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          สรุปโครงการหลักในแต่ละกลุ่มงานตามแผนปฏิบัติการ 
          ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ร้อยละ 

 งบวิชาการ (70%) 2,341,360 70 
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 1,839,640 55 
2. กลุ่มงานกิจการนักเรียน 267,584 8 
3. สาธารณูปโภค 234,136 7 
 งบบริหารทั่วไป  (20%) 668,960 20 
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 167,240 5 
2. กลุ่มบริหารงานแผนงานงบประมาณ 33,448 1 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 401,376 12 
4. สาธารณูปโภค 66,896 2 
  งบส ารอง (10%) 334,480 10 
 รวมทั้งสิ้น 3,344,800 100 

 
 

ค านวณงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจากงบประมาณรายหัวนักเรียน 
 

ระดับ จ านวน รายหัว/ปี จ านวนเงิน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 542 3,500 1,897,000 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 381 3,800 1,447,800 

รวม (สามล้านสามแสนสี่หม่ืนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 3,344,800 
 
หมายเหตุ 

การค านวณงบประมาณรายรับใช้ฐานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562 
จ านวนนักเรียนปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
 

 
 
 
 

               ส่วนที่ 4 

รายละเอียดของงาน/โครงการ 
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โครงการที่  1 
 

ชื่อโครงการ   ปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปและงานปฏิคมโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม              
กลยุทธ์ข้อที่ 1   พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
สนองนโยบายสพฐ.ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ข้อที่ 2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมบริหารจัดการศึกษา         
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้น
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน     
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางนิภา  ไฝทาค า     2.  นางศรีวิไล  ปังอุทา 
ระยะเวลาการด าเนินการ  ตุลาคม  2562 - กรกฎาคม  2563 
งบประมาณ   10,000 บาท 
************************************************************************************* 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มบริหารงานทั่วไปเป็นงานบริการ  ทั้งบริการนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และหน่วยงานอ่ืน  ๆ  จึง
จ าเป็นที่จะต้องจัดส านักงานให้เอื้อต่อผู้มารับบริการ  ให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  จึงมี
โครงการปรับปรุงห้องส านักงานให้ดีขึ้น  เพ่ือให้เอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศในการท างาน  และบริการผู้ที่มาติดต่อ
ราชการให้ประทับใจ 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือปรับปรุงส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปเป็นสถานที่บริการแก่ผู้มาติดต่องาน 
           2.  เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ  
3.  เป้าหมาย   
3.1  เชิงปริมาณ 
           3.1.1  ส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปที่พร้อมให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
           3.1.2  ครู นักเรียนโรงเรียน และบุคลากร  จ านวน  923  คนได้รับบริการจากกลุ่มบริหารทั่วไป 
           3.1.3  บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่มาติดต่อประสานงานได้รับบริการจากงานปฏิคม
โรงเรียน  
 

     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
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3.2  เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 มีระบบส านักงานที่ดี มีคุณภาพ เพ่ือบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ. 
          3.2.2 ครู นักเรียน และบุคลากร มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานต่างๆกับกลุ่มบริหารทั่วไป 
อย่างมีคุณภาพ 
          3.2.3  บุคลากรภายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนพึงพอใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆมีประสิทธิภาพ 
4. สถานที่ด าเนินการ 
- ห้องส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนโพนงามศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 

      และห้องประชุมเสาวรส 
5. ระยะด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2562 –  กรกฎาคม  2563 
6. กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม / วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1.  ประชุมชี้แจงคณะครู            ตุลาคม  2562    
2.  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ               

3.  จัดซื้อวัสดุส านักงาน                
4.  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานปฏิคม    
5.  จัดเตรียมสถานที่ปรับปรุงห้องส านักงาน          ตุลาคม  62 –     ก.ค.63  
6. วางแผนงานตามโครงการ               
7. ด าเนินงานตามโครงการ               
8. สรุปรายงานผล               

7. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

.- งานปฏิคมโรงเรียน 
-ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-ประชุมประจ าเดือน 

 10,000 
 
 

 
 
 
 

10,000 
 
 
 

 ตุลาคม  2562 –  
กรกฎาคม  2563 

หนึ่งหม่ืนบาทถ้วนบาท 10,000  
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.  โรงเรียนมีการจัดการระบบส านักงานที่ดี 
2.  ครูมีบริเวณสถานที่ในการพกัผ่อน 
3. การให้บริการที่ดีต่อผู้รับบริการ 

