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บทท่ี 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลทั่วไป 

1. โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ต้ังอยู่เลขที่  42  หมู่ที่ 1  ถนน  พิจติร – ตะพานหิน  ต าบลฆะมัง  

อ าเภอเมอืงพิจติร จังหวัดพิจติร รหัสไปรษณีย์ 66000 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 41  โทรศัพท์  056 697251  โทรสาร  056 697251  E – mail : rch350374@gmail.com   

website : http://www.rch.ac.th 

2. เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ัน   มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถงึระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที่  6  

3. มีเขตพ้ืนที่บรกิาร 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลฆะมัง ต าบลดงป่าค า ต าบลดงกลาง และต าบลหัวดง 

ข้อมูลด้านการบรหิาร 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนช่ือ  นายส าราญ  เขม้นกิจ วุฒกิารศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท ( กศ.ม. )

สาขาวิชา การบรหิารการศึกษา  โทรศัพท์ 08 1887 9889  e-mail : Nai9889@hotmail.com   

ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนน้ีต้ังแต่วันที ่ 27  ตุลาคม  2559  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  2  ปี  11  เดอืน 

2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน ( ที่ได้รับการแต่งต้ัง )   -  คน   ( รอรับยา้ย / สอบบรรจุลง ) 

3. ประวัตโิดยย่อของโรงเรียน 

 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ต้ังขึ้นเมื่อวันที่  17 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2498  เดมิชื่อว่า 

โรงเรยีนหัวดง สถานที่อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าน่าน  หมู่ที่ 1 ต าบลหัวดง  อ าเภอเมือง จังหวัดพิจติร  

เปิดสอนต้ังแต่ช้ัน ม. 1 – 3  ในปี พ.ศ. 2503  ได้เปลี่ยนแปลงการรับนักเรียน  จากช้ันมัธยมศึกษาเป็น

ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป. 5 – 7 ) และในวันที่ 17  พฤษภาคม 2517  ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญ

ศึกษาเปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.ศ. 1 ) พร้อมงดรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 แล้ว

เปลี่ยนช่ือสถานศึกษาใหม่ ช่ือ โรงเรยีนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  โดย

ในวันที่ 15  กันยายน 2523  ได้ย้ายสถานศึกษามาต้ังอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าน่าน หมู่ที่ 1  ต าบลฆะมัง  

อ าเภอเมอืง  จังหวัดพิจติร บนเนื้อที่ 76 ไร่ 200 ตารางวา และวันที ่16 พฤษภาคม  2525  สถานศึกษา

ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษา  ให้เปิดท าการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้น มา

จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งไดจ้ัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในช่วงช้ันที่ 3 และ 4 

คตพิจน์ของโรงเรียนคือ       มานะ วนัิย เมตตา กล้าหาญ ขยัน  ประหยัด  พัฒนา  สามัคคี 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ    สามัคคี  มีจติอาสา  รักการออม 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ   นา่ดู  นา่อยู่  นา่เรียน 

 

mailto:rch350374@gmail.com
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ปรัชญาของโรงเรียนคือ  นิมิตตัง  สาธุรูปานัง  กัตญญู  กตเวทิตา    

  หมายถงึ ความเป็นผู้รู้คณุ และตอบแทน เป็นเครื่องหมายของคนดี 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน    ความหมาย   ช่วยกันส่งเสริมเยาวชน 

       ของชาติใหไ้ด้รับการศึกษา  เพ่ือพัฒนา 

       คุณภาพชีวิต  และประเทศชาติ 

สีประจ าโรงเรียนคอื       สีเทา - บานเย็น   

สีเทา      หมายถงึ      สติปัญญา ความคิด การพัฒนาให้มีความเจริญทุกด้าน   

  สีบานเย็น  หมายถงึ   ความสงบ ร่มเย็นมีภารกิจหลักในดา้นการจัดการศึกษา 

ระบบโครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียน 
      

 

             
   

    

 
 

 

 
  งานบริหารวิชาการ      งานบริหารงบประมาณ             งานบริหารงานบุคคล     งานบริหารงานท่ัวไป 
  งานหลักสูตร                      งานแผนงานโรงเรียน                     งานอัตราก าลัง                    งานสารบรรณ 
   งานบรหิารกลุ่มสาระ ฯ            งานการเงินและบัญชี                     งานส่งเสริมสมรรถนะครู ฯ           งานเทคโนโลยี ฯ 
   งานทะเบียนนักเรียน                   งานบรหิารสินทรัพย์และพัสด ุ       งานส่งเสริมความก้าวหน้า ฯ         งานอาคารสถานทีฯ่ 
   งานวัดผลและเทียบโอน ฯ            งานตรวจสอบภายใน                     งานวินัยข้าราชการครู                  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
   งานห้องสมุดโรงเรียน                 งานระดมทุน / ทรัพยากร            งานสวัสดกิารครู ฯ                      งานประชาสัมพันธ์ 
   งานแนะแนว                                                                                                                         งานโภชนาการ 
   งานประกันคุณภาพภายใน ฯ                                                                                                     งานอนามัยโรงเรียน 
   งานกิจการนักเรียน                                                                                                                 งานชุมชนสัมพันธ์ 
   งานกิจกรรมนักเรียน                                                                                                               งานสาธารณูปโภค 
   งานวินัยและความประพฤตินักเรียน                                                                                           งานความปลอดภัย 
                                                                                                                     งานสารสนเทศ ฯ 
             งานดูแลช่วยเหลือ นร. 
                                                                                                                  งานควบคุมภายใน 
         
  

นักเรยีนโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 

 

 

คณะกรรมการสถานศกึษา

สถานศกึษา 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

รองผู้อ านวยการ

โรงเรยีน 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 
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ข้อมูลนักเรยีน 

 ปัจจุบันโรงเรียนมีขอ้มูลนักเรยีน ( ข้อมูล ณ วนัที่ 10  มิถุนายน 2562 ) ดังนี้ 

1. จ านวนนักเรยีนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับช้ัน 
เพศ 

ยอดรวม ห้องเรียน 
ชาย หญงิ 

ม. 1 28 20 48 2 

ม. 2 43 35 78 2 

ม. 3 36 42 78 2 

ม. 4 28 24 52 2 

ม. 5 12 24 36 2 

ม. 6 18 23 41 2 

รวม 165 168 333 12 

รวมจ านวนนักเรยีนทั้งหมด 333  

 

2. มีนักเรยีนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   4   คน 

3. มีนักเรยีนที่มีภาวะทุพโภชนาการ   29   คน 

4. มีนักเรยีนปัญญาเลิศ  -   คน 

5. มีนักเรยีนที่ต้องการความช่วยเหลอืพิเศษ    119   คน 

6. จ านวนนักเรยีนต่อห้อง ( เฉล่ีย )   27.75  คน 

7. สัดสว่นครู :  นักเรยีน  =   1  :  16.65   

8. จ านวนนักเรยีนที่ลาออกกลางคัน ( ปีปัจจุบัน )   11   คน 

9. สถิติขาดเรียน / เดอืน   2   วัน 

10. จ านวนนักเรยีนที่ท าช่ือเสยีงให้แก่โรงเรียน ( รางวัลดีเดน่ที่ได้รับ )  ประเภทวิชาการ                 

( งานศิลปะหัตถกรรม )  จ านวน   40  คน 
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ข้อมูลบุคลากร 

 ปัจจุบันโรงเรียนมีขอ้มูลบุคลากร ( ข้อมูล ณ วนัที่ 1  ตุลาคม  2562 ) ดังนี ้

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุเฉลี่ย 
ประสบการณ์

สอนเฉล่ีย ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - - - 1 57 - 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน - - - - - - - 

ครูประจ า 2 16 - 1 17 45.44 15.56 

ครมูาชว่ยราชการ 1 - - - 1 47 23 

ครูธุรการ - 1 - 1 - 30 - 

ครูอัตราจ้าง - 1 - - 1 33 5 

นักการ / ภารโรง 1 - 1 - - 54 - 

รวม 5 18 1 2 20 44.41  

 

1. มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก       18   คน  (  100% ) 

2. มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด    18   คน  ( 100% ) 

3. ช่ัวโมงสอนโดยเฉล่ียของครู  คนละ  18.89   ช่ัวโมง / สัปดาห ์

4. สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรได้รับการพัฒนา 

 เฉล่ียคนละ  1  ครัง้ / ป ี

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่   

โรงเรียนมีขอ้มูลอาคารสถานที่ดังต่อไปนี้ 

1. อาคารเรียน จ านวน  2 หลัง จ าแนกเป็น 

1.1 แบบ 216 ค ( 2521 ) สร้างปี พ.ศ. 2523 จ านวน 1 หลัง  

1.2 แบบ 216 ล ปรับปรุง 29 สร้างปี พ.ศ. 2538 จ านวน 1 หลัง 

2. อาคารโรงอาหาร / หอประชุม แบบ 100 / 27 สร้างปี พ.ศ. 2522 จ านวน  1  หลัง  

3. อาคารประกอบจ านวน  2  หลัง จ าแนกเป็น 

3.1 อาคารฝกึงาน 102 / 27 สร้างปี พ.ศ. 2524 จ านวน  1  หลัง 

3.2 อาคารฝกึงาน 102 / 27 สร้างปี พ.ศ. 2525 จ านวน  1  หลัง 

4. ห้องสว้มจ านวน 3 หลัง  จ าแนกเป็น 

4.1 ห้องสว้มนักเรยีนชายแบบ 6 / 27 สร้างปี พ.ศ. 2523 จ านวน  1  หลัง  
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4.2 ห้องสว้มนักเรยีนหญงิแบบ 6 / 27 สร้างปีพ.ศ. 2524 จ านวน  1  หลัง 

4.3 ห้องสว้มนักเรยีนหญงิแบบ 6 / 27 สร้างปีพ.ศ. 2534 จ านวน  1  หลัง 

5. งบประมาณที่ทางจังหวัดพิจติรก่อสร้างให้โรงเรียนในปี พ.ศ. 2558 มีดังนี้ 

5.1 สนามกีฬาฟุตบอลพร้อมลูว่ิ่ง จ านวน  1  สนาม  

5.2 อาคารโรงยิม จ านวน 1 หลัง 

5.3 ลานอเนกประสงค์ จ านวน 1 ที ่

6. อาคารหลังคาโดมอเนกประสงค์  สร้างปี พ.ศ. 2559  จ านวน   1  หลัง  

7. อาคารโรงอาหาร 260 ที่น่ัง สร้างปี พ.ศ. 2561 จ านวน 1 หลัง 

8. สนามเปตอง ( เงินบรจิาค ) ปีการศึกษา 2561 จ านวน  8  สนาม 

9. จ านวนห้องเรียนทั้งหมด   12  หอ้งเรียน  แบ่งเป็น 

 ช้ัน ม. 1 – 6 =  2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 

แหล่งร ียนรู้และการใช้ 

1. ห้องสมุดมขีนาด  256  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  6,548  เลม่  

2. ห้องปฏิบัติการ จ าแนกเป็น 

2.1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน   4   ห้อง 

2.2 หอ้งปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์      จ านวน   1   ห้อง 

2.3 ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   จ านวน   1   ห้อง 

2.4 ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน   1   ห้อง 

2.5 ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน   1   ห้อง 

2.6 ห้องภูมิปัญญาไทย        จ านวน   1   ห้อง 

2.7 ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ       จ านวน   1   ห้อง 

2.8 ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      จ านวน   1   ห้อง 

2.9 ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ จ านวน   1   ห้อง 

2.10  ห้องแนะแนว    จ านวน   1   ห้อง 

3. คอมพิวเตอร์  จ านวน   67 เครื่อง จ าแนกเป็น 

3.1 ใช้เพื่อการเรียนการสอน     จ านวน    32  เครื่อง 

3.2 ใช้เพือ่การบรหิารจัดการ     จ านวน    19   เครื่อง 

3.3 เครื่อง ICT ชุมชน     จ านวน    16   เครื่อง 

4. แหลง่เรียนรู้ในโรงเรียน  ได้แก่  ห้องสมุด / หอ้งปฏิบัตกิารต่าง ๆ   

5. แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่  วัด  โรงพยาบางชุมชน  องค์การบรหิารส่วนต าบล 
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สภาพชุมชนโดยรวม 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภม์ีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุม่  เป็นทุ่งนา

ลอ้มรอบเป็นส่วนใหญ่  มีบ้านและร้านค้าอยู่ประปราย  มีประชากรประมาณ  6,278  คน บรเิวณ

ใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ที่ท าการเทศบาลดงป่าค า , วัดเขารูปชา้ง , วัดหัวดง ต าบลหัวดง , 

สถานอีนามัยต าบลฆะมัง และวัดใหม่ค าวัน ต าบลดงป่าค า  โดยชุมชนต่าง ๆ  อยู่ห่างจากโรงเรียน

ประมาณ  3  กิโลเมตร  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม และรับจ้าง  สว่นใหญนั่บถือศาสนา 

พุทธ  ประเพณ ี/ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การแข่งขันเรือยาว 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ช้ันประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ รับจ้างทัว่ไป  

สว่นใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี  23,740.- บาท  

3. โอกาสและขอ้จ ากัดของโรงเรียน  มีดังนี้ 

3.1 ดา้นโอกาสของโรงเรียนได้รับความช่วยเหลอืเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายนอก           

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น โดยเฉพาะคณะกรรมการ

สถานศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอยา่งด ี ให้ข้อเสนอแนะ ให้ความอนุเคราะห์อยา่งเต็มที่ในทุกดา้น 

3.2 ดา้นข้อจ ากัดของโรงเรียนจะประสบกับปัญหาในดา้นผูป้กครองนักเรียน  ซึ่งส่วนใหญ่      

มีฐานะยากจน  ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  มรีายได้ไม่แน่นอน บางครัง้ต้องไปท างานต่างถิ่น ทิ้งบุตร

หลานให้อยู่ในความดูแลของปู่  ย่า  ตา  ยาย ซึ่งแก่ชรา ท าให้มีปัญหาในดา้นการเลี้ยงดู  อบรมส่ังสอน 

การเอาใจใสดู่แลช่วยเหลือ และบางครอบครัวไม่มีเวลาในการดูแลกวดขันความประพฤติ 

ผลการด าเนนิงานในรอบปีที่ผ่านมา 

1 งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 

ช่ืองาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

จัดหาทุนการศึกษา 

1. นักเรยีนร้อยละ  69.97  ได้รับการฃ่วยเหลอืดา้นทุนการศึกษา

เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อนของนักเรียนได้ระดับหน่ึง 

2. ได้รับเงินบรจิาคทุนการศึกษาเพ่ือชว่ยเหลอืนักเรยีนเป็นเงิน 

103,900.-  บาท ซึ่งเกินเป้าหมายที่ต้ังไว้ถึง 43,900.-  บาท 

ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 

1. น้กเรียนร้อยละ  100  ได้รับการออกเย่ียมบ้านและดูแลให้

ความช่วยเหลอืจากโรงเรียนอย่างทั่วถึง 

2. ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูล  ข่าวสารความเคลื่อนไหวของบุตร

หลานตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

3. นักเรยีนไดรั้บการดูแลช่วยเหลอืเบื้องต้นจากครูที่ปรึกษา 
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ช่ืองาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

ชุมชนสัมพันธ์ 

1. บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ ๆ  ของชุมชน 

อย่างสม่ าเสมอ เช่น การแข่งขันเรือยาวประเพณปีระจ าต าบล       

หัวดงและประจ าจังหวัด , วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ 

2. นักเรยีนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาชุมชน เช่น การปลูกต้นไมใ้น

ต าบลหัวดง , การร่วมพิธทีางพุทธศาสนาที่วัดต่าง ๆ 
 

2 งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ไมป่ระสบผลส าเร็จ 

ช่ืองาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยันความไมป่ระสบผลส าเร็จ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

ระดับชาติ 

ผลการสอบ O – net  ปีการศึกษา 2561   ในบาง

รายวิชามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าปีการศึกษา  2560 

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกัน

คุณภาพภายใน 

การติดตาม  ตรวจสอบ  ข้อมูลในบางตัวบ่งช้ีขาดความ

ต่อเน่ืองในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงาน

แผนงานโรงเรียน 

การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลโครงการในบาง

โครงการยังไมป่ระสบผลส าเร็จเท่าที่ควรจะเปน็ และขาด

ความตอ่เน่ืองในการติดตาม  และตรวจสอบข้อมูล 
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานควบคุม

ภายใน 

การจัดวางระบบควบคุมภายในโรงเรียนยังไมด่ีพอ  ขาด

ความตอ่เน่ืองในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3 ปัญหาและอุปสรรค  

