักษาวัสดุ - ครุภัณฑ การสาธารณูปโภค

และยานพาหนะ
22,500

ครูทิพวัลย

6 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําป

3,400
ครูเรืองศรี

รวม 1,420,553
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5. โครงการพิเศษ

ท่ี

กล
ยุท

ธที่

มา
ตร

ฐา
นที่

โครงการ / กิจกรรม
งบท่ีไดรับ
จัดสรร

ผูรับผิดชอบ

1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
1.1 กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห
1.2 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
1.3 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา

900

อ.สังวาลย

2 โครงการโรงเรียนสุจริต 2,200 อ.สังวาลย
3 โครงการสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณ 2,200 อ.ธัญทิพย
4 โครงการสถานศึกษาพอเพียง 4,500 อ.ประทวน
5 โครงการโรงเรียนสีขาว 2,200 อ.ศุภกิจ
6 โครงการโรงเรียนในฝน 4,500 อ.ทับทิม
7 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 4,500 อ.ยุทธนา

รวม 21,000