    สังเกต/สัมภาษณ ์                แบบสังเกต 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.  โรงเรียนมีระบบส านักงานดีขึ้น 

 2.  ครูมีบริเวณสถานที่ในการพักผ่อน 
     3.  การให้บริการที่ดีต่อผู้รับบริการ 
 

 (ลงชื่อ)    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                         ( นางนิภา   ไฝทาค า ) 

 
  (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

                   ( รัชนีกร   คดิโสดา) 
                                                     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                           อนุมัติ    
                                           ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 
 
                                           
 

          (ลงชื่อ)                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
     ( นายจ ารัส  พิมพา   ) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
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โครงการที่  2 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนางานสารบรรณ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม              
กลยุทธ์ข้อที่ 1   พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองนโยบายสพฐ.ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ข้อที่ 2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมบริหารจัดการศึกษา          
กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน                
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ   นางสุภาวดี  ช่วยรักษา                      
ระยะเวลาการด าเนินการ  ตุลาคม  2562-กรกฎาคม  2563 
งบประมาณ   5,000  บาท 
************************************************************************************* 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันงานสารบรรณ  เป็นงานที่มีรายละเอียดความรับผิดชอบของงานมากมาย   
ไม่ว่าเรื่องระบบเอกสาร  การจัดการส านักงาน  การรับส่งพัสดุ  จดหมาย  การประชุม  เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ   
ในส านักงาน  และอ่ืนๆ   ที่เป็นงานอ านวยความสะดวกต่อบุคลากรในโรงเรียน  จะเห็นได้ว่างาน   สารบรรณ     
เป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูง  ต้องจัดท าให้เป็นปัจจุบัน  ด าเนินการทันตามท่ีก าหนด  สามารถตรวจสอบและ
ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ถูกต้องและรวดเร็ว  ดังนั้น  จึงต้องมี 
การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์  ให้เพียงพอ  เพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปใน
อนาคต 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ส านักงานให้เพียงพอต่อการด าเนินงานสารบรรณ 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  งานสารบรรณเป็นระบบ  ถูกต้อง  กระชับ  ฉับไว  ให้บริการเป็นปัจจุบันมากขึ้นสามารถ  
ตรวจสอบได้ 
  
 

      กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
F8i’dkimuj  
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  3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  วัสดุ  อุปกรณ์ส านักงานมีความพร้อมและเพียงพอต่อการด าเนินงานสารบรรณอย่างมี
คุณภาพ 
  3.2.2  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  ผู้ให้บริการมีความสุข 

4. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนโพนงามศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย   

จังหวัดสกลนคร 
5. ระยะด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2562-กรกฎาคม  2563 
6. กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม / วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1.  ประชุมชี้แจงคณะครู             ตุลาคม  2562  
2.  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ               

3. จัดซื้อวัสดุส านักงาน               
4. วางแผนงานตามโครงการ             กรกฎาคม 2563  
5. ด าเนินงานตามโครงการ               
6. สรุปรายงานผล               

 
7. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน 
 

  
 

5,000 
-.. 

5,000  ตุลาคม  2562 
-กรกฎาคม  2563 

                       รวม  5,000  

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.  งานเป็นระบบ  ถูกต้อง  ฉับไว
ให้บริการเป็นปัจจุบัน  ตรวจสอบได้ 
2.  วัสดุ อุปกรณ์ส านักงานมีความพร้อม
และเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ผู้
ให้บริการมีความสุข 

   - ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-วัสดุ อุปกรณ์ส านักงานมีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
สารบรรณ 
- การประเมินความพึงพอใจ 
 

-สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามโครงการ 
-แบบส ารวจ 
 
 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  งานสารบรรณเป็นระบบ ถูกต้อง กระฉับฉับไว ให้บริการเป็นปัจจุบัน และ วัสดุส านักงานเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานสารบรรณ 

 
        (ลงชื่อ)                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางสุภาวดี  ช่วยรักษา) 
 

   (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    ( รัชนีกร   คดิโสดา) 

                                                           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ผลการพิจารณาโครงการ 

                                      
                                           อนุมัติ    
                                           ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 

 
            (ลงชื่อ)              ผู้อนุมัติโครงการ 

( นายจ ารัส   พิมพา  ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
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โครงการที่  3 