3.1 ดา้นบริหารจัดการ  

1) การบรหิารงานดา้นต่าง ๆ  ขาดความคลอ่งตัว  มีการท างานบางสายงานที่ไมเ่ป็น

ระบบเท่าที่ควร   

2) บางฝ่าย / งาน / กิจกรรม ขาดการก ากับตดิตามประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

3) บุคลากรบางท่านไมท่ราบขอบข่ายงานที่ตนเองรับผิดชอบและพ่ึงปฎิบัติหน้าที่ 

4) บุคลากรบางส่วนไมป่ฏิบัตตินตามกฎ ระเบียบข้อตกลงที่มีร่วมกัน 

5) บุคลากรบางส่วนขาดความรับผิดชอบตอ่งานที่ได้รับมอบหมาย  และไมใ่ส่ใจในการ

พัฒนาตนเอง 

3.2 ดา้นการจัดการเรียนการสอน 

1) ดา้น ICT  ของโรงเรียนมีไม่เพียงพอกับการให้บรกิารกับนักเรยีน  ท าให้เกิดปัญหา  

ในการเรียนการสอน 
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2) บุคลากรบางส่วนใช้วิธกีารสอนแบบเดมิ ๆ  และน าส่ือนวัตกรรม  มาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนน้อย 

3.3 ดา้นผูเ้รียน 

1) ขาดการอบรม ดูแลเอาใจใสจ่ากบิดา มารดาอย่างใกล้ชิด ท าให้นักเรียนเกิดปัญหา

ในดา้นต่าง ๆ  และมั่วสุม่กับแหลง่อบายมุข 

2) นักเรยีนใช้ส่ือเทคโนโลยีค้นหาข้อมูลในทางที่ไม่ถูกต้อง 
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บทท่ี  2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

 คุณธรรม  น าความรู้  อยู่อยา่งพอเพียง 

พันธกจิ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาตแิละการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ปรบัปรุงผู้เรียนให้มีความรู ้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพตามคุณลักษณะ         

ในศตวรรษที่ 21  

3. สง่เสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า โดยให้ผู้เรยีนทุกคนได้รับบริการ 

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรยีนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู ้ มีทักษะ 

และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา

ตนเอง และปรับตัวตอ่การเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรยีนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมคีุณภาพ พร้อมก้าวสูส่ากล ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ครู เป็นผูเ้รียนรู้ มีจติวิญญาณความเป็นครู และมทีักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ตอบสนองผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านกึความรับผิดชอบ และการบรหิาร

แบบมีสว่นร่วม 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบรหิารงาน และจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้          

ในทุกมิติ  

6. สถานศึกษามีการบรหิารงานเชิงบูรณาการ โดยใช้ขอ้มูลสารสนเทศ ก ากับ ติดตาม  

ประเมินผล และรายงานอย่างเป็นระบบ 
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กลยุทธ์ 

1. บุคลากรได้รับการศึกษา ดูแล ปอ้งกันจากภัยคุกคามในชีวิต และยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. บุคลากรภายในโรงเรียน มคีวามรูค้วามสามารถ และพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษาและวิชาชีพที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. โรงเรียนจัดกิจกรรม / กระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งมแีหลง่เรียนรู้  สื่อการเรียนรู้ และมี

การวัด  ติดตาม ประเมินผล 

4. นักเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยี พร้อมมีข้อมูล

สารสนเทศรายบุคคลที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

5. บุคลากรมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติ  พร้อมน าหลักสูตร แหลง่เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ทีส่ง่เสริมคุณภาพชีวิต 

6. ระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลอ่งตัวชัดเจน  ตรวจสอบได้ โดยทุกภาคสว่น 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

7. ปรับปรุงระบบการบรหิารจัดการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 

แผนงาน 

1. ปรับปรุง  สง่เสริม และพัฒนาดา้นคุณภาพผู้เรียน 

2. ปรบัปรุงกระบวนการบริหารและการจัดการ 

3. สง่เสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

โครงการ 

1. ปรับปรุง สนับสนุน สง่เสริม พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 

2. ปรับปรุง สง่เสริม และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

3. ปรับปรุง สง่เสริมกระบวนการบรหิารและการจัดการ 

4. ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

2. พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทยีมทางการศึกษา 

4. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. ปรับปรงุประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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บทท่ี  3 

การบริหารงบประมาณ และโครงการ 

การประมาณรายการรายรับ 

 รายละเอียดรายรับของโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถ้มภ์   ที่จะน ามาใช้ในการบรหิารจัดการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  จ าแนกไดด้ังต่อไปนี้ 

1. เงินอุดหนุนรายหัว 

1.1 เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลอืจากปีก่อน    =           56,427.87     บาท 

( ม.ตน้ 226 คน + ม.ปลาย 135 คน ) 

1.2   เงินอุดหนุนรายหัวปีนี้ ( จ านวนนักเรียนตามขอ้มูล 10 มิถุนายน 2562 ) 

1.2.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( 204  3,500 )  =         714,000.-       บาท 

1.2.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( 129  3,800 ) =        490,200.-       บาท 

รวมเงินอุดหนุนรายหัว     =           1,260,627.87 บาท 

2. เงินรายได้สถานศึกษา 

2.1   เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือจากปีก่อน   =          23,718.40 บาท 

2.2   เงินรายได้สถานศึกษา ( ที่คาดว่าจะได้รับ )  =          55,000.-  บาท 

    1)  เงินรายได้จากการให้เช่าสถานที่   =          15,000.-  บาท 

    2)  เงินผลประโยชนจ์ากทรัพย์สิน     =             -  บาท 

    3)  เงินอื่น ๆ      =          40,000.-  บาท 

รวมเงินรายได้สถานศึกษา    =        78,718.40    บาท 

3. เงินงบเรยีนฟร ี 15  ปี 

3.1 เงินงบรายฟรี 15 ปี คงเหลอืจากปีก่อน   =                 191,769.-  บาท 

3.2 เงินงบรายฟรี 15 ปี ( ที่คาดว่าจะได้รับ )   =                 832,761.-  บาท 

รวมเงินงบเรยีนฟร ี15 ปี     =            1,024,530.- บาท 

4. เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น     =         30,000.- บาท 

5. เงินอ่ืน ๆ  

5.1 เงินบริจาคทุนการศึกษา     =                  60,000.-  บาท 

5.2 เงินเดอืนบุคลากร     =             11,054,320.-  บาท 

     รวมเงินอ่ืน ๆ      =      11,114,320.-  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      =       13,508,196.27 บาท  
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ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณ  ตามแผนการปฏิบัตริาชการ  ปีงบประมาณ 2563  ระดับการศึกษามัธยมศึกษา 

ที ่ ช่ือโครงการ 
กลุ่ม 

บริหารงาน 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้

สถานศึกษา 

เงินงบเรียนฟรี 

15 ปี 

เงินสนับสนุน

จากท้องถิ่น 
เงินอื่น ๆ รวม 

1. 

ปรับปรุง  สนับสนุน ส่งเสริม 

พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ของผู้เรียน 

วิชาการ 92,311.- - 609,981.- - 60,000.- 762,292.- 

2. 

ปรับปรุง สง่เสริม และพัฒนา

คุณลักษณะที่พงึประสงค ์

ของผู้เรียน 

วิชาการ 34,000.- - 197,310.- - - 231,310.- 

3. 
ปรับปรุง สง่เสริมกระบวนการ

บริหารและการจัดการ 

บุคคล 204,530.- 5,000.- - - - 209,530.- 

งบประมาณ 532,500.- - - - - 532,500.- 

บริหารทั่วไป 146,598.- - - - - 146,598.- 

ประกัน ฯ - - - - - - 

4. 
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วิชาการ 122,135.- - - 30,000.- - 152,135.- 

รวมเป็นเงิน 1,132,074.- 5,000.- 807,291.- 30,000.- 60,000.- 2,034,365.- 

เงินเดอืนบุคลากร - - - - 11,054,320.- 11,054,320.- 

งบส ารองจ่าย 72,126.- 50,000.- 25,470.- - - 147,596.- 

รวมงบประมาณ 2563 1,204,200.- 55,000.- 832,761.- 30,000.- 11,114,320.- 13,236,281.- 

เงินคงเหลอืงบประมาณ 2562 56,427.87 23,718.40 191,769.- - - 271,915.27 
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รวมทั้งหมด 1,260,627.87 78,718.40 1,024,530.- 30,000.- 11,114,320.- 13,508,196.27 



 

 

 

14 

การบรหิารโครงการจ าแนกดังนี้ 

1. การบรหิารงานวิชาการ 

2. การบรหิารงานงบประมาณ 

3. การบรหิารงานบุคคล 

4. การบรหิารงานทั่วไป 

5. การบรหิารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

ชื่อโครงการ  ปรับปรุง สนับสนุน สง่เสริม พัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีน 

แผนงาน   ปรับปรุง  สง่เสริม  และพัฒนาดา้นคุณภาพผู้เรยีน 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางศิริวรรณ   เมืองเหลอื   หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

ลักษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนนิการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.  

     มาตรฐานที่    1    คุณภาพของผู้เรยีน   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 

1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอยา่งมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5) มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6) มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามที่สถานศึกษาก าหนด 

2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางรา่งกายและจิตสังคม 

     มาตรฐานที่    2    กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบรหิ.ารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา       

และทุกกลุม่เป้าหมาย   

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดของ สมศ. ข้อที ่  1 – 8 , 10 – 11 , 13 - 20 

สนองกลยุทธ์โรงเรยีนข้อที่  1 – 7   

สนองเป้าประสงค์โรงเรียนข้อที่   1 – 4 , 6     

ยุทธศาสตร์โรงเรยีนข้อที่  1 – 5 
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หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตทิี่มุ่งเนน้การพัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนด ี มีความสามารถ

ตามศักยภาพ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข  โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา

เป็นอยา่งมาก  ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์      

มีทักษะการใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และน าหลักศีล  สมาธ ิ ปัญญามาพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน 

การบริหารงานในฝ่ายบรหิารงานวิชาการ  เป็นงานที่ต้องด าเนินการเกี่ยวข้องกับเอกสาร

หลักฐานงานดา้นหลักสูตรสถานศึกษา  งานด้านการวัดผลประเมินผล  การจัดการเรียนการสอน    

การนิเทศการสอน  การแนะแนวการศึกษา  การจัดหาวัสดุ สื่ออุปกรณ์  แบบเรียนมาใช้ประกอบการ 

ในการจัดการเรียนการสอน  และ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  ฯลฯ   

เพ่ือให้การบรหิารงานวิชาการปฏิบัตงิาน  มีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  เกิดประสิทธิภาพ   

มีประสทิธิผล  พร้อมให้บรกิารกับบุคลากร  ในการปฏิบัตงิานด้านงานวิชาการอย่างครบถว้น  

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการจงึได้ด าเนินการจัดท าโครงการนีข้ึน้มา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ให้สูงขึน้ 

2. เพ่ือให้นักเรยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณาญาณ  มี

ความคิดสร้างสรรค์  คิดตริตรอง  มีวิสัยทัศน์  มวีินัย  ใฝเ่รียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  มีนิสัยรักการอ่าน  

และใช้แหลง่เรียนรู้ศึกษาค้นคว้า 

3. เพ่ือให้นักเรยีนได้รับการพัฒนาตามความถนัด  ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู ้ 

เกิดทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียดีขึ้น  และผู้ปกครอง เข้าใจ ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบที่โรงเรียนก าหนด พร้อมได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับคณะครู 

4. เพ่ือให้นักเรยีนมีความสามารถในการพัฒนากระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ มีเหตุผลตาม

หลักการวิทยาศาสตร์  สามารถวางแผนการท างาน  ด าเนินการท างานในรูปแบบรวมกลุ่มกัน และ

ท างานอย่างมีความสขุ  มุ่งมั่นพัฒนางาน  เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

5. เพ่ือให้นักเรยีนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลด้านการศึกษา   

การประกอบอาชีพ  ทราบแนวโน้มของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  และนักเรยีนที่มีฐานะยากจน             

มีความประพฤติดี  ได้รับโอกาสความชว่ยเหลอืเร่ืองทุนการศึกษา 

6. เพ่ือให้นักเรยีนมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  จุดเน้นของ

โรงเรียน  ได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแข่งขันโอกาสต่าง ๆ และเสริมทักษะการเรียนรู้    

ทีจ่ะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมทั้งได้เรียนรู้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้  เทคนคิวิธกีารใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง  และได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา 

8. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายของสถานศึกษา  ตามความต้องการ

ของท้องถิ่น  และพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

9. เพ่ือสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้ให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ สง่เสริมการอ่าน การเขียน 

และการสบืค้นข้อมูลทางการศึกษา 

10. เพ่ือพัฒนาและจัดระบบการบรหิารงานฝ่ายต่าง ๆ  ให้มีความเหมาะสม ปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้องตามระเบียบ ประหยัด มีความคลอ่งตัว เกิดประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ 

11. เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลการปฏิบัตงิานภายในสถานศึกษา 

เปา้หมาย  

1. เป้าหมายเชิงปรมิาณ  

1.1 ร้อยละ 1 ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึน้ 

1.2 ร้อยละ 70 ของนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 

1.3 ร้อยละ 70 ของนักเรยีน กับ ผู้ปกครองได้ท ากจิกรรมต่าง ๆ  ร่วมกับทางโรงเรียน 

และคณะครูของโรงเรียน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

2.1 ระบบการปฏิบัตงิานฝ่ายวิชาการ รวดเร็วทันเวลา เป็นปัจจุบัน มีวัสดุอุปกรณ์อย่าง

พอเพียงใช้ปฏิบัติงาน และการปฏิบัตงิานเกิดประสิทธิภาพพร้อมให้บรกิารขอ้มูล  ข่าวสาร กับบุคลากร 

2.2 มกีารจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศ  และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบรหิารจัดการ 

งานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วิธีด าเนนิการ 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรยีมการ ( P ) 

1. ศึกษาบริบท สภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 

2. ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น พร้อมเรียงล าดับความเร่งดว่น 

3. จัดท าโครงการน าเสนอตอ่ฝ่ายบริหาร 

ก.ย. 62 

18 – 20 ก.ย. 62 

23 – 25 ก.ย. 62 

26 – 30 ก.ย. 62 
นางศิริวรรณ 

เมืองเหลือ 
หน.ฝ่ายงานวิชาการ ขั้นด าเนนิการ ( D ) 

1. ประชุมคณะท างานช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการมอบหมายภาระงาน 

2. ด าเนนิการตามวัตถุประสงค์ในกิจกรรมตอ่ไปนี้  

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

1 – 4 ต.ค. 62 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

2.1.1 ประชุมวางแผนแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 

2.1.2 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

2.1.3 ด าเนนิการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 

2.1.4 นเิทศตดิตามการปฏิบัตงิานของครูผู้สอน 

2.1.5 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

พ.ย. 62 - ก.ย. 63 

ธ.ค. 62 - ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

นางศิริวรรณ 

เมืองเหลือ 
หน.ฝ่ายงานวิชาการ 

2.2 วัดผลและประเมินผลนักเรยีน 

2.2.1 ประชุมวางแผนแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 

2.2.2 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

2.2.3 ด าเนนิการวัดผลและประเมินผลผูเ้รียน 

2.2.4 นเิทศตดิตามการปฏิบัตงิานของครูผู้สอน 

2.2.5 สรุป รายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

พ.ย. 62 - ก.ย. 63 

ธ.ค. 62 - ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

นางศิริวรรณ 

เมืองเหลือ 
หน.งาน 

ทะเบยีน - วัดผล 

2.3 ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรยีน 

2.3.1 แต่งตัง้คณะกรรมการพรอ้มประชุมคร ู

2.3.2 แจ้งผู้ปกครอง และท าการรู้จักผู้เรียนรายบุคคล 

2.3.3 ด าเนนิการปฐมนเิทศผู้เรียนใหม ่

2.3.4 ด าเนนิการปัจฉิมนิเทศผูเ้รียน 

2.3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

2.3.6 สรุป รายงานผลการปฏิบัตกิิจกรรม 

พ.ค. – ก.ย. 63 

พ.ค. 63 

พ.ค. 63 

พ.ค. 63 

มี.ค. 63 

ส.ค. 63 

ก.ย. 63 
นางศิริวรรณ 

เมืองเหลือ 
หน.ฝ่ายงานวิชาการ 2.4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์งานวิชาการ 

2.4.1 ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ที่จะปฏิบัตงิาน 

2.4.2 ด าเนนิการจัดซือ้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ปฏบิัตงิาน 

2.4.3 ลงทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณ์พร้อมเบิกจา่ย 

2.4.4 ด าเนนิการใช้จา่ยวัสดุ อุปกรณ ์

2.4.5 สอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

ธ.ค. 62 

ม.ค. 62 - ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

2.5 จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานแนะนแนว 

2.5.1 ส ารวจ / จัดซือ้วัสด ุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการปฏิบัตงิาน 

2.5.2 ท าทะเบียนคุมวัสดุ – อุปกรณ ์

2.5.3 ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ในการปฏบิัตงิาน 

2.5.4 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – พ.ค. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 

ธ.ค. 62 

น.ส.วาสนา  

     เอี่ยมปฐม 
หน.งาน 

แนะแนวโรงเรียน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.6 มอบทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 

2.6.1 ประชุมครูช้ีแจงเกี่ยวกับการดแูลให้ความช่วยเหลอื

นักเรียน โดยเรียงล าดับจากเร่งดว่นมากไปหาน้อย 

2.6.2 รับบริจาคเงินทุนการศึกษาตามก าลังทรัพย์จากบคุคล

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.6.3 รวบรวมรายช่ือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลอื 

2.6.4 รวบรวมเงินทุนการศึกษาที่ไดร้ับจากการบริจาค 

2.6.5 มอบเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนตามความจ าเป็น 

2.6.6 ตดิตามการใช้เงนิทุนการศึกษาของนักเรียน 

2.6.7 จัดท าสถิติเก็บขอ้มูลเงนิทุนบริจาคเพือ่การศึกษา 

2.6.8 สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน 

พ.ค. – ก.ย. 63 

พ.ค. 63 

 

มิ.ย.- ก.ค. 63 

 

ก.ค. 63 

1 – 9 ส.ค. 63 

11 ส.ค. 63  

ส.ค. – ก.ย. 63 

13 – 31 ส.ค. 63 

ก.ย. 63 

น.ส.วาสนา  

     เอี่ยมปฐม 
หน.งาน 

แนะแนวโรงเรียน 

2.7 แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 

2.7.1 ส ารวจแนวโนม้การศึกษาต่อและงานอาชีพของ นร. 