 
ชื่อโครงการ   พัฒนางานสารสนเทศโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม              
กลยุทธ์ข้อที่  1   พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองนโยบายสพฐ.ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ข้อที่ 2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมบริหารจัดการศึกษา          
กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้น
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน                         
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ    นางสุภาวดี  ช่วยรักษา 
ระยะเวลาการด าเนินการ  ตุลาคม  2562-กรกฎาคม  2563 
งบประมาณ   5,000  บาท 
************************************************************************************* 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งใน 
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ และครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ 
สถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ที่น าไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินการต่างๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนางานสารสนเทศสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา ได้มาตรฐานการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
       มีรายงานสารสนเทศโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เล่ม 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
       ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา ได้มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 

     กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
F8i’dkimuj  
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4.  สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนโพนงามศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย   

จังหวัดสกลนคร 
5.  ระยะด าเนินการ 
       ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2562-กรกฎาคม  2563 
 6.  กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม / วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1.  ประชุมชี้แจงคณะครู             ตุลาคม  2562  
2.  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ               

3. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์               
4. วางแผนงานตามโครงการ         กรกฎาคม 2563  
5. ด าเนินงานตามโครงการ               
6. สรุปรายงานผล               

 
7.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน.  
  
2. จัดท าสารสนเทศโรงเรียน 
   ป้ายข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 

  
 

3,000.. 
 

2,000 

3,000.. 
 

2,000 

     ตุลาคม  2562 –     
     กรกฎาคม  2563 
 
 

                       รวม  5,000  

 
8.   การประเมินผล 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.  งานเป็นระบบ  ถูกต้อง ให้บริการ
เป็นปัจจุบัน  ตรวจสอบได้ 
2.  วัสดุ อุปกรณ์ส านักงานมีความพร้อม
และเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ผู้
ให้บริการมีความสุข 

    -รายงานผลการการปฏิบัติงาน 
-วัสดุ อุปกรณ์ส านักงานมีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการด าเนินงาน
สารสนเทศ 
- การประเมินความพึงพอใจ 
 

 -สรุปรายงานผลการการ
ปฏิบัติงาน 
-แบบส ารวจ 
 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 
 

(ลงชื่อ)                                       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                     (นางสุภาวดี  ช่วยรักษา) 

 
(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

                 ( รชันีกร   คิดโสดา) 
                                                        หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                           อนุมัติ    
                                           ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 

 
            (ลงชื่อ)              ผู้อนุมัติโครงการ 

( นายจ ารัส   พิมพา  ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
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โครงการที่  4 

 
ชื่อโครงการ   ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้พร้อมจัดตกแต่งอาคารเรียนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม              
กลยุทธ์ข้อที่ 1   จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
สนองนโยบายสพฐ.ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ข้อที่ 5   การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้น
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน                         
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง              
ผู้รับผิดชอบ    1.นางนิภา  ไฝทาค า  2. นายจงจิตร  คิดโสดา 
ระยะเวลาการด าเนินการ  ตุลาคม  2562-กรกฎาคม  2563 
งบประมาณ   40,000 บาท 
************************************************************************************* 
1.  หลักการและเหตุผล 
          ด้วยโรงเรียนได้ก าหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้บริการ 
ต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ มีความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรักษาความสะอาด และการจัดซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์
ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลาเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านผู้เรียน จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมขึ้น  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนให้เพียงพอ ปลอดภัย และ
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 .       สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้  อาคารสถานที่ต่าง ๆ  ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีความ
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการมากขึ้น 

     กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
F8i’dkimuj  
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
        สภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัยและเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนโพนงามศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
5.  ระยะด าเนินการ 
       ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2562-กรกฎาคม  2563 

 6.  กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม / วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 

1.  ประชุมชี้แจงคณะครู             ตุลาคม  2562  
2.  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ               

3. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์               
4. วางแผนงานตามโครงการ         กรกฎาคม 2563  
5. ด าเนินงานตามโครงการ               
6. สรุปรายงานผล               

 
7.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. อุปกรณ์ท าความสะอาด
ห้องเรียน 

  6,000 6,000 พงษ์ศักดิ์ 

2. ซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค   6,000 6,000 พงษ์ศักดิ์ 
3. อุปกรณ์เขตรักษ์สะอาด   6,000 6,000 พงษ์ศักดิ์ 
4. ปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ดอกไม้ประดับ   6,000 6,000 พงษ์ศักดิ์ 
5.ห้องเก็บวัสดุส านักงานและ วัสดุ
อุปกรณ์ตกแต่งอาคารสถานที่ 

  6,000 6,000 พงษ์ศักดิ์ 

6. ปรับปรุงร่องระบายน้ าใน
โรงเรียน 

  10,000 10,000 พงษ์ศักดิ์ 

รวม 40,000  
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8. การประเมินผล 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
อาคารเรียนเพียงพอ  ปลอดภัย 
 

         (ลงชื่อ)                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                      ( นางนิภา  ไฝทาค า) 

 
   (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

                  ( รัชนีกร   คิดโสดา) 
                                                    หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                           อนุมัติ    
                                           ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 

 
            (ลงชื่อ)              ผู้อนุมัติโครงการ 

( นายจ ารัส   พิมพา  ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
 
1  เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ในโรงเรียน
เพียงพอ ปลอดภัย และเอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

    
   - สอบถาม 
   -รายงานผลการการปฏิบัติงาน 
 
  

  
-แบบสอบถาม 
-สรุปรายงานผลการการ
ปฏิบัติงาน 
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โครงการที่  5 
 
ชื่อโครงการ           ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  4  ขยายโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ข้อที่ 1   เพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
สนองนโยบายสพฐ.ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ข้อที่ 4   พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ 4   พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ตามวิถีของความพอเพียง   
ลักษณะงานโครงการ        โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง              
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฤทัยสวรรค์     ศรีนา 
ระยะเวลาการด าเนินการ  มกราคม   2563 – ตุลาคม 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนโพนงามศึกษา 
งบประมาณ   10,000  บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายหลักที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาล  ได้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดี  โดยมุ่งเน้นความส าคัญแก่เด็กเป็นพิเศษ เพ่ือให้ประชากรได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้  
ความคิด  และมีสุขภาพดี  งานพยาบาล จึงจัดบริการในเรื่องการดูแลสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียนให้เข้า  
“ระดับการให้บริการ”  รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  ต่อผู้มารับบริการ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้มีการบริการด้านรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 

2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาดูแลสุขภาพของตนเองได้ 
 3.  เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาได้รับข้อมูลด้านสุขภาพและสุขศึกษา 
 4.  เพื่อให้มีวัสดุส านักงานและอุปกรณ์ในการบริการใช้อย่างเพียงพอและอยู่สภาพสมบูรณ์  
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1.  จัดซื้อยา  เวชภัณฑ์  วัสด ุ- อุปกรณ์ส านักงาน ในการให้บริการด้านสุขภาพและ 
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  100 % 

     กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
F8i’dkimuj  
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 2.  จัดท าระบบข้อมูลการให้บริการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
ให้ครบอย่างน้อย   80 %     

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิที่ดี ปลอดยาเสพติด หลีกเลี่ยงอบายมุข 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

4.  สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนโพนงามศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
5.  ระยะด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ     มกราคม   2563 – ตุลาคม 2563 
6.  กิจกรรม /วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1. ขั้นเตรียมการ 
 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ขออนุมัติโครงการ 

ม.ค. 63 
 

 

2. ขั้นด าเนินการ 
 

1. จัดซื้อยา  เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ 
2. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน 
3. จัดเก็บข้อมูลการให้บริการ 
4. จัดป้ายนิเทศ 
5. จัดท าเอกสารสุขภาพเผยแพร่ ให้ความรู้ 
6. จัดตรวจสุขภาพนักเรียนเบื้องต้น 
7. จัดส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ 
8. ซักผ้าปูที่นอน – ปอกหมอน ฯลฯ 

 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล   2 ครั้ง/ปี 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง น าผลการปฏิบัติไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  

 
7.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
แหล่งงบประมาณ / งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ 

 
  10,000 10,000 

 
มกราคม   2563  
 

                รวม 10,000  
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8.  การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 

1.  การสังเกต 
2.  การติดตามผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามสภาพจริง 
3.  การสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. แบบบันทึกการสังเกต 
2  แบบประเมินการปฏิบัติงาน  
 
3. แบบสรุปผลการด าเนินการ
ปฏิบัติงาน  

2.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบ คุ้มครองนักเรียน 

1.  การสังเกต 
2.  การติดตามผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามสภาพจริง 
3.  การสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. แบบบันทึกการสังเกต 
2  แบบประเมินการปฏิบัติงาน  
 
3. แบบสรุปผลการด าเนินการ
ปฏิบัติงาน  

 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามียาและเวชภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ 
 2.  นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีข้อมูลด้านสุขภาพ  และความเข้าใจด้านสุขภาพ  น าไปเผยแพร่
แก่ผู้อื่น  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