2.7.2 รับเอกสารและเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อและอาชีพ 

2.7.3 ประชาสัมพันธ์ขา่วสารการรับสมัครเขา้ศึกษาต่อใน

แต่ละสถาบันทั้งอุดมศกึษาและอาชีวศึกษา 

2.7.4 ติดต่อประสานงานกับสถาบันตา่ง ๆ ให้แนะแนว

ความรู้การศึกษาต่อและอาชีพแก่นักเรียน 

2.7.5 ให้ค าปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับสถาบันทาง

การศึกษาต่าง ๆ และอาชีพที่นักเรียนต้องการ 

2.7.6 ตดิตาม  ตรวจสอบขอ้มูลการศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชีพของนักเรียน 

2.7.7 จัดท าสถิติเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชีพของนักเรียน 

2.7.8 สรุแปละรายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – พ.ค. 63 

ต.ค. 62 

ต.ค. 62 – มี.ค. 63 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 

 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 

 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 

 

ก.พ. – เม.ย. 63 

 

เม.ย. -  ส.ค. 63 

 

ก.ย. 63 

2.8 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2.8.1 รับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.8.2 แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน 

2.8.3 พิจารณานักเรียนที่ย่ืนความประสงค์ขอกู้ กยศ. 

2.8.4 นักเรียนที่ผ่านเกณฑท์ าสัญญากูยื้มเงิน ฯ 

2.8.5 ตดิตาม  ตรวจสอบ  ดูแลการใช้เงนิของนักเรียน 

2.8.6 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

พ.ค. – ก.ย. 63 

พ.ค. – มิ.ย. 63 

พ.ค. 63 

มิ.ย. 63 

มิ.ย. 63 

ก.ค. – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.9 ปรบัปรงุและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

2.9.1 ประชุมบุคลากรในฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

2.9.2 ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมจัดซือ้และลงทะเบียน 

2.9.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร 

2.9.4 ด าเนนิการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

2.9.5 น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2.9.6 นเิทศตดิตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

2.9.7 ประเมินความพึงพอใจการใช้หลักสูตร 

2.9.8 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

ธ.ค. 62 

ม.ค. – เม.ย. 63 

พ.ค. – ก.ย. 63 

มิ.ย. – ก.ย. 63 

ส.ค. 63 

ก.ย. 63 

นางศิริวรรณ 

เมืองเหลือ 
หน.งาน 

หลักสูตรโรงเรียน 

2.10 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรยีนการสอน 

2.10.1 ประชุมวางแผนการด าเนนิงานในงานทะเบียน 

2.10.2 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 

2.10.3 ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ในการท าทะเบียนนักเรียน 

2.10.4 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์ พรอ้มลงทะเบียนคุม 

2.10.5 ด าเนนิการใช้วัสดุอุปกรณ ์

2.10.6 สอบถามความพึงพอใจ 

2.10.7 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

ธ.ค. 62 

ม.ค. 63 

ก.พ. – ก.ย. 63 

ส.ค. 63 

ก.ย. 63 

นางศิริวรรณ 

เมืองเหลือ 
หน.งาน 

ทะเบยีน - วัดผล 

ขั้นนิเทศติดตามผล ( C ) 

1. ผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินโครงการ 

2. ด าเนนิการนเิทศ  ตดิตามการด าเนนิงาน  

3. อ านวยความสะดวกในการด าเนนิกจิกรรมของผู้เกี่ยวขอ้งให้

เป็นไปตามภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย   

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

พ.ย. 62 - ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

นางณัฐกานต์ 

ขมินทกูล 

ผช.ผอ.ร.ร. 

ขั้นสรุปผลและประเมินผล ( A ) 

1. สรุปประเมินผลโครงการ / กิจกรรมย่อย 

2. จัดท ารายงานโครงการ / กิจกรรมย่อยเสนอฝ่ายบริหาร  

ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

นางศิริวรรณ 

เมืองเหลอื 
หน.ฝ่ายงานวิชาการ 
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การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปรมิาณ 

1. ร้อยละ 1 ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

2. ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

3. ร้อยละ 70 ของนักเรียน กับ ผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมตา่ง ๆ  

ร่วมกับทางโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียน 

1. ตามสภาพจริง 

2. สังเกตการ

ปฏิบัตงิาน 

3. รายงานผล 

4. สอบถาม 

5. ประเมิน

ปฏิบัตงิาน 

1. แบบประเมิน 

2. แบบสังเกต 

3. แบบสอบถาม 

4. แบบรายงาน

ผลการ

ปฏิบัตงิาน 

5. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ 

1. ระบบการปฏิบัตงิานฝ่ายวิชาการ รวดเร็วทันเวลา เป็นปัจจุบัน  

มีวัสดุอุปกรณ์อย่างพอเพียงใช้ปฏิบัตงิาน และการปฏิบัตงิาน

เกิดประสิทธภิาพพร้อมให้บริการข้อมูล  ขา่วสาร กับบุคลากร 

2. การจัดเก็บระบบขอ้มูลสารสนเทศ และมีการใช้ขอ้มูล

สารสนเทศในการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 

งบประมาณ 

1. เงินอุดหนุนรายหัว      92,311.-   บาท 

2. เงินเรียนฟรี  15  ป ี           609,981.-   บาท 

3. เงินรายได้สถานศึกษา           -    บาท 

4. เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น       -    บาท 

5. เงินอื่น ๆ                      60,000.-   บาท 

  รวมงบประมาณที่ได้รับ           762,292.-   บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
แหลง่ 

งปม. ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- 31,000.- 5,500.- 36,500.- อุดหนุน 

- 609,981.- - 609,981.- เรียนฟรี 15 ป ี

2. วัดผลและประเมินผลนักเรยีน - - 30,740.- 30,740.- อุดหนุน 

3. ปฐมนเิทศและปัจฉิมนเิทศ นร. - - 6,000.- 6,000.- อุดหนุน 

4. วัสดุ  อุปกรณ์งานวิชาการ - - 10,976.- 10,976.- อุดหนุน 

5. ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 60,000.- - - 60,000.- บริจาค 

6. วัสดุ อุปกรณ์งานแนะแนว - - 2,545.- 2,545.- อุดหนุน 

7. 
พัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

การเรียนการสอน 
- - 5,550.- 5,550.- อุดหนุน 

รวม 60,000.- 640,981.- 61,311.- 762,292.-  

( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

1. ฝ่ายบรหิาร  

2. ครู นักเรยีน และบุคลากรในโรงเรียน 

3. บุคลากรภายนอกโรงเรียน 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้สูงขึน้ 

2. นักเรยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คดิสังเคราะห์  มีวิจารณาญาณ  มีความคิด

สร้างสรรค์  คิดตริตรอง  มีวิสัยทัศน์  มีวินัย  ใฝ่เรยีนรู้  ซือ่สัตย์สุจริต  มีนิสัยรักการอ่าน  และใช้แหลง่

เรียนรู้ศึกษาค้นคว้า 

3. นักเรยีนไดรั้บการพัฒนาตามความถนัด  ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  มีความรู ้          

เกิดทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียดีขึ้น  และผู้ปกครอง เข้าใจ ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบที่โรงเรียนก าหนด พร้อมได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับคณะครู 

4. นักเรยีนมีการพัฒนากระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ มีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์  

สามารถวางแผนการท างาน  ด าเนนิการท างานในรูปแบบรวมกลุ่มกัน และท างานอย่างมีความสขุ  

มุ่งมั่นพัฒนางาน  เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
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5. นักเรยีนไดศึ้กษาต่อในระดับที่สูงขึน้  โดยผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลด้านการศึกษา        การ

ประกอบอาชีพ  ทราบแนวโน้มของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  และนักเรยีนที่มีฐานะยากจน             มี

ความประพฤติดี  ได้รับโอกาสความชว่ยเหลอืเร่ืองทุนการศึกษา 

6. นักเรยีนมผีลการด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  จุดเน้นของโรงเรียน     

ได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแข่งขันโอกาสต่าง ๆ และเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จะได้

น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมทั้งได้เรียนรู้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ครูแสวงหาความรู้  เทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง และได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา 

8. หลักสูตรสถานศึกษาไดม้ีการปรับเปลี่ยน  ให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายของสถานศึกษา        

ตามความตอ้งการของท้องถิ่น  และพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

9. โรงเรียนมีแหลง่เรียนรู้ที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการสบืค้น

ข้อมูลทางการศึกษา 

10. ระบบการบริหารงานฝ่ายวิชาการมีความเหมาะสม ปฏิบัตงิานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 

ประหยัด มคีวามคลอ่งตัว เกิดประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ 

11. ระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของงานฝา่ยวิชาการ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การปฏิบัตงิานภายใน 

 
 

ลงช่ือ           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      (  นางศิริวรรณ   เมอืงเหลอื ) 

               หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

ลงช่ือ           ผู้เสนอโครงการ 

     (  นางณัฐกานต์   ขมนิทกูล  ) 

                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 

ลงช่ือ            ผูอ้นุมัติโครงการ 

        (  นายส าราญ   เขม้นกิจ  ) 

                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 
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รายละเอียดทรัพยากร และค่าใช้จ่าย 

กจิกรรมที่  1   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. กระดาษ A4  70 แกรม 50 รีม 110.- 5,500.- อุดหนุน 

2. อาหาร ( ติว ) 4 สัปดาห์ 460 คน 50.- 23,000.- อุดหนุน 

3. ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนช้ัน ม. 3 1 คัน 8,000.- 8,000.- อุดหนุน 

4. คา่หนงัสอืเรียน 333 คน 718.906 239,396.- เรียนฟรี 15 ปี 

5. ค่าอุปกรณก์ารเรียน 333 คน 428.258 142,610.- เรียนฟรี 15 ปี 

6. ค่าเครือ่งแบบนักเรียน 333 คน 461.561 153,700.- เรียนฟรี 15 ปี 

7. คา่เดนิทางทัศนศึกษา 333 คน 223.048 74,275.- เรียนฟรี 15 ปี 

รวม 646,481.- 

 

กจิกรรมที่  2   วัดผลและประเมินผลนักเรยีน 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. กระดาษ A4  70 แกรม 250 รีม 110.- 27,500.- อุดหนุน 

2. ซองขอ้สอบ 100 ซอง 6.- 600.- อุดหนนุ 

3. กระดาษค าตอบ 100 แพ็ค 20.- 2,000.- อุดหนุน 

4. เชือกขาว - แดง ยาว 180 เมตร 10 ม้วน 50.- 500.- อุดหนุน 

5. กาวลาเท็กซ ์ 2 ขวด 70.- 140.- อุดหนุน 

รวม 30,740.- 

 

กจิกรรมที่  3   ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรยีน 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. วัสดุตกแตง่งานปัจฉิมนิเทศ 6 ชุด 1,000.- 6,000.- อุดหนุน 

รวม 6,000.- 
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กจิกรรมที่  4   จัดหาวัสดุ อุปกรณ์งานวิชาการ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. กระดาษสติกเกอร์สะท้อนแสง 2 ห่อ 200.- 400.- อุดหนุน 

2. กาวหนังไก่ 6 ม้วน 25.- 150.- อุดหนุน 

3. กาวสองหนา้ชนิดบาง 10 ม้วน 15.- 150.- อุดหนุน 

4. เทปโฟมสองหนา้ 2 ม้วน 250.- 500.- อุดหนุน 

5. แมกซ์ตัวเล็ก 6 ตัว 50.- 300.- อุดหนุน 

6. สมุดรับ – สง่หนังสอืราชการ 2 เลม่ 45.- 90.- อุดหนุน 

7. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 2 กล่อง 215.- 430.- อุดหนุน 

8. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 35 1 กล่อง 320.- 320.- อุดหนนุ 

9. ลวดเสียบ 1 กล่อง 320.- 320.- อุดหนุน 

10. ปกพลาสตกิใสขนาด A4 1 ห่อ 150.- 150.- อุดหนุน 

11. ตะแกรงใส่เอกสารมีฝาปิด 2 อัน 120.- 240.- อุดหนุน 

12. แปรงลบกระดานด า 12 อัน 18.- 216.- อุดหนุน 

13. ปากกาไวท์บอร์ด 40 แท่ง 20.- 800.- อุดหนุน 

14. น้ าหมึกปากกาไวท์บอร์ด 20 ขวด 70.- 1,400.- อุดหนุน 

15. หมึกรีฟิว Laser Jet 49A 6 กล่อง 800.- 4,800.- อุดหนุน 

16. หมึกปริน้เตอร์ชนดิเติมสีด า / สี Epson 6 ขวด 120.- 720.- อุดหนุน 

รวม 10,976.- 

 

กจิกรรมที่  5   ทุนการศึกษาปีการศึกษา 2563 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา / หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. ทุนการศึกษานักเรียน 120 ทุน 500.- 60,000.- บริจาค 

รวม 60,000.- 
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กจิกรรมที่  6   วัสดุ อุปกรณ์ งานแนะแนว  

ที ่ รายการ จ านวน ราคา / หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. กระดาษชาร์ดสแีผ่นใหญ ่ 5 แผ่น 15.- 75.- อุดหนุน 

2. กระดาษโปสเตอร์คละส ี 12 แผน่ 10.- 120.- อุดหนุน 

3. สนี้ ามันกระป๋องกลาง(ทาโต๊ะ) 1 กระป๋อง 150.- 150.- อุดหนุน 

4. หมึกชนดิเติมcannon(ส/ีขาวด า)  1 ชุด 1,200.- 1,200.- อุดหนุน 

5. กระดาษสติกเกอรแ์ผ่นใหญ่ 10 แผ่น 30.- 300.- อุดหนุน 

6. พลาสติกใส 10 เมตร 20.- 200.- อุดหนุน 

7. ปา้ยไวนิลประชาสัมพันธ์ออกแนะแนว 1 ป้าย 500.- 500.- อุดหนุน 

รวม 2,545.- 

 

กจิกรรมที่  7   พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน  

ที ่ รายการ จ านวน ราคา / หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. ปกพลาสตกิใส 1 ห่อ 150.- 150.- อุดหนุน 

2. ชุดวัสดุ อุปกรณ์ระบบไอซีท ี 1 ชุด 3,000.- 3,000.- อุดหนุน 

3. ลา้งแอร์ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 6 ตัว 400.- 2,400.- อุดหนุน 

รวม 5,550.- 
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ชื่อโครงการ  ปรับปรุง สง่เสริม และพัฒนาคุณภาพลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

แผนงาน   ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางศิริวรรณ  เมืองเหลอื   หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

ลักษณะโครงการ ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนนิการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.  

     มาตรฐานที่    1    คุณภาพของผู้เรียน   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 

1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอยา่งมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5) มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6) มคีวามรู ้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามที่สถานศึกษาก าหนด 

2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางรา่งกายและจิตสังคม 

ตัวชี้วัดของ สมศ. ข้อที ่   1 – 8 , 13 - 20 

สนองกลยุทธ์โรงเรยีนข้อที่  1 – 5   

สนองเป้าประสงค์โรงเรียนข้อที่   1 – 3     

ยุทธศาสตร์โรงเรยีนข้อที่  1 - 4 

 

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2545 

หมวด 4  มาตรา 27 – มาตรา 30  สรุปได้ว่า ให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร

ในสว่นที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

เพ่ือมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทัง้ทางด้านความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ความดงีาม  และความ
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รับผิดชอบต่อสังคม  ทั้งน้ีให้สถานศึกษาร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง สง่เสริม สนับสนุนชุมชนให้เลอืกสรร

ภูมิปัญญา  วิทยากร  ให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา  ตลอดจนให้สถานศึกษาพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพน้ัน 

การบริหารงานในฝ่ายบรหิารงานวิชาการ  เป็นงานที่ต้องด าเนินการเกี่ยวข้องกับเอกสาร

หลักฐานงานดา้นการจัดการเรียนการสอน  งานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  งานพัฒนาแหลง่เรียนรู้        

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  การดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน  การพัฒนาอาชีพของผู้เรียนให้น า

ความรูไ้ปใช้ประกอบการได ้ พร้อมการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักรียน          

ครแูละบุคลากรที่มาขออนุญาตใช้แหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษา  ฯลฯ   

เพ่ือให้การบรหิารงานวิชาการ  ในดา้นการปฏิบัตงิาน มีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง           

เกิดประสิทธิภาพ  มีประสทิธิผล พร้อมให้บรกิารกับบคุลากรในการปฏบิัตงิานดา้นงานวิชาการ  

อย่างครบถว้น  ฝ่ายบรหิารงานวิชาการจงึได้ด าเนินการจัดท าโครงการนีข้ึน้มา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือฝึกความมีระเบียบวินัย ความเสยีสละ ความอดทน ความกลา้หาญ ความสามัคคีในหมู่

คณะ  ห่างไกลจากยาเสพติด  รู้เร่ืองอุบัตเิหตุ และทางเพศ  พร้อมมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชว่งวัย 

2. เพ่ือฝึกการคิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรยีน และพัฒนาคุณลักษณะ

พ้ืนฐานของนักเรยีน พร้อมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อยา่งมีความสุข 

3. เพ่ือปลุกฝังให้นักเรยีนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ดา้นประหยัดและออม  มีความเอือ้อาทร

แก่ผู้อืน่และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มพีระคุณ 

4. เพ่ือให้นักเรยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณาญาณ          

มีความคิดสร้างสรรค์  คิดตริตรอง  มีวิสัยทัศน์  มีวินัย  ใฝเ่รียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  มีนิสัยรักการอ่าน  

และใช้แหลง่เรียนรู้ศึกษาค้นคว้า 

5. เพ่ือให้นักเรยีนมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  จุดเน้นของ

โรงเรียน  ได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแข่งขันโอกาสต่าง ๆ และเสริมทักษะการเรียนรู้     

ทีจ่ะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมทั้งได้เรียนรู้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เพ่ือให้นักเรียนมีจติส านึกในการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน อาคารเรียน  

และบรเิวณในโรงเรียนให้สะอาด รม่รื่น  สวยงาม 

เป้าหมาย  

1. เป้าหมายเชิงปรมิาณ  

1.1 ร้อยละ 70 ของนักเรยีน กับ ผู้ปกครองได้ท ากจิกรรมต่าง ๆ  ร่วมกับทางโรงเรียน 

และคณะครูของโรงเรียน 
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1.2 ร้อยละ 70 ของนักเรยีนยอมรับความคิด วัฒนธรรมที่แตกต่าง และท างานอย่างมี

ความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

1.3 ร้อยละ 70 ของนักเรยีนท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรูส้กึที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

พร้อมหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ  วางแผนการท างานและการด าเนินการจนส าเร็จ 

1.4 ร้อยละ 70 ของนักเรยีนใช้ห้องสมุดเป็นแหลง่ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเตมิ สรุปความคิด 

จากเร่ืองที่อ่าน ฟังดูและสื่อสารโดยการพูด เขียนตามความคิดเห็นของตนเอง 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

2.1 ครูไดใ้ช้หลักสูตรของสถานศึกษาในการด าเนนิการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

ต่าง ๆ  พร้อมให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียน  ทั้งดา้นการเรียน กับดา้นคณุภาพ

ชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

2.2 ครูประพฤติ ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชกิที่ดีของสถานศึกษา ให้การ

สนับสนุนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนได้ความรู้ด้วยตนเอง 

2.3 ครูสามารถพัฒนาและใช้ส่ือการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยี DLIT โดยงาน

คอมพิวเตอร์มวีัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องและสภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอร์ที่เอือ้ต่อการเรยีนรู้ 

วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรยีมการ ( P ) 

1. ศึกษาบริบท สภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 

2. ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น พร้อมเรียงล าดับความเร่งดว่น 

3. จัดท าโครงการน าเสนอตอ่ฝ่ายบริหาร 

ก.ย. 62 

18 – 20 ก.ย. 62 

23 – 25 ก.ย. 62 

26 – 30 ก.ย. 62 
นางศิริวรรณ 

เมืองเหลือ 
หน.ฝ่ายงานวิชาการ ขัน้ด าเนินการ ( D ) 

1. ประชุมคณะท างานช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการมอบหมายภาระงาน 

2. ด าเนนิการตามวัตถุประสงค์ในกิจกรรมตอ่ไปนี้  

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

1 – 4 ต.ค. 62 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

2.1 ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดพร้อมใช้ 

2.1.1 ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน 

2.1.2 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิการจัดซือ้วัสดุ ฯ 

2.1.3 ด าเนนิการซือ้หนังสอืพิมพ์ , บริการขา่วสาร , จัด

สัปดาห์ห้องสมุด , สง่เสริมการอ่าน และปรับปรุง 

2.1.4 นเิทศตดิตามการปฏิบัตงิานของครูผู้สอน 

2.1.5 สรุป รายงานผลการด าเนนิงาน 

พ.ค. – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 

 

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

นางอุบลรัตน์   

     ฤกษนันทน์ 
หน.งาน 

ห้องสมุด ร.ร. 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.2 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ( ระดับเขตพื้นที่ ) 

2.2.1 ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน 

2.2.2 ส ารวจและจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

2.2.3 ด าเนนิการฝึกนักเรียน 

2.2.4 เขา้ร่วมการแข่งขัน 

2.2.5 นเิทศตดิตามการปฏบิัตงิาน 

2.2.6 สรุป รายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – พ.ค. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

นางณัฐกานต์ 

ขมินทกูล 

ผช.ผอ.ร.ร. 

2.3 งานการพัฒนาผู้เรยีน 

2.3.1 ประชุมวางแผน / แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 

2.3.2 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.3.3 ด าเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ ดังนี้ 

1) พิธีถวายราชสดุดี 

2) เขา้ค่ายพักแรมลูกเสอื – เนตรนารี 

3) พิธีสวนสนาม 

4) ร่วมงานลูกเสอืเฉลิมพระเกียรต ิฯ 

5) กิจกรรมชุมนุม 

6) กิจกรรมอนุรักษ ์

7) กิจกรรม นศท. 

2.3.4 นเิทศตดิตามการปฏิบัตงิานของครูผู้สอน 

2.3.5 สรุป รายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 

พ.ย. 62 

ก.พ. 63 

ก.ค. 63 

ส.ค. 63 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

พ.ย. 62 - ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

นางณัฐกานต ์  

ขมินทกูล 
หน.งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน / 

อนุรักษ ์

นางอารีรัตน์ 

เถาสมบูรณ ์
หน.กิจกรรมลูกเสือ 

นางศิริวรรณ 

เมอืงเหลอื 
หน.กิจกรรมชุนุม 

น.ส.เฉลิมพร 

เพชรนลิ 
หน.กิจกรรม นศท. 

2.4 งานธนาคาร ร.ร. 

2.4.1 ส ารวจวัสด ุ– อุปกรณ์ที่จะใช้ในการปฏิบัตงิาน 

2.4.2 จัดซือ้วัสดุ – อุปกรณท์ี่จะใช้ปฏิบัตงิาน 

2.4.3 ท าทะเบียนคุมวัสดุ – อุปกรณ ์

2.4.4 ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ในการปฏบิัตงิาน 

2.4.5 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

พ.ย. 62 

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

นางปราวณีา  

ใจจ านงค์ 
หน.งาน 

ธนาคารโรงเรียน 

2.5 งานไอซีที ร.ร. 

2.5.1 ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมจัดซือ้และลงทะเบียน 

2.5.2 ด าเนนิการปรับปรุงซ่อมแซมไอซีทใีห้พรอ้มใช้งาน 

2.5.3 ตดิตาม สังเกตผลการใช้ห้องไอซีทีโดยแบบบันทกึ 

2.5.4 ประเมินความพึงพอใจในการใช้ห้องไอซีท ี

2.5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 – ส.ค. 63 

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 

เม.ย. 63 

ก.ย. 63 

นายบุญเจตน์ 

เถาสมบูรณ ์
งาน ICT ร.ร. 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.6 ต่อต้านยาเสพตดิ ขับขี่ปลอดภัย ใสใ่จสุขภาพ 

2.6.1 ประชุมวางแผนการด าเนนิงานปกครองนักเรียน 

2.6.2 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 

2.6.3 ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัตงิาน 

2.6.4 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์ พรอ้มลงทะเบียนคุม 

2.6.5 ด าเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ ดังนี้ 

1) สุม่ตรวจปัสสาวะ 

2) อบรมขับขี่ปลอดภัย  

3) อบรมเรือ่งเพศศึกษา 

4) รณรงค์ต่อตา้นยาเสพตดิ 

5) ตรวจเครือ่งแบบและทรงผมนักเรียน 

2.6.6 สอบถามความพึงพอใจ 

2.6.7 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

ธ.ค. 62 

ม.ค. 63 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 

 

 

 

 

ส.ค. 63 

ก.ย. 63 

นายชัยรัตน์ 

ขมินทกูล 
หน.งานกิจการ

นักเรียน 

2.7 ความดทีี่ฉันท า 

2.7.1 ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน 

2.7.2 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 

2.7.3 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

2.7.4 ด าเนนิการสง่เสริมคุณธรรมนักเรียนด้านต่าง ๆ 

2.7.5 นเิทศตดิตามการปฏิบัตงิาน 

2.7.6 สรุป รายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

ธ.ค. 62 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

น.ส.วาสนา 

เอีย่มปฐม 
หน.งานแนะแนว 

ร.ร. 

2.8 คุณธรรมน าใจ 

2.8.1 ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน 

2.8.2 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 

2.8.3 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

2.8.4 ด าเนนิการส่งเสริมคุณธรรมน าใจในด้านต่าง ๆ 

2.8.5 นเิทศตดิตามการปฏิบัตงิาน 

2.8.6 สรุป รายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

ธ.ค. 62 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

น.ส.พัชรา 

สุภอมรพันธ์ุ 
หัวหน้างาน 

บรหิารทั่วไป 

ขัน้นิเทศติดตามผล ( C ) 

1. ผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินโครงการ 

2. ด าเนนิการนเิทศ  ตดิตามการด าเนนิงาน  

3. อ านวยความสะดวกในการด าเนนิกจิกรรมของผู้เกี่ยวขอ้งให้

เป็นไปตามภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย   

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

พ.ย. 62 - ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

นางณัฐกานต์ 

ขมินทกูล 

ผช.ผอ.ร.ร. 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นสรุปผลและประเมินผล ( A ) 

1. สรุปประเมินผลโครงการ / กิจกรรมย่อย 

2. จัดท ารายงานโครงการ / กิจกรรมย่อยเสนอฝ่ายบริหาร  

ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

นางศิริวรรณ 

เมืองเหลอื 
หน.ฝ่ายงานวิชาการ 

 

การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชงิปรมิาณ 

1. ร้อยละ 70 ของนักเรียนกับผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมตา่ง ๆ  

ร่วมกับทางโรงเรียนและคณะครูของโรงเรยีน 

2. ร้อยละ 70 ของนักเรียนยอมรับความคิด วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

และท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน ภาคภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 

3. ร้อยละ 70 ของนักเรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้สึก

ที่ดีต่ออาชีพสุจริต พร้อมหาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพที่สนใจวาง

แผนการท างาน การด าเนนิการจนส าเร็จ 

4. ร้อยละ 70 ของนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหลง่ค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเตมิ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังดูและสื่อสารโดยการ

พูด เขยีนตามความคิดเห็นของตนเอง 

 

1. ตามสภาพจริง 

2. สังเกตการณ์

ปฏิบัตงิาน 

3. การรายงานผล 

4. การสอบถาม 

5. ประเมินการ

ปฏิบัตงิาน 

 

 

1. แบบประเมิน 

2. แบบสังเกต 

3. แบบสอบถาม 

4. แบบรายงานผล 

5. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

6. แบบบันทึกการ

ใช้ห้องไอซีที 

เชงิคุณภาพ 

1. ครูได้ใช้หลักสตูรของสถานศึกษาในการด าเนนิการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  พร้อมให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 

และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน  ทั้งดา้นการเรียน กับดา้น

คุณภาพชีวติด้วยความเสมอภาค 

2. ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของ

สถานศึกษา ให้การสนับสนุนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้

ผู้เรียนได้ลงมือปฏบิัติจริงจนได้ความรู้ด้วยตนเอง 

3. ครูสามารถพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี 

DLIT โดยงานคอมพวิเตอร์มวีัสดุ อุปกรณ์ในการซอ่มแซม 

บ ารุงรักษาเครือ่งและสภาพแวดลอ้มภายในห้องปฏิบัตกิาร

คอมพิวเตอร์ทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรู ้

 

1. สอบถามความ

พึงพอใจ 

2. ตามสภาพจริง 

3. สังเกตการ

ปฏิบัตงิาน 

4. การรายงานผล 

5. การสอบถาม 

6. ประเมินการ

ปฏิบัตงิาน 

 

1. แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

2. แบบประเมิน 

3. แบบสังเกต 

4. แบบสอบถาม 

5. แบบรายงานผล 

6. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 
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งบประมาณ           

1. เงินอุดหนุนรายหัว        34,000.-  บาท 

2. เงินเรียนฟรี  15  ป ี              197,310.-  บาท 

3. เงินรายได้สถานศึกษา                                 -    บาท 

4. เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น           -   บาท 

5. เงินอื่น ๆ                            -    บาท 

  รวมงบประมาณที่ได้รับ             231,310.-  บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
แหลง่ 

งปม. ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. 
ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด 

พร้อมใช้ 
- - 29,150.- 29,150.- อุดหนุน 

2. แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 10,000.- 35,000- 20,000.- 65,000.- เรียนฟรี 15 ปี 

3. การพัฒนาผู้เรียน - 35,050.- 23,060.- 58,110.- เรียนฟรี 15 ปี 

4. งานธนาคาร ร.ร. - - - - - 

5. งานไอซีที ร.ร.  - - 74,200.- 74,200.- เรียนฟรี 15 ปี 

6. 
ตอ่ตา้นยาเสพตดิ ขับขี่

ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 
- - 2,350.- 2,350.- อุดหนุน 

7. ความดีที่ฉันท า - - - - - 

8. คุณธรรมน าใจ - - 2,500.- 2,500.- อุดหนุน 

รวม 10,000.- 70,050.- 151,260.- 231,310.-  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

1. ฝ่ายบรหิาร  

2. ครู นักเรยีน และบุคลากรในโรงเรียน 

3. บุคลากรภายนอกโรงเรียน 

สถานที่ด าเนนิการ  โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรยีนมีระเบียบวินัย  เสยีสละ อดทน  กล้าหาญ  มคีวามสามัคคีในหมู่คณะ  ห่างไกลจาก

ยาเสพติด  รู้เรื่องอุบัตเิหตุ และทางเพศ  พร้อมมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชว่งวัย 

2. นักเรยีนคิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น  มคีวามคิดสร้างสรรค ์และมีการพัฒนาคุณลักษณะพืน้ฐาน

พร้อมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อยา่งมีความสุข 

3. นักเรยีนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดา้นประหยัดและออม  มีความเอือ้อาทรแก่ผู้อื่นและ

กตัญญูกตเวทีต่อผู้มพีระคุณ 

4. นักเรยีนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คดิสังเคราะห์  มีวิจารณาญาณ มคีวามคิด

สร้างสรรค์  คิดตริตรอง  มีวิสัยทัศน์  มีวินัย  ใฝ่เรยีนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  มีนิสัยรักการอ่าน  และใช้แหลง่

เรียนรู้ศึกษาค้นคว้า 

5. นักเรยีนมผีลการด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  จุดเน้นของโรงเรียน   

ได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแข่งขันโอกาสต่าง ๆ และเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จะได้

น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมทั้งได้เรียนรู้หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. นักเรยีนมีจติส านึกในการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน อาคารเรียน และ

บรเิวณในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น  สวยงาม 

 
 

ลงช่ือ           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         (  นางศิริวรรณ   เมืองเหลอื ) 

                  หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

ลงช่ือ           ผู้เสนอโครงการ 

       (  นางณัฐกานต์   ขมินทกูล ) 

                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ ์

ลงช่ือ            ผูอ้นุมัติโครงการ 

        (  นายส าราญ   เขม้นกิจ  ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 
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รายละเอียดทรัพยากร และค่าใช้จ่าย 

กจิกรรมที่  1   ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดพร้อมใช้ 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงิน แหลง่ งปม. 