      (ลงชื่อ )                                        ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางฤทัยสวรรค์  ศรีนา) 

 
 (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    ( รัชนีกร   คดิโสดา) 
                                                           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                             อนุมัติ    
                                             ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 

 
 

                   ลงชื่อ                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                          ( นายจ ารัส พิมพา ) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
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โครงการที่  6 

 
ชื่อโครงการ    ปรับปรุงพัฒนาห้องส านักงานเพ่ือเอ้ือต่อการบริการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม              
กลยุทธ์ข้อที่ 1   จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
สนองนโยบายสพฐ.ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ข้อที่ 5   การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้น
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน                         
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง              
ผู้รับผิดชอบ    1.  นายสมานมิตร  คิดโสดา  2.  นางนิภา  ไฝทาค า 
ระยะเวลาการด าเนินการ  ตุลาคม  2562-กรกฎาคม  2563 
งบประมาณ   136,280   บาท 
************************************************************************************* 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพอากาศ  สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการ กระบวนการเรียนการสอนของครูนักเรียนไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด หรือในฤดู
ร้อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของครูนักเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียนได้ตระหนัก
และให้ความส าคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด ในขณะเดียวกันก็พยายามปรับปรุง และเสริมสร้างบรรยากาศภายใน
บริเวณโรงเรียน โดยการสรรหาพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ ท าสวนย่อมตามจุดต่างๆ เพ่ือเป็นสานที่ให้นักเรียนได้พักผ่อน
หย่อนใจ ซึ่งก็สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ในปีการศึกษานี้ คณะผู้บริหารได้ประชุมเพ่ือศึกษาและหาแนวทาง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ให้มีความร่มรื่น เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูนักเรียนให้มาก
ที่สุด การติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามห้องเรียนและห้องส านักงานต่างๆ นับเป็นมาตรการหนึ่งที่ทางคณะผู้บริหาร
เห็นว่าน่าจะมีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นใน
ปัจจุบัน อีกประการหนึ่ง ก็เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่าตามห้องต่างๆ ที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 10 
ปีแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และรักษาสภาพแวดล้อมของห้องเรียน ห้องท างานต่างๆ ให้สามารถใช้
งานได้เต็มศักยภาพ ทางคณะผู้บริหารจึงได้มีมติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศขึ้นเพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของครูนักเรียน 
     2. 2  เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่าตามห้องต่างๆ ที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 10 ปี 

    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
F8i’dkimuj  
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    2.3  เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อประสานงาน 
    2.4  เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และรักษาสภาพแวดล้อมของห้องเรียน ห้องท างานต่างๆ ให้
สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  มีเครื่องปรับอากาศใหม่ที่สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
        บรรยากาศการเรียนการสอนเข้มข้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
4.  สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนโพนงามศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
 
5.  ระยะด าเนินการ 
           ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2562-กรกฎาคม  2563 
6.  กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม / วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1.  ประชุมชี้แจงคณะครู             ตุลาคม  2562  
2.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ               

3. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์               
4. วางแผนงานตามโครงการ         กรกฎาคม 2563  
5. ด าเนินงานตามโครงการ               
6. สรุปรายงานผล               

 
 
 
7.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

1.  ติดตั้งแอร์ห้องวิชาการ   27,000 27,000 นายสมานมิตร คิด
โสดา 

2.  ติดตั้งแอร์ห้องวิชาการ   27,000 27,000 นายสมานมิตร คิด
โสดา 

3.  ติดตั้งแอร์ห้องวิชาการ   27,000 27,000 นางนิภา  ไฝทาค า 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

4.  ติดตั้งแอร์ห้องวิชาการ   27,000 27,000 นางนิภา  ไฝทาค า 
5. ติดตั้งแอร์ห้องวิชาการ   27,000 27,000 นางนิภา  ไฝทาค า 

รวม 135,000  
8. การประเมินผล 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       ห้องเรียนและห้องส านักงานมีความเย็นสบายร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
เพียงพอ  ปลอดภัย 
 
 

               (ลงชื่อ)                                       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                         ( นายสมานมิตร  คิดโสดา ) 

 
                 (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         ( รัชนีกร   คิดโสดา) 
                                                           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                           อนุมัติ    
                                           ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 