1. หนังสอืสารคดวีิชาการ 100 รายการ 100.- 10,000.- อุดหนุน 

2. หนังสอืพิมพ์ไทยรัฐ เดลนิวิสร์ายวัน 10 เดอืน 600.- 6,000.- อุดหนุน 

3. กระดาษ A4  70 แกรม 5 รีม 110.- 550.- อุดหนุน 

4. คู่มือเตรียมสอบ  8 กลุม่สาระ 1,000.- 8,000.- อุดหนุน 

5. การ์ตูนบันเทิงคด ี 40 รายการ 50.- 2,000.- อุดหนุน 

6. ช้ันวางกระเป๋า 4 หลัง 650.- 2,600.- อุดหนุน 

รวม 29,150.- 

 

กจิกรรมที่  2   แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม  

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. ค่าตอบแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน 200 คน 50.- 10,000.- เรียนฟรี 15 ปี 

2. คา่วัสดุฝึกและแข่งขัน 20 ชุด 1,000.- 20,000.- เรียนฟรี 15 ปี 

3. ค่าจ้างเหมารถ 5 คัน 5,000.- 25,000.- เรียนฟรี 15 ปี 

4. ค่าที่พัก 4 ห้อง 2,500.- 10,000.- เรียนฟรี 15 ปี 

รวม 65,000.- 

 

กจิกรรมที่  3   การพัฒนาผู้เรียน  

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. ภาคสนาม (นศท.) 7 ชุด 700.- 4,900.- เรียนฟรี 15 ปี 

2. วัสดุอุปกรณอ์นุรักษ์สิง่แวดล้อม 10 ชุด 500.- 5,000.- เรียนฟรี 15 ปี 

3. ค่าอาหารอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 107 คน 50.- 5,350.- เรียนฟรี 15 ป ี

4. กระดาษ A4 แกรม ชุมนุม/เพิ่มเวลารู ้ 20 รีม 110.- 2,200.- เรียนฟรี 15 ปี 

5. เชือกมนลิา 36 มม.ท าฐานพจญภัย 2 ลูก 5,000.- 10,000.- เรียนฟรี 15 ปี 

4. เชือกลูกเสอืส าหรับท าฐานพจญภัย 20 เสน้ 12.- 240.- เรียนฟรี 15 ปี 

5. ค่าอาหารเขา้ค่ายพักแรม ลส. – นน. 198 คน 150.- 29,700.- เรียนฟรี 15 ปี 

6. พวงมาลา / ดอกไม้ 2 ชุด 250.- 500.- เรียนฟรี 15 ปี 

7. กระดาษ A4 70 แกรม 2 รีม 110.- 220.- เรียนฟรี 15 ปี 

รวม 58,110.- 
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กจิกรรมที่  4   งานธนาคาร ร.ร. 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

- - - - - - 

รวม - 

 

กิจกรรมที่  5   งานไอซีที ร.ร. 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. วัสดุ อุปกรณ์ระบบไอซที ี 50 ชุด 1,480.- 74,000.- อุดหนุน 

รวม 74,000.- 

 

กจิกรรมที่  6   ต่อตา้นยาเสพติด  ขับขีป่ลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. หมึกเครื่องปริ๊น 4 ขวด 200.- 800.- อุดหนุน 

2. กระดาษ A4 70 แกรม 5 รีม 110.- 550.- อุดหนุน 

3. ป้ายไวนลิ 2 ป้าย 500.- 1,000.- อุดหนุน 

รวม 2,350.- 

 

กจิกรรมที่  7   ความดทีี่ฉันท า 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

- - - - - - 

รวม - 

 

กจิกรรมที่  8   คุณธรรมน าใจ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. รางวัลประกวดพานไหว้คร ู 4 รางวัล 125.- 500.- อุดหนุน 

2. วัสดุวันเฉลิมพระชนมพรรษา 1 ชุด 1,000.- 1,000.- อุดหนุน 

3. วัสดุกจิกรรมวันแม่  1 ชุด 1,000.- 1,000.- อุดหนนุ 

รวม 2,500.- 
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ชื่อโครงการ  ปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

แผนงาน   สง่เสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริวรรณ  เมืองเหลอื   หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

ลกัษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนนิการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.  

มาตรฐานที ่   1    คุณภาพผู้เรยีน   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 

1.1.1 ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ  ตาม

เกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้ 

1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสเนทศและการส่ือสาร 

1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1.1.5 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและพัฒนาการผลการสอบวัดระดับชาติ 

1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝกึงาน หรือ การท างาน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยไมข่ัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดขีองสังคม 

1.2.2 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

1.2.4 สุขภาวะทางรา่งกายและลักษณะจิตสงัคม 

มาตรฐานที่    3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 

3.3 มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  เพ่ือพัฒนา และปรบัปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 

 



38 

 

ตัวชี้วัดของ สมศ. ข้อที ่   1 – 8 , 13 - 20 

สนองกลยุทธ์โรงเรยีนข้อที่  1 – 5   

สนองเป้าประสงค์โรงเรียนข้อที่   1 – 3     

ยุทธศาสตร์โรงเรยีนข้อที ่  1 - 4 

 

หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และปรบัปรุง 2561  เป็นหลักสูตรการศึกษา

ของประเทศ  มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาตุณภาพของผู้เรยีนให้เป็นคนด ี มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดี     

มีความสามารถในการแขง่ขัน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น  สามารถ

ด ารงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข  บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล  รวมทั้งมี

ความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือ ศึกษาต่อตามความถนัด  ความสนใจ และความสามารถ       

ของแตล่ะบุคคล  ตลอดจนการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นวิธีการวัดผลจากสภาพจริง  

โดยเน้นการแสดงออกของผู้เรยีน  ให้สอดคลอ้งกับคุณลักษณะ  ความสามารถที่พ่ึงประสงค์  ดว้ย

วิธีการที่หลากหลายน้ัน 

ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ เร่ิมมีการปรับปรุง  

เปลี่ยนแปลงและพัฒนา โดยเน้นหลักการและเหตุผล พร้อมลงมอืปฏิบัตจิริง เพ่ือให้ผู้เรยีนคิดเป็น  

แก้ปัญหาเป็น พัฒนาความสามารถตามศักยภาพ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข  โดย

ครูผู้สอนได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใหนั้กเรียนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีทักษะการใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห ์ สังเคราะห์  และน าหลักศีล  

สมาธ ิ ปัญญามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือให้การบรหิารงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ได้ปฏิบัตงิานการจัดการเรียนการ

สอน มีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  เกิดประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล พร้อมใหบ้ริการกบับุคลากร

ในการปฏิบัติงานดา้นงานวิชาการอย่างครบถว้น  ฝ่ายบรหิารงานวิชาการจงึได้ด าเนินการจัดท า 

โครงการน้ีขึน้มา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ให้สูงขึน้ 

2. เพ่ือฝึกความมีระเบียบวินัย ความเสยีสละ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคีในหมู่

คณะ  ห่างไกลจากยาเสพติด  รู้เรื่องอุบัตเิหตุ และทางเพศ  พร้อมมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชว่งวัย 

3. เพ่ือฝึกการคิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรยีน และพัฒนาคุณลักษณะ

พ้ืนฐานของนักเรยีน พร้อมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อยา่งมีความสุข 
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4. เพ่ือปลุกฝังให้นักเรยีนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ดา้นประหยัดและออม  มีความเอือ้อาทร

แก่ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มพีระคุณ 

5. เพ่ือให้นักเรยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณาญาณ  มี

ความคิดสร้างสรรค์  คิดตริตรอง  มีวิสัยทัศน์  มีวินัย  ใฝเ่รียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  มีนิสัยรักการอ่าน  

และใช้แหลง่เรียนรู้ศึกษาค้นคว้า 

6. เพ่ือให้นักเรยีนได้รับการพัฒนาตามความถนัด  ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู ้ 

เกิดทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยดขีึ้น  และผู้ปกครอง เข้าใจ ปฏิบัตติาม

กฎระเบียบที่โรงเรียนก าหนด พร้อมได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับคณะครู 

7. เพ่ือให้นักเรยีนมีความสามารถในการพัฒนากระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ มีเหตุผลตาม

หลักการวิทยาศาสตร์  สามารถวางแผนการท างาน  ด าเนนิการท างานในรูปแบบรวมกลุ่มกัน และ

ท างานอย่างมคีวามสขุ  มุ่งมั่นพัฒนางาน  เกดิความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

8. เพ่ือให้นักเรยีนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลด้านการศึกษา   

การประกอบอาชีพ  ทราบแนวโน้มของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  และนักเรยีนที่มีฐานะยากจน             

มีความประพฤติดี  ได้รับโอกาสความชว่ยเหลอืเร่ืองทุนการศึกษา 

9. เพ่ือให้นักเรยีนมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  จุดเน้นของ

โรงเรียน  ได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแข่งขันโอกาสต่าง ๆ และเสริมทักษะการเรยีนรู้    

ทีจ่ะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมทั้งได้เรียนรู้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

10. เพ่ือสง่เสริมพัฒนานักเรยีนให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน  สื่อสารดา้น

ภาษา ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมดา้นภาษา เกิดเจตคตทิี่ดีต่อการใช้ภาษาในการสื่อสาร และน ามา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

11. เพ่ือให้นักเรียนมีจติส านึกในการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน อาคารเรียน 

และบรเิวณในโรงเรียนให้สะอาด รม่รื่น  สวยงาม 

12. เพ่ือให้ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี

กับนักเรยีน ผู้ปกครองและชุมชน อีกทัง้มีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 

13. เพ่ือให้ครแูสวงหาความรู ้ เทคนคิวิธกีารใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง  และได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา 

14. เพ่ือให้บุคลากรมีวัสดุ  อุปกรณ์ในการจัดท าสื่อ นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน  

พร้อมปฏิบัตงิานด้วยความคลอ่งตัว เกิดความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มีประสทิธิภาพ รู้จักการดูแล

สุขภาพกาย มีสุขภาพจิตที่ดี และตรวจสอบได้ 

15. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายของสถานศึกษา  ตามความตอ้งการ

ของท้องถิ่น  และพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
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16. เพ่ือสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้ให้เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้ สง่เสริมการอ่าน การเขียน  

และการสบืค้นข้อมูลทางการศึกษา 

เป้าหมาย  

1. เป้าหมายเชิงปรมิาณ  

1.1 ร้อยละ 1 ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

1.2 ร้อยละ 1 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.3 ร้อยละ 70 ของนักเรยีน กับ ผู้ปกครองได้ท ากจิกรรมต่าง ๆ  ร่วมกับทางโรงเรียนและ

คณะครูของโรงเรียน 

1.4 ร้อยละ 70 ของนักเรยีนยอมรับความคิด วัฒนธรรมที่แตกต่าง และท างานอย่างมี

ความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

1.5 ร้อยละ 70 ของนักเรยีนท างานร่วมกับผู้อืน่ได้และมีความรูส้กึที่ดีต่ออาชีพสุจริต พร้อม

หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ  วางแผนการท างานและการด าเนินการจนส าเร็จ 

1.6 ร้อยละ 70 ของนักเรยีนใช้ห้องสมุดเป็นแหลง่ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเตมิ สรุปความคิดจาก

เร่ืองที่อ่าน ฟังดูและสื่อสารโดยการพูด เขียนตามความคิดเห็นของตนเอง 

1.7 ร้อยละ 70 ของนักเรยีนสามารถน าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาดว้ยภาษา หรือ วิธีการ 

ของตนเอง และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

2.1 ครูไดใ้ช้หลักสูตรของสถานศึกษาในการด าเนนิการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  

พร้อมให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน  ทั้งด้านการเรียน กับดา้นคณุภาพชีวิตดว้ย

ความเสมอภาค 

2.2 ครูประพฤติ ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชกิที่ดีของสถานศึกษา  ให้การ

สนับสนุนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบติัจริงจนได้ความรู้ด้วยตนเอง 

2.3 ครูสามารถพัฒนาและใช้ส่ือการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยี DLIT โดยงานคอมพิวเตอร์

มีวัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องและสภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ที่เอือ้ต่อการเรยีนรู้ 
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วิธีด าเนนิการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรยีมการ ( P ) 

1. ศึกษาบริบท สภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 

2. ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น พร้อมเรียงล าดับความเร่งดว่น 

3. จัดท าโครงการน าเสนอตอ่ฝ่ายบริหาร 

ก.ย. 62 

18 – 20 ก.ย. 62 

23 – 25 ก.ย. 62 

26 – 30 ก.ย. 62 

นางศิริวรรณ 

เมืองเหลือ 
หน.ฝ่ายงาน

วิชาการ ขัน้ด าเนินการ ( D ) 

1. ประชุมคณะท างานช้ีแจงเกีย่วกับโครงการมอบหมายภาระงาน 

2. ด าเนนิการตามวัตถุประสงค์ในกิจกรรมตอ่ไปนี้  

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

1 – 4 ต.ค. 62 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

2.1 จัดงานวันสุนทรภู่ร าลึกและวันภาษาไทยแห่งชาติ 

2.1.1 ประชุมช้ีแจงการด าเนนิงานตามโครงการ 

2.1.2 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 

2.1.3 ประสานกับครูที่เกี่ยวขอ้ง 

2.1.4 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้ในกิจกรรม 

2.1.5 เตรียมเอกสารสื่อวัสดุอุปกรณป์ฏิบัตกิิจกรรม 

2.1.6 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ครูและนักเรียนทราบ 

2.1.7 จัดงานวันสุนทรภู่ร าลึก วันภาษาไทยแห่งชาติ 

2.1.8 ตดิตาม สังเกต สอบถาม บันทึกภาพถา่ย 

2.1.9 มอบเกียรตบิัตรให้ผู้ชนะเลศิ 

2.1.10 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 

พ.ค. - ก.ค. 63 

21 พ.ค. 63 

25 พ.ค. 63 

3 มิ.ย. 63 

8 – 15 มิ.ย. 63 

8 – 15 มิ.ย. 63 

10 – 19 มิ.ย. 63 

22 – 26 มิ.ย. 63  

22 – 26 มิ.ย. 63 

1 – 3 ก.ค. 63 

10 ก.ค. 63 

นางอุบลรัตน์ 

ฤกษนันทน์ 
หน.กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

ภาษาไทย 

2.2 ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ 

2.2.1 ประชุมครเูพื่อวางแผนการด าเนนิงาน 

2.2.2 จัดซือ้วัสด ุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

2.2.3 ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระ พร้อมซอ่มแซมอุปกรณ ์

2.2.4 จัดการแข่งขัน A – Math , Sodoku และคณิตคิดเร็ว 

ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

2.2.5 นเิทศ ตดิตามการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 

2.2.6 ประเมินความพึงพอใจการใช้หลักสูตรกลุม่สาระ 

2.2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

ธ.ค. 62 – พ.ค. 63 

ส.ค. 63 

 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 

ส.ค. 63 

ก.ย. 63 

นางศิริวรรณ   

     เมืองเหลือ 
หน.กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้

คณิตศาสตร ์
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.3 ปรับปรงุพฒันาการจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ 

2.3.1 ประชุมครเูพื่อวางแผนการด าเนนิงาน 

2.3.2 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

2.3.3 จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

2.3.4 จัดทัศนศึกษาในวันวทิยาศาสตร์ 

2.3.5 สง่เสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 

2.3.6 จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2.3.7 สนับสนุนการแข่งขันเครือ่งบินบังคับวทิยุ 

2.3.8 ส ารวจ  ตรวจสอบการด าเนนิกจิกรรม  

2.3.9 สรุปผลการด าเนนิงานและรายงานเสนอฝ่ายบริหาร 

2.3.10 วางแผนก าหนดแนวทางเลอืกเพื่อการปรปัรุงการ

ปฏิบัตงิานของแต่ละกิจกรรมในครั้งตอ่ ๆ ไป 

ต.ค. 62 – พ.ค. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

ธ.ค. 62 – มิ.ย. 63 

ส.ค. 63 

ส.ค. 63 

ส.ค. 63 

ส.ค. 63 

ม.ค. – ส.ค. 63 

ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

น.ส.ธนินท์ธร 

     นิ่มทอง 
หน.กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ 

2.4 ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนสังคมศึกษาฯ 

2.4.1 ประชุมครเูพื่อวางแผนการด าเนนิงาน 

2.4.2 จัดซือ้วัสด ุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

2.4.3 ด าเนนิกจิกรรมเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ดังน้ี 

1) พธิถีวายเทียน 

2) สภานักเรียน 

3) พัฒนาการเรียนการสอน 

4) การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

2.4.4  นิเทศ ติดตามการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 

2.4.5 ประเมินผลการด าเนนิงานตามกิจกรรม 

2.4.6 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

2.4.7 น าขอ้เสนอแนะจากผู้ที่เกีย่วขอ้งไปด าเนินการพัฒนา

ปรับปรุงในครั้งตอ่ไป 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 

ก.ค. 63 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 

ส.ค. 63 

ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

น.ส.จรรยา 

 ทองชุบ 
หน.กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้

สังคม ฯ 

2.5 ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนพละ ฯ 

2.5.1 ส ารวจวัสดุ – อุปกรณ์ที่จะใช้ในการปฏิบัตงิาน 

2.5.2 จัดซือ้วัสด ุ– อุปกรณท์ี่จะใช้ปฏิบัตงิาน 

2.5.3 ท าทะเบียนคุมวัสดุ – อุปกรณ ์

2.5.4 ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ในการปฏบิัตงิาน 

2.5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

พ.ย. 62 

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

นายบุญเจตน์ 

 เถาสมบูรณ ์
หน.กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้

พละ ฯ 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.6 ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนศิลป 

2.6.1 ส ารวจวัสด ุ– อุปกรณ์ที่จะใช้ในการปฏิบัตงิาน 

2.6.2 จัดซือ้วัสดุ – อุปกรณท์ี่จะใช้ปฏิบัตงิาน 

2.6.3 ซ่อมแซมเครือ่งดนตรีที่ช ารุด 

2.6.4 ท าทะเบียนคุมวัสดุ – อุปกรณ ์

2.6.5 ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ในการปฏบิัตงิาน 

2.6.6 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

ธ.ค. 62 – ส.ค. 63 

ธ.ค. 62 – ส.ค. 63 

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

นางอารีรัตน์ 

เถาสมบูรณ ์
หน.กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ศิลปะ

(ดนตรี) 

2.7 ปรบัปรุงพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนการงาน ฯ 

2.7.1 ส ารวจวัสดุ – อุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกปฏิบัต ิ

2.7.2 จัดซือ้วัสดุ – อุปกรณท์ี่จะใช้ปฏิบัตงิาน 

2.7.3 ฝึกปฏิบัตินักเรียนดังนี้ 

1) เลี้ยงปลาในบ่อวง 

2) จัดสวนถาดช้ืน 

3) ท าปุ๋ยชีวภาพ 

4) ท าสารสกัดชีวภาพไล่แมลง 

2.7.4 ตดิตาม  ตรวจสอบการปฏิบัตงิาน 

2.7.5 สรุป ประเมินผลการปฏบิัติงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

ธ.ค. 62 – ส.ค. 63 

 

 

 

 

ม.ค. – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

นายชัยรัตน์ 

ขมินทกูล 
หน.กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้การงาน 

2.8 ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนคอม ฯ 

2.8.1 ประชุมครเูพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนา  

2.8.2 ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์         

ทีจ่ะซ่อมบ ารุงรักษาให้คงสภาพ   

2.8.3 ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ที่จะปรับปรุงพัฒนาสื่อ      

การเรียนการสอน 

2.8.4 ซอ่มบ ารุงอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร ์

2.8.5 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

2.8.6 ตดิตาม ตรวจสอบจุดบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย  

การซ่อมแซมและจัดหาเครื่องคอม ฯ 

2.8.7 รายงานผลการปฏิบัจิงานในการปรับปรุงซ่อมแซม

และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์

2.8.8 สรุป ประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

 

ธ.ค. 62 

 

ธ.ค. 62 – ส.ค. 63 

ธ.ค. 62 – ส.ค. 63 

ธ.ค. 62 – ส.ค. 63 

 

มี.ค. – ก.ย. 63 

 

ก.ย. 63 

น.ส.เฉลิพร 

เพชรนลิ 
หน.งานคอมพิวเตอร์

โรงเรียน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.9 ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษา 

2.9.1 ประชุมครเูพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน 

2.9.2 ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 

2.9.3 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 

2.9.4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

2.9.5 ส ารวจวัสดุ – อุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกปฏิบัต ิ

2.9.6 จัดซือ้วัสดุ – อุปกรณท์ี่จะใช้ปฏิบัตงิาน 

2.9.7 จัดกิจกรรมตามก าหนดการดังนี้ 

1) แขง่ขันทักษะภาษาอังกฤษ ม.ตน้ 

2) แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 

3) วันคริสตม์าส 

4) ค่ายภาษอังกฤษ 

5) ภาษาอังกฤษวันละค า ( English Breakfast ) 

2.9.8 ประเมินผลการด าเนนิงานตามกิจกรรม 

2.9.9 สรุป รวบรวมเอกสาร 

2.9.10 รายงานผลการด าเนนิงานในแตล่ะกิจกรรม 

2.9.11 สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

พ.ย. 62 

ธ.ค. 62 

ธ.ค. 62 

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 

มิ.ย. - ส.ค. 63 

มิ.ย. – ส.ค. 63 

ธ.ค. 62 

ม.ค. - ส.ค. 63 

มิ.ย. – ส.ค. 63 

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 

ส.ค. 63 

ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

 

น.ส.พัชรา 

สุภอมรพันธุ ์
หน.กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

ภาษาต่างประเทศ 

2.10 ปรับปรุงพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

2.10.1 ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการปฏิบัตงิาน 

2.10.2 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณท์ี่จะใช้ปฏิบัตงิาน 

2.10.3 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏบิัติงาน 

2.10.4 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ต.ค. 62 

พ.ย. 62 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

นางอารีรัตน์ 

เถาสมบูรณ ์
หน.ระบบดูแล

ชว่ยเหลือนักเรียน 

ขั้นนิเทศติดตามผล ( C ) 

1. ผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินโครงการ 

2. ด าเนนิการนเิทศ  ตดิตามการด าเนนิงาน  

3. อ านวยความสะดวกในการด าเนนิกจิกรรมของผู้เกี่ยวขอ้งให้

เป็นไปตามภาระงานที่ได้รบัมอบหมาย   

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

พ.ย. 62 - ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

นางณัฐกานต์ 

ขมินทกูล 

ผช.ผอ.ร.ร. 

ขั้นสรุปผลและประเมินผล ( A ) 

1. สรุปประเมินผลโครงการ / กิจกรรมย่อย 

2. จัดท ารายงานโครงการ / กิจกรรมย่อยเสนอฝ่ายบริหาร  

ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

นางศิริวรรณ 

เมืองเหลอื 
หน.ฝ่ายงานวิชาการ 
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การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธกีารประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปรมิาณ 

1. ร้อยละ 1 ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

2. ร้อยละ 1 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

3. รอ้ยละ 70 ของนักเรียน กับ ผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมตา่ง ๆ  

รว่มกับทางโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียน 

4. ร้อยละ 70 ของนักเรียนยอมรับความคิด วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

และท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน ภาคภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 

5. ร้อยละ 70 ของนักเรียนท างานร่วมกับผู้อืน่ได้และมีความรู้สึกที่

ดตีอ่อาชีพสุจริต พร้อมหาความรู้เกี่ยวกบัอาชีพทีส่นใจ  วาง

แผนการท างานและการด าเนนิการจนส าเร็จ 

6. ร้อยละ 70 ของนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหลง่ค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเตมิ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังดูและสื่อสารโดยการ

พูด เขยีนตามความคิดเห็นของตนเอง 

7. ร้อยละ 70 ของนักเรียนสามารถน าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาด้วย

ภาษาหรือวิธีการของตนเอง และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

 

1. ตามสภาพจริง 

2. สังเกตการ

ปฏิบัตงิาน 

3. การรายงาน

ผล 

4. การสอบถาม 

5. ประเมินการ

ปฏิบัตงิาน 

6. การซักถาม 

7. การส ารวจ 

 

 

1. แบบประเมิน 

2. แบบสังเกต 

3. แบบสอบถาม 

4. แบบรายงาน

ผล 

5. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

6. แบบส ารวจ 

เชิงคุณภาพ 

1. ครูได้ใช้หลักสูตรของสถานศึกษาในการด าเนนิการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาต่าง ๆ  พร้อมให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ

แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน  ทั้งดา้นการเรียน กับดา้นคุณภาพชีวติ

ด้วยความเสมอภาค 

2. ครูประพฤติ ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิกที่ดีของ

สถานศึกษา  ให้การสนับสนุนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้

ผู้เรียนได้ลงมือปฏบิัตจิริงจนได้ความรู้ด้วยตนเอง 

3. ครูสามารถพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี 

DLIT โดยงานคอมพิวเตอร์มีวัสดุ อุปกรณ์ในการซอ่มแซม 

บ ารุงรักษาเครือ่งและสภาพแวดลอ้มภายในห้องปฏิบัตกิาร

คอมพิวเตอร์ทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรู ้

 

1. สอบถามความ

พงึพอใจ 

2. ตามสภาพจริง 

3. สังเกตการ

ปฏิบัตงิาน 

4. การรายงาน

ผล 

5. การสอบถาม 

6. ประเมินการ

ปฏิบัตงิาน 

 

1. แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

2. แบบประเมิน 

3. แบบสังเกต 

4. แบบสอบถาม 

5. แบบรายงาน

ผล 

6. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 
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งบประมาณ 

6.1 เงินอุดหนุนรายหัว     122,135.-   บาท 

6.2 เงินเรียนฟรี  15  ปี                                 -   บาท 

6.3 เงินรายได้สถานศึกษา         -    บาท 

6.4 เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น     30,000.-   บาท 

6.5 เงินอืน่ ๆ                   -   บาท 

  รวมงบประมาณที่ได้รับ            152,135.-   บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
แหลง่ 

งปม. ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. 
จัดงานวันสุนทรภู่ร าลึก          

และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- - 4,500.- 4,500.- อุดหนุน 

2. 
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน      

การสอนคณิตศาสตร ์
- - 1,100.- 1,100.- อุดหนุน 

3. 
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน        

การสอนวทิยาศาสตร์ 
- - 41,200.- 41,200.- อุดหนุน 

4. 
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน    

การสอนสังคมศึกษาฯ 
- - 5,330.- 5,330.- อุดหนุน 

5. 
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน         

การสอนพละศึกษา 
- - 34,060.- 34,060.- อุดหนุน 

6. 
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน          

การสอนศิลปะ(ดนตรี) 
- - 8,175.- 8,175.- อุดหนุน 

7. 
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน         

การสอนงานเกษตร 
- - 3,000.- 3,000.- อุดหนุน 

8. 
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนคอมพิวเตอร ์
- - - - - 

9. 
สง่เสริมระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 
- - 10,930.- 10,930.- อุดหนุน 

10. 
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนภาษาตา่งประเทศ 

- - 13,840.- 13,840.- อุดหนุน 

- - 30,000.- 30,000.- 
อบต.

ฆะมัง 

รวม - - 152,135.- 152,135.-  
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(ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

1. ฝ่ายบรหิาร  

2. ครู นักเรยีน และบุคลากรในโรงเรียน 

3. บุคลากรภายนอกโรงเรียน 

สถานที่ด าเนนิการ  โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้สูงขึน้ 

2. นักเรยีนมีระเบียบวินัย  เสยีสละ อดทน กลา้หาญ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  หา่งไกล

จากยาเสพติด  เร่ืองรู้เร่ืองอุบัตเิหตุ และทางเพศ  พร้อมมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชว่งวัย 

3. นักเรยีนไดรั้บการฝึกให้คิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น  มีความคิดสร้างสรรค ์และได้รับการพัฒนา

คุณลักษณะพืน้ฐาน พร้อมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อยา่งมีความสุข 

4. นักเรยีนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดา้นการประหยัดและออม  มคีวามเอือ้อาทรแก่ผูอ้ื่นและ

กตัญญูกตเวทีต่อผู้มพีระคุณ 

5. นักเรยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คดิสังเคราะห์  มีวิจารณาญาณ  มีความคิด

สร้างสรรค์  คิดตริตรอง  มีวิสัยทัศน์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  มีนิสัยรักการอ่าน  และใช้แหลง่

เรียนรู้ศึกษาค้นคว้า 

6. นักเรยีนไดรั้บการพัฒนาตามความถนัด  ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู ้       

เกิดทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียดีขึ้น  และผู้ปกครอง เข้าใจ ปฏิบัตติาม

กฎระเบียบที่โรงเรียนก าหนด พร้อมได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับคณะครู 

7. นักเรยีนไดรั้บการพัฒนากระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ  ใช้เหตุผลตามหลักการ

วิทยาศาสตร์  สามารถวางแผนการท างาน  ด าเนนิการท างานในรูปแบบรวมกลุ่มกัน  และท างานอย่าง

มีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน  เกิดความภาคภมูิใจในผลงานของตนเอง 

8. นักเรยีนไดศึ้กษาต่อในระดบัที่สูงขึน้  ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลด้านการศึกษา             

การประกอบอาชีพ  ทราบแนวโน้มของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  และนักเรยีนที่มีฐานะยากจน             

มีความประพฤติดี  ได้รับโอกาสความชว่ยเหลอืเร่ืองทุนการศึกษา 

9. นักเรยีนมผีลการด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  จุดเน้นของโรงเรียน   

ได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแข่งขันโอกาสต่าง ๆ และเสริมทักษะการเรยีนรู้ที่จะได้

น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมทั้งได้เรียนรู้หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง 

10. นักเรยีนเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ต่อกัน  สื่อสารดา้นภาษา ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมดา้นภาษา เกิดเจตคตทิี่ดีต่อการใช้ภาษาในการสื่อสาร และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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11. นักเรยีนมีจติส านึกในการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน อาคารเรียน และ

บรเิวณในโรงเรียนให้สะอาด รม่รื่น  สวยงาม 

12. ครูมคีุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีกับ

นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน อีกทัง้มีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 

13. ครแูสวงหาความรู้  เทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับ                 

การเปลี่ยนแปลง  และได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา 

14. บุคลากรมีวัสดุ  อุปกรณ์ในการจัดท าสื่อ นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน  พร้อม

ปฏิบัตงิานด้วยความคล่องตัว เกิดความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มีประสทิธิภาพ รู้จักการดูแลสุขภาพกาย 

มีสุขภาพจิตที่ดี และตรวจสอบได้ 

15. มีการปรบัปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายของสถานศึกษา  ตามความ

ต้องการของท้องถิ่น  และพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

16. มีการสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้ให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ สง่เสริมการอ่าน การเขียน 

และการสบืค้นข้อมูลทางการศึกษา 

 
 

ลงช่ือ           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         (  นางศิริวรรณ   เมืองเหลอื ) 

                  หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

ลงช่ือ           ผู้เสนอโครงการ 

     (  นางณัฐกานต์   ขมินทกูล  ) 

                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 

ลงช่ือ            ผูอ้นุมัติโครงการ     

        (  นายส าราญ   เขม้นกิจ  ) 

                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 

 

 

 

 



49 

 

 รายละเอียดทรัพยากร และค่าใช้จ่าย 

กจิกรรมที่  1   จัดงานวันสุนทรภู่ร าลกึ และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงิน แหลง่ งปม. 

1. กระดาษ A4 70 แกรม 5 รีม 110.- 550.- อุดหนนุ 

2. กระดาษพิมพ์เกียรตบิัตร 2 รีม 100.- 200.- อุดหนุน 

3. กระดาษวาดภาพหนา 100 ปอนด์ ขนาด A3 50 แผ่น 10.- 500.- อุดหนุน 

4. กระดาษหนา 100 ปอนด์ ขนาด A4 50 แผ่น 5.- 250.- อุดหนุน 

5. 
ของรางวัลงานวันสุนทรภู่ร าลึกและวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ 
10 ชุด 300.- 3,000.- อุดหนุน 

รวม 4,500.- 

 

กจิกรรมที่  2   ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา / หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. กระดาษ A4 70 แกรม 10 รีม 110.- 1,100.- อุดหนนุ 

รวม 1,100.- 

 

กจิกรรมที่  3   ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงิน แหลง่ งปม. 