 
            (ลงชื่อ)              ผู้อนุมัติโครงการ 

( นายจ ารัส   พิมพา  ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
 
 บรรยากาศการเรียนการสอนเข้มข้น  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ในโรงเรียน
เพียงพอ ปลอดภัย และเอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้ 

    
   - สอบถาม 
   -รายงานผลการการปฏิบัติงาน 
 
  

  
-แบบสอบถาม 
-สรุปรายงานผลการการ
ปฏิบัติงาน 
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โครงการที่  7 
 

โครงการที่  7   พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  3   ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ข้อที ่2      พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
สนองนโยบายสพฐ.ข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ข้อที่ 7   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้
(Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง              
ผู้รับผิดชอบ     นายรุ่งสุริยา   ศรีบุญใชย 
ระยะเวลาการด าเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ     20,000    บาท 
************************************************************************************* 
1.  หลักการและเหตุผล    
                งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนมีความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจะต้องมีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
และเพียงพอแก่การให้บริการกับบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน   การบริการงานโสตทัศนศึกษาเป็นงานที่
ให้บริการกับนักเรียน - ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอกที่มาขอใช้งาน   ดังนั้น
เพ่ือให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีพอเพียงและทันสมัย 
2.  วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือให้มีสื่อผสมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่การให้บริการนักเรียนและ
บุคลากรภายในโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ 
     2)  เพื่อใช้ในงานผลิตสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย 

3.1. เชิงปริมาณ   
              ร้อยละ 100 ของครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้สื่อ  
เทคโนโลยี  เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการชุมชนได้   

    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
F8i’dkimuj  
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3.2.  เชิงคุณภาพ   
         ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้สื่อเทคโนโลยี  เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนโพนงามศึกษา อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
5. ระยะเวลาด าเนินงาน   
         วันเริ่มต้นโครงการ   วันที่  1 ตุลาคม   พ.ศ. 2562  
         วันสิ้นสุดโครงการ   วนัที่  30 กันยายน  พ.ศ. 2563 
6.  วิธีด าเนินงาน               

ขั้นตอน 
การปฏิบัติตามล าดับ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
2. ส ารวจสื่อและระบบเครื่องเสียง 

ที่ต้องซ่อม และจัดซื้อเพ่ิมเติม 
ต.ค.62 – พ.ย. 63 

- รองกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
- คุณครูรุ่งสุริยา และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ 1. จัดซื้อ  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  วัสดุอุปกรณ์ 
ธ.ค. 62 – ส.ค.63 

 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 

 
3. ขั้นตรวจสอบ / 

ประเมิน 
1. คณะกรรมการสรุปผลการด าเนินการ 2 ครั้ง/ปี - คณะกรรมการด าเนินงาน 

4. แก้ไข ปรับปรุง 
1. บันทึกข้อปรับปรุง และข้อเสนอแนะ 

จากการสรุปประเมินผล 
2. น าผลการประเมิน มาปรับปรุง แก้ไข 

ก.ย. 63 - คณะกรรมการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
7.   รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณโครงการ 

 
กิจกรรม/รายการ 

งบประมาณ 
รวม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.  ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเสียง
หอประชุม 
2.  ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบเสียงตามสายรอบ
โรงเรียน.  
3.  ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องโสตทัศนศึกษา 

 5,000 
 

- 
 

- 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 

ต.ค.-พ.ย.62 
 

ต.ค.-ธ.ค.62 
 

ต.ค.62-ม.ค.63 
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4.  ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุม
เสาวรส 
 
 

- 
 
 

5,000 
 

 
 

5,000 
 
 

 

ต.ค.62-ส.ค.63 
 

รวม 20,000  
 
8.  การติดตามผลและประเมินผล    

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ร้อยละ 100 ของครู – 
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้
สื่อเทคโนโลยี  เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน การสอน และ
บริการชุมชนได้   
 

1. การสังเกตจากสถิติการใช้ห้อง 
2. การสรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
 

1. แบบบันทึกการการใช้ห้อง 
2. แบบสรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนใช้สื่อการเรียนและท ากิจกรรมร่วมกัน 
  2. ครูได้รับบริการในการประชุม อบรม สัมมนา 
  3. บริการงานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนโพนงามศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

4. บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           

     (ลงชื่อ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                      ( นายรุ่งสุริยา   ศรีบุญใชย ) 

 
               (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    ( รัชนีกร   คดิโสดา) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                           อนุมัติ    
                                           ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 

 
            (ลงชื่อ)              ผู้อนุมัติโครงการ 

( นายจ ารัส   พิมพา  ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
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