1. สไีม้ 12 สี 6 กล่อง 50.- 300.- อุดหนุน 

2. ปากกา 9 กล่อง 250.- 2,250.- อุดหนุน 

3. แฟ้ม 10 อัน 20.- 200.- อุดหนุน 

4. ดนิสอ 2B 5 กลอ่ง 50.- 250.- อุดหนุน 

5. กระดาษ A4 70 แกรม 5 รีม 110.- 550.- อุดหนนุ 

6. กระดาษการ์ดท าปกขนาด A4 2 ห่อ 150.- 300.- อุดหนุน 

7. สต๊ิกเกอร์ใสแผ่นใหญ ่ 10 แผ่น 20.- 200.- อุดหนุน 

8. กาว 2 หนา้แบบบาง 10 มิล 6 ม้วน 25.- 150.- อุดหนุน 

9. อุปกรณ์จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ชุด 12,000.- 12,000.- อุดหนุน 

10. อุปกรณ์การท าเครือ่งบินบังคับวทิยุ 1 ชุด 15,000.- 15,000.- อุดหนุน 

11. อุปกรณ์และสารเคม ี 1 ชุด 10,000.- 10,000.- อุดหนุน 

รวม 41,200.- 
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กจิกรรมที่  4   ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ฯ  

ที่ รายการ จ านวน ราคา / หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. เทียนพรรษาขนาด 7 กโิลกรัม 2 ชุด 700.- 1,400.- อุดหนุน 

2. ผ้าอาบน้ าฝน 2 ชุด 300.- 600.- อุดหนุน 

3. ดอกไม้และอุปกรณ์ตกแตง่เทียน 2 ชุด 700.- 1,400.- อุดหนุน 

5. กระดาษ A4 70 แกรม 5 รีม 110.- 550.- อุดหนุน 

6. หมึก CANON GI - 790 4 สี 4 ขวด 345.- 1,380.- อุดหนุน 

รวม 5,330.- 

 

กิจกรรมที่  5   ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพละศึกษา ฯ  

ที่ รายการ จ านวน ราคา / หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. กระดาษ A4 70 แกรม 1 รีม 110.- 110.- อุดหนุน 

2. กระดาษปก A4 120 แกรม 1 ห่อ 110.- 110.- อุดหนุน 

3. ปูนขาว 100 ถุง 15.- 1,500.- อุดหนุน 

4. ค่าอาหารและน้ าดื่มนักเรียน กรรมการ 340 คน 50.- 17,000.- อุดหนุน 

5. ของรางวัลกีฬาสภีายในประจ าปี 2563 50 รางวัล 100.- 5,000.- อุดหนุน 

6. วัสดุ อุปกรณ์สัญลักษณ์ส ี 4 สี 400.- 1,600.- อุดหนุน 

7. ตาขา่ยโกฟุตซอล 1 คู่ 1,400.- 1,400.- อุดหนุน 

8. สสีเปรย์ 5 กระป๋อง 35.- 175.- อุดหนุน 

9. ลูกฟุตซอล MIKASA 3 ลูก 675.- 2,025.- อุดหนุน 

10. ลูกฟุตบอลหนังเย็บ MIKASA SWL 310 S 2 ลูก 920.- 1,840.- อุดหนุน 

11. ลูกวอลเล่ย์บอล MIKASA 2 ส ีMVA 300 2 ลูก 900.- 1,800.- อุดหนุน 

12. ลูกตะกร้อ 2 ลูก 260.- 520.- อุดหนุน 

13. ธงไลน์แมน 1 คู่ 800.- 800.- อุดหนุน 

14. เสาอากาศวอลเล่ย์บอล 1 คู่ 180.- 180.- อุดหนุน 

รวม 34,060.- 
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กิจกรรมที่  6   ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิลปะ ( ดนตรี )  

ที่ รายการ จ านวน ราคา / หนว่ย จ านวนเงิน แหลง่ งปม. 

1. สายซอดว้งเอก/ทุ้ม  5 สาย 75.- 375.- อุดหนุน 

2. สายซอดว้งเอก/ทุ้ม  5 สาย 80.- 400.- อุดหนุน 

3. ตะกั่วถ่วงเสยีงระนาดเอก 1 กล่อง 900.- 900.- อุดหนุน 

4. สายกีต้าร์ไฟฟา้  2 ชุด 350.- 700.- อุดหนุน 

5. สายเบส 2 ชุด 400.- 800.- อุดหนุน 

6. ซ่อมบ ารุงเครือ่งดนตรีที่ช ารุด 1 ชุด 5,000.- 5,000.- อุดหนุน 

รวม 8,175.- 

 

กจิกรรมที่  7   ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานเกษตร  

ที่ รายการ จ านวน ราคา / หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. กากน้ าตาล 20 ลติร 20.- 400.- อุดหนุน 

2. เมล็ดพันธ์ุผัก 1 ชุด  100.- 100.- อุดหนุน 

3. แข่งศิลปหัตถกรรม ( สวนถาดช้ืน ) 1 ชุด 2,500.- 2,500.- อุดหนุน 

รวม 3,000.- 

 

กจิกรรมที่  8   ปรับปรงุพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร์ 

ที่ รายการ จ านวน ราคา / หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

- - - - - - 

รวม - 

 

กจิกรรมที่  9  ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน  

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงิน แหลง่ งปม. 

1. กระดาษ A4 70 แกรม 15 รีม 110.- 1,650.- อุดหนุน 

2. ประชุมผู้ปกครอง 322 คน 20.- 6,440.- อุดหนุน 

3. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 36 คน 40.- 1,440.- อุดหนุน 

4. หมึกปริ้นเตอร์ EPSON L360 4 ขวด 350.- 1,400.- อุดหนุน 

รวม 10,930.- 
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กจิกรรมที่  10   ปรับปรงุพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  

ที่ รายการ จ านวน ราคา / หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม 500 แผ่น 2 รีม 110.- 220.- อุดหนุน 

2. กรรไกรตัดกระดาษ 5 น้ิว 10  อัน 15.- 150.- อุดหนุน 

3. น้ ายาลบค าผิดนิจชินดิปากกา 30  ด้าม 30- 900.- อุดหนุน 

4. โฟมแผ่นหนา 3 น้ิว 2 แผ่น 150.- 300.- อุดหนุน 

5. ปากกา 100 ดา้ม 1 แพ็ค 500.- 500.- อุดหนุน 

6. ดนิสอสไีม้ส้ัน Masterart 30 กล่อง 35.- 1,050.- อุดหนุน 

7. สโีปสเตอร์ TOTO 4 ออนซ ์ 4 ขวด 65.- 260.- อุดหนุน 

8. กระดาษร้อยปอนด์ A4 1 รมี 200.- 200.- อุดหนุน 

9. กระดาษโปสเตอร์หนาหนา้เดียว 10 แผ่น 10.- 100.- อุดหนุน 

10. กาว 2 หนา้บาง ¾ น้ิว 4 ม้วน 40.- 160.- อุดหนุน 

11. โฟมบอร์ดฉากส าเร็จรปู ม.ตน้ 3 ชุด 600.- 1,800.- อุดหนุน 

12. กระดาษโปสเตอร์คละสี ม.ตน้ 20 แผ่น 10.- 200.- อุดหนนุ 

13. สเีสปรย์สะท้อนแสง ม.ตน้ 5 กระป๋อง 100.- 500.- อุดหนุน 

14. อุปกรณ์เกี่ยวกับแต่งตัวละคร ม.ตน้ 5 ชุด 500.- 2,500.- อุดหนุน 

15. อุปกรณ์ส าหรับท าฉาก ม.ปลาย 1 ชุด 2,000.- 2,000.- อุดหนนุ 

16. อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ม.ปลาย 1 ชุด 1,000.- 1,000.- อุดหนุน 

17. อุปกรณ์เกี่ยวกับแต่งตัวละคร ม.ปลาย 5 ชุด 400.- 2,000.- อุดหนุน 

18. ค่ายภาษาอังกฤษ 100 คน 300.- 30,000.- อบต.ฆะมัง 

รวม 43,840.- 
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ชื่อโครงการ  ปรับปรุง สง่เสริมกระบวนการบรหิารและการจัดการงานงบประมาณ  

แผนงาน  ปรบัปรุงกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางละมัย   ทุ้ยแป   หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานงบประมาณ 

ลักษณะโครงการ ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนนิการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.  

     มาตรฐานที่    2    กระบวนการบรหิารและจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา   

2.1 การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดของ สมศ. ข้อที ่  10 – 11 , 19 - 20 

สนองกลยุทธ์โรงเรยีนข้อที่  6 – 7   

สนองเป้าประสงค์โรงเรียนข้อที่  4 , 6   

ยุทธศาสตร์โรงเรยีนข้อที่  5  

 

หลักการและเหตุผล 

การบรหิารงานงบประมาณเป็นงานหนึ่ง  ซึ่งมหีน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารงบประมาณ

แผ่นดนิ  การติดต่อราชการกับหน่วยงานภายใน – นอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

และส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมสีว่นร่วมในการจัดการศึกษา ให้มีความโปร่งใส  ถูกต้อง  รวดเร็ว           

มีประสทิธิภาพ  และยึดถอืตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าดว้ยเรื่องการเงินและพัสดุ  งานในฝ่าย

บรหิารงานงบประมาณ จึงต้องมีการวางแผนการด าเนนิงานและพัฒนาให้รัดกุม  ไมใ่ห้เกิดความ

เสยีหาย  มีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

งานงบประมาณ สมควรที่จะปรับปรุงพัฒนา สง่เสริมการบรหิารงานฝ่ายงบประมาณให้มี

ประสิทธิภาพ  เกิดความถูกต้องรวดเร็ว  สะดวกในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในฝ่าย  โดยเฉพาะ   

เร่ืองของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ทั้งนีเ้พ่ือให้สอดรับตอ่แนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการที่ดี  

เช่น การปฏิบัตงิานพัสดุ  เป็นงานที่ต้องยดึแนวทางการปฏิบัตงิานที่ชัดเจน สะดวกตอ่ผู้ปฏิบัตงิาน 

ตลอดจนผู้มาติดต่อประสานงาน จึงสมควรปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีความถูกต้อง

ชัดเจน  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และงานด้านการเงินจะต้อง

เกี่ยวข้องกับค่าใช้จา่ยในดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา  เช่น  เงินเดอืนบุคลากร  ค่าสาธารณูปโภค      

เพ่ือบริการให้แก่บุคลากร รวมทั้งการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด  มีการตรวจสอบการด าเนินงาน

สะทอ้นภาพความสัมพันธ์กันระหว่างการด าเนินงานการเงิน และผลการด าเนนิงานตามโครงการ  
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ระบบกระบวนการการปฏิบัตงิานข้อตกลงตามแนวนโยบายของรัฐให้กับผู้บรหิารที่จะใช้ประเมินผล         

การปฏิบัติงาน ตัดสินใจด าเนนิงานบนพืน้ฐานของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานสืบไป 

การด าเนนิงานของฝ่ายบรหิารงานงบประมาณจึงต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ  สร้างความเข้มแข็งในการบรหิารจัดการแบบมีส่วนร่วม  และสง่เสริมการมีส่วนร่วม 

พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

วัตถุประสงค์ 

3. เพ่ือพัฒนาและจัดระบบการบริหารงานฝ่ายงบประมาณให้มีความเหมาะสม ปฏิบติังานได้

อย่างถูกต้องตามระเบียบ ประหยัด มคีวามคลอ่งตัว เกิดประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ 

4. เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการปฏิบัตงิานภายในสถานศึกษา 

เป้าหมาย  

1. เป้าหมายเชิงปรมิาณ  

1.1 ร้อยละ 70  ของการปฏิบัตงิานในฝ่ายรวดเร็วทันเวลา เป็นปัจจุบัน  มีวัสดุอุปกรณ์

อย่างพอเพียงใช้ปฏิบัติงาน และการปฏิบัตงิานเกิดประสิทธิภาพ พร้อมให้บรกิารขอ้มูล ข่าวสารกับ

บุคลากร 

1.2 ร้อยละ 70  ของการปฎิบัตงิานในฝ่ายงบประมาณมีการติดตามตรวจสอบ ประเมิน 

คุณภาพภายในฝา่ย พร้อมน าผลไปใช้วางแผนพัฒนาการปฏิบัตงิานในฝ่ายต่อไป 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

2.1 การบรหิารงานในฝ่ายบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

2.2 มีและใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบรหิารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

วิธีด าเนนิการ 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรยีมการ ( P ) 

4. ศึกษาบริบท สภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 

5. ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น พร้อมเรียงล าดับความเร่งดว่น 

6. จัดท าโครงการน าเสนอตอ่ฝ่ายบริหาร 

ก.ย. 62 

18 – 20 ก.ย. 62 

23 – 25 ก.ย. 62 

26 – 30 ก.ย. 62 

นางละมัย   

ทุ้ยแป 
หน.ฝ่ายงาน

งบประมาณ ขั้นด าเนินการ ( D ) 

3. ประชุมคณะท างานช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการมอบหมายภาระงาน 

4. ด าเนนิการตามวัตถุประสงค์ในกิจกรรมตอ่ไปนี้  

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

1 – 4 ต.ค. 62 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และครภุัณฑ์งานงบประมาณ 

2.2 ด าเนนิการจัดซือ้ จัดหาวัสดุที่ใช้ในงานการเงินและบัญชี 

2.3 จัดซือ้ จัดหาวัสดุที่ใช้ในงานพัสดุ 

2.4 เบิกจา่ยวัสดุที่จ าเป็นในการท างาน 

2.5 เบิกจา่ยเงินค่าสาธารณูปโภคและค่าถ่ายเอกสาร 

2.6 เบิกจา่ยการใช้จา่ยน้ ามันและซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 

2.7 ตดิตามผลการปฏิบัตงิาน 

5. ท าบัญชีคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งาน 

6. จัดท า จัดเก็บเอกสาร ประชาสัมพันธ์การท างาน 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานในแตล่ะกิจกรรม 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 นางละมัย   

ทุ้ยแป 
หน.งานงบประมาณ 

น.ส.ธนินท์ธร 

นิ่มทอง 
หน.งานการเงนิ 

นางจิดาภา 

พุ่มเพ็ชรษา 
หน.งานพัสด ุ

ขั้นนิเทศติดตามผล ( C ) 

4. ผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินโครงการ 

5. ด าเนนิการนเิทศ  ตดิตามการด าเนนิงาน  

6. อ านวยความสะดวกในการด าเนนิกจิกรรมของผู้เกี่ยวขอ้งให้

เป็นไปตามภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย   

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

พ.ย. 62 - ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

นางณัฐกานต์ 

ขมินทกูล 

ผช.ผอ.ร.ร. 

ขั้นสรุปผลและประเมินผล ( A ) 

3. สรุปประเมินผลโครงการ / กิจกรรมย่อย 

4. จัดท ารายงานโครงการ / กิจกรรมย่อยเสนอฝ่ายบริหาร  

ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

นางละมัย  ทุ้ยแป 
หน.ฝ่ายงาน

งบประมาณ 

 

การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปรมิาณ 

4. ร้อยละ 70  ของการปฏิบัตงิานในฝ่ายรวดเร็วทันเวลา เป็น

ปัจจุบัน  มีวัสดุอุปกรณอ์ย่างพอเพียงใช้ปฏิบัตงิาน และการ

ปฏิบัตงิานเกิดประสิทธภิาพ พรอ้มให้บริการข้อมลู ขา่วสารกับ

บุคลากร 

5. ร้อยละ 70  ของการปฎิบัตงิานในฝ่ายงบประมาณมีการ

ตดิตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในฝา่ย พร้อมน าผลไป

ใช้วางแผนพัฒนาการปฏิบัตงิานในฝ่ายต่อไป 

1. ตามสภาพจริง 

2. สังเกต 

3. การรายงานผล 

4. การสอบถาม 

5. ประเมินการ

ปฏิบัตงิาน 

6. แบบประเมิน 

7. แบบสังเกต 

8. แบบสอบถาม 

9. แบบรายงานผล 

10. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

 

 



56 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงคุณภาพ 

2. การบริหารงานในฝ่ายบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  

พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

3. มีและใช้ระบบขอ้มูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1. ตามสภาพจริง 

2. สังเกต 

3. การรายงานผล 

4. การสอบถาม 

5. ประเมินการ

ปฏิบัตงิาน 

1. แบบประเมิน 

2. แบบสังเกต 

3. แบบสอบถาม 

4. แบบรายงานผล 

5. แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

 

งบประมาณ 

1. เงินอุดหนุนรายหัว    532,500.-  บาท 

2. เงินเรียนฟรี  15  ป ี        -   บาท 

3. เงินรายได้สถานศึกษา       -   บาท 

4. เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น       -   บาท 

5. เงินอื่น ๆ               -   บาท 

  รวมงบประมาณที่ได้รับ           532,500.-  บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
แหลง่ 

งปม. ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ค่าถ่ายเอกสาร - 60,000.- - 60,000.- อุดหนุน 

2. ค่าไฟฟ้า   - 250,000.- - 250,000.- อุดหนุน 

3. ค่าน้ าประปา   - 120,000.- - 120,000.- อุดหนุน 

4. คา่โทรศัพท์ / Internet - 2,500.- - 2,500.- อุดหนุน 

5. น้ ามันรถยนต์โรงเรียน - 50,000.- - 50,000.- อุดหนุน 

6. ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ - - 50,000.- 50,000.- อุดหนุน 

รวม - 482,500.- 50,000.- 532,500.-  

( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

1. ฝ่ายบรหิาร 

2. ครู นักเรยีน และบุคลากรในโรงเรียน 

3. บุคลากรภายนอกสถานศึกษา 

สถานที่ด าเนนิการ  โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การบรหิารงานฝ่ายงบประมาณมีความเหมาะสม ปฏิบัตงิานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 

ประหยัด มคีวามคลอ่งตัว เกิดประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ 

2. ระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่ายงบประมาณมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัตงิานภายใน 
 

 

ลงช่ือ           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

               (  นางละมัย    ทุ้ยแป  ) 

                 หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานงบประมาณ 

ลงช่ือ           ผู้เสนอโครงการ 

         (  นางณฐักานต์   ขมินทกูล  ) 

             ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ ์

ลงช่ือ            ผูอ้นุมัติโครงการ 

            (  นายส าราญ   เขม้นกิจ  ) 

                                                        ผูอ้ านวยการโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 
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ชื่อโครงการ  ปรับปรุง สง่เสริมกระบวนการบรหิารและการจัดการงานบุคคล  

แผนงาน  ปรบัปรุงกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวสมใจ  เรืองอ่อง   หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนนิการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.  

     มาตรฐานที่    2    กระบวนการบรหิารและจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา   

2.1 การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   

ตัวชี้วัดของ สมศ. ข้อที ่  9 – 12 , 19 - 20 

สนองกลยุทธ์โรงเรยีนข้อที่  6 – 7   

สนองเป้าประสงค์โรงเรียนข้อที่   4 , 6   

ยุทธศาสตร์โรงเรยีนข้อที่   5 

 

หลักการและเหตุผล 

การบรหิารงานบุคคล  มีความส าคัญอยา่งย่ิงต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรไปขา้งหน้า

เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  ทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและเทคโนโลยี  

สถานศึกษาจึงต้องมีการบรหิารงานบุคคล  เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสูค่วามเป็นเลศิ 

งานบุคคลเป็นงานที่สนับสนุนบุคลากรที่ส าคัญในสถานศึกษา  มีจุดมุง่หมายเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากร สง่เสริมพัฒนาครู บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ           

สร้างขวัญและก าลังใจ  การรักษาระเบียบวินัย  สทิธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของบุคลการ  เช่น จัดการ

ปฐมนิเทศให้ความรูก้ับบุคลากรเพ่ือให้ทราบภาระงานในหน้าที่  จัดท าเอกสารแนะน าการปฏิบัติงาน  

จัดการนิเทศภายใน  เพ่ือทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  จัดการประชุมสัมมนา  ศึกษาดูงาน

เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิบัตงิานของบุคลากร  จัดระบบประเมินผล            

การปฏิบัตงิานเพ่ือน าข้อมูลที่ไดไ้ปใช้ในการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ือง 

การด าเนนิงานของฝ่ายบรหิารงานบุคคล  เพ่ือให้บุคลากรอยู่ในระเบียบวินัย  พัฒนาบุคลากร  

จัดท าและเก็บเอกสารข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง เป็นระบบ มีประสทิธิภาพ ปลอดภัย พร้อมอ านวย 

ความสะดวกให้กับบุคลากร  จ าเป็นต้องมีวัสดุ – อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่าย 
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วัตถุประสงค์ 

5. เพ่ือให้ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี

กับนักเรยีน ผู้ปกครองและชุมชน อีกทัง้มีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 

6. เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้  เทคนคิวิธกีารใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง  และได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา 

7. เพ่ือให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน มีผลการปฏิบัติงาน

เชิงประจักษ์  และสามารถจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพแบบหลากหลาย มีส่วนรวมทุกฝ่ายอย่างย่ังยืน 

8. เพ่ือพัฒนาและจัดระบบการบริหารงานฝ่ายบคุคลให้มีความเหมาะสม ปฏิบัตงิานได้อย่าง

ถูกต้องตามระเบียบ ประหยัด มีความคลอ่งตัว เกิดประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ 

9. เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการปฏิบัตงิานภายในสถานศึกษา 

เป้าหมาย  

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1.1 ร้อยละ 70  ของครไูด้รับการพัฒนาการอบรม  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน

ต่าง ๆ และสามารถปฏิบัตหิน้าที่ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีวัสดุ  อุปกรณท์ี่ใช้ในการ

ปฏิบัตงิานเพียงพอ 

1.2 ร้อยละ 70  ของบุคลากรในโรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ  มีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพ  ออกก าลังกายสม่ าเสมอ  มีน้ าหนัก สว่นสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.3 ร้อยละ 70  ของบุคลากรในโรงเรียนรู้จักประหยัด อดออม พร้อมใช้งานห้องไอซีทีอย่าง

เกิดประโยชน์สูงสุด และอุปกรณ์ในห้องไอซีทพีร้อมใช้งานตลอดเวลา 

1.4 ร้อยละ 70  ของการปฏิบัตงิานในฝ่ายรวดเร็วทันเวลา เป็นปัจจุบัน  มีวัสดุอุปกรณ์

อย่างพอเพียงใช้ปฏิบัติงาน และการปฏิบัตงิานเกิดประสิทธิภาพ พร้อมให้บรกิารขอ้มูล ข่าวสารกับ

บุคลากร 

1.5 ร้อยละ 70  ของการปฎิบัตงิานในฝ่ายงบประมาณมีการติดตามตรวจสอบ ประเมิน 

คุณภาพภายในฝา่ย พร้อมน าผลไปใช้วางแผนพัฒนาการปฏิบัตงิานในฝ่ายต่อไป 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

2.1 การบริหารงานในฝ่ายบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยสง่เสริม และพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

2.2 มีและใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบรหิารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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วิธีด าเนนิการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรยีมการ ( P ) 

7. ศึกษาบริบท สภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 

8. ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น พร้อมเรียงล าดับความเร่งดว่น 

9. จัดท าโครงการน าเสนอตอ่ฝ่ายบริหาร 

ก.ย. 62 

18 – 20 ก.ย. 62 

23 – 25 ก.ย. 62 

26 – 30 ก.ย. 62 

นางสาวสมใจ 

เรืองออ่ง 
หนฝ่ายงานบุคคล 

ขั้นด าเนนิการ ( D ) 

8. ประชุมคณะท างานช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการมอบหมายภาระงาน 

9. ด าเนนิการตามวัตถุประสงค์ในกิจกรรมตอ่ไปนี ้

2.1 พัฒนาครูโดยสง่ครูเขา้รับการอบรมตามหนว่ยงานต่าง ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.2 สง่เสริม สนับสนุนความสัมพันธท์ี่ดีระหว่างครู  นักเรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชน 

2.3 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ

ทางศาสนาร่วมกับชุมชนและหนว่ยงานภายนอก 

2.4 สนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2.5 จัดให้ครูเข้าสอนตรงตามวิชาเอก หรือตามความสามารถ 

10. ด าเนนิการจัดซือ้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งาน 

11. ท าบัญชีคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งาน 

12. เบิกจา่ยวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการใช้งาน 

13. จัดท า จัดเก็บเอกสาร ประชาสัมพันธ์การท างาน 

14. สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานในแตล่ะกิจกรรม 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

1 – 4 ต.ค. 62 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 

ขั้นนเิทศติดตามผล ( C ) 

7. ผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินโครงการ 

8. ด าเนนิการนิเทศ  ตดิตามการด าเนนิงาน  

9. อ านวยความสะดวกในการด าเนนิกจิกรรมของผู้เกี่ยวขอ้งให้

เป็นไปตามภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย   

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

พ.ย. 62 - ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

นางณัฐกานต์ 

ขมินทกูล 

ผช.ผอ.ร.ร. 

ขั้นสรุปผลและประเมินผล ( A ) 

5. สรุปประเมินผลโครงการ / กิจกรรมย่อย 

6. จัดท ารายงานโครงการ / กิจกรรมย่อยเสนอฝ่ายบริหาร 

ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

นางสาวสมใจ 

เรืองออ่ง 
หนฝ่ายงานบุคคล 
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การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปรมิาณ 

6. ร้อยละ 70  ของครูได้รับการพัฒนาการอบรม  สัมมนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับหนว่ยงานตา่ง ๆ และสามารถปฏิบัตหินา้ที่ไดอ้ย่างมี

ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล มีวัสดุ  อุปกรณท์ีใ่ช้ในการ

ปฏิบัตงิานเพียงพอ 

7. ร้อยละ 70  ของบุคลากรในโรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ มีสุข

นสิัยในการดูแลสุขภาพ  ออกก าลงักายสม่ าเสมอ  มีน้ าหนัก 

สว่นสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

8. ร้อยละ 70  ของบุคลากรในโรงเรียนรู้จักประหยัด อดออม พร้อมใช้

งานห้องไอซีทีอย่างเกิดประโยชนส์ูงสุด และอุปกรณ์ในห้องไอซีที

พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

9. ร้อยละ 70  ของการปฏิบัตงิานในฝ่ายรวดเร็วทันเวลา เป็นปัจจุบัน  

มีวัสดุอุปกรณ์อย่างพอเพียงใช้ปฏิบัตงิาน และการปฏิบัตงิานเกิด

ประสิทธภิาพ พร้อมให้บริการข้อมูล ขา่วสารกับบคุลากร 

10. ร้อยละ 70  ของการปฎิบัตงิานในฝ่ายงบประมาณมีการตดิตาม

ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในฝา่ย พร้อมน าผลไปใช้วางแผน

พัฒนาการปฏิบัตงิานในฝ่ายต่อไป 

 

1. สังเกตการ

ปฏิบัตงิาน 

2. การรายงาน

ผล 

3. ประเมินการ

ปฏิบัตงิาน 

 

1. แบบประเมิน 

2. แบบสอบถาม 

3. แบบสังเกต 

4. แบบรายงาน

ผล 

5. ประเมินตาม

สภาพจริง 

เชิงคุณภาพ 

1. การบริหารงานในฝ่ายบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยสง่เสริม

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

2. มีและใช้ระบบขอ้มูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

 

1. สอบถาม

ความพึง

พอใจ 

 

1. แบบสอบถาม

ความพึง

พอใจ 

 

งบประมาณ 

6. เงินอุดหนุนรายหัว    204,530.-  บาท 

7. เงินเรียนฟรี  15  ป ี        -   บาท 

8. เงินรายได้สถานศึกษา      5,000.-  บาท 

9. เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น       -   บาท 

10. เงินอื่น ๆ         -   บาท 

  รวมงบประมาณที่ได้รับ  122,900.-  บาท  
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
แหลง่ 

งปม. ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. อบรมพัฒนาคร ู - 100,000.- - 100,000.- อุดหนุน 

2. พัฒนางานบุคลากร - - 4,530.- 4,530.- อุดหนุน 

3. สร้างขวญัก าลังใจให้บุคลากร - - 5,000.- 5,000.- รายได้สถานศึกษา 

4. จ้างครูสอนวชิาที่ขาดแคลน 100,000.- - - 100,000.- อุดหนุน 

รวม 100,000.- 100,000.- 9,530.- 209,530.-  

( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

1. ฝ่ายบรหิาร 

2. ครู  นักเรยีน และบุคลากรในสถานศึกษา 

3. บุคลากรภายนอกสถานศึกษา 

สถานที่ด าเนนิการ  โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูมคีุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีกับ

นักเรยีน ผู้ปกครองและชุมชน อีกทัง้มีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 

2. ครูแสวงหาความรู้  เทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง  และได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา 

3. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน มีผลการปฏิบัติงานเชิง

ประจักษ์  และสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแบบหลากหลาย มีส่วนรวมทุกฝ่ายอย่างย่ังยืน 

4. การบรหิารงานฝ่ายบุคคลมีความเหมาะสม ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 

ประหยัด มคีวามคลอ่งตัว เกิดประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ 

5. ระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่าย มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัตงิานภายใน 
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ลงช่ือ           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

           (  นางสาวสมใจ  เรืองอ่อง  ) 

                     หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานบุคคล 

ลงช่ือ           ผู้เสนอโครงการ 

         (  นางณฐักานต์   ขมินทกูล ) 

             ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ ์

ลงช่ือ            ผูอ้นุมัติโครงการ 

            (  นายส าราญ   เขม้นกิจ  ) 

                                                        ผูอ้ านวยการโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 

 

รายละเอียดทรัพยากร และค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม   1   อบรมพัฒนาครู 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. ค่าใช้จา่ยในการเขา้อบรม สัมมนา  25 คน 4,000.- 100,000.- อุดหนุน 

รวม 100,000.- 

 

กิจกรรม   2   พัฒนางานบุคลากร 

 

 

 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. กระดาษ A4  70 แกรม 20 รีม 110.- 2,200.- อุดหนุน 

2. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์10 1 กล่อง 215.- 215.- อุดหนุน 

3. แฟ้มปกแข็งสดี า 2 ห่วง 3 นิ้ว 120A4 8 อัน 80.- 640.- อุดหนุน 

4. หมึกพมิพ์ EPSON สดี า 2 ขวด 295.- 590.- อุดหนุน 

5. หมึกพมิพ์ EPSON ส ี3 สี 3 ขวด 295.- 885.- อุดหนุน 

รวม 4,530.- 
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กิจกรรม   3   สร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร 

 

กิจกรรม   4   จ้างครูสอนวิชาที่ขาดแคลน 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. ค่าจ้างครูสอนวชิาฟสิกิส์ 1 คน 10 เดอืน 10,000.- 100,000.- อุดหนุน 

รวม 100,000.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงิน แหลง่ งปม. 

1. ค่าของขวัญวันเกิด 25 คน 150.- 3,750.- รายได้สถานศึกษา 

2. ช่อดอกไม้แสดงความยินด ี 5 ช่อ 250.- 1,250.- รายได้สถานศึกษา 

รวม 5,000.- 
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ชื่อโครงการ  ปรับปรุง สง่เสริมกระบวนการบรหิารและการจัดการงานบรหิารทั่วไป 

แผนงาน  ปรบัปรุงกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวพัชรา   สุภอมรพันธุ์   หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

ลักษณะโครงการ ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนนิการ 1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563 

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.  

     มาตรฐานที่    2    กระบวนการบรหิารและจัดการ   

2.3 การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.4 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดของ สมศ. ข้อที ่  10 – 11 , 13 - 20 

สนองกลยุทธ์โรงเรยีนข้อที่  5 – 7  

สนองเป้าประสงค์โรงเรียนข้อที่   4 – 6   

ยุทธศาสตร์โรงเรยีนข้อที่  4 – 5     

 

หลักการและเหตุผล 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  ( แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 )  ให้ความส าคัญต่อการจัด

บรรยากาศ   สภาพแวดล้อม   สื่อการเรียนการสอน  สิ่งอ านวยความสะดวก  และการจัดการศึกษา   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีคุณลักษณะดี เก่ง มีความสุข นอกจากน้ันมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยังให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบรกิารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาต ิ    

ให้เต็มศักยภาพ  ท าให้โรงเรียนจะต้องจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ โดยจัดสภาพแวดล้อมของ

โรงเรียนให้สะอาด  ร่มร่ืน  สวยงาม ปลอดภัย  อาคารเรียนและห้องเรียนต้องมีความแข็งแรง  คงทน  

น่าอยู่ และมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพยีงพอกับความต้องการตามความจ าเป็น  พร้อมมีมาตรการการประหยัด

พลังงานควบคู่ไปกับการพัฒนาสง่เสริมการจัดการเรียนการสอนน้ัน 

โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแหลง่การเรียนรู้ มีการให้ความรู้และให้บริการแก่ชุมชน ซึ่งชุมชนมี

บทบาทอย่างย่ิงในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  การพัฒนาสถานศึกษา  การจัดท าหลักสูตรของ

สถานศึกษา ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนนิงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมาย  อีกทัง้โรงเรียนเป็นแหลง่ให้บรกิารชุมชน  ดังน้ันโรงเรียนและชุมชนจึงมีสายสัมพันธ์อันดี          

ต่อกัน  เพ่ือรว่มกันพัฒนาการศึกษาของบุตรหลานและพัฒนาการจัดการศึกษาให้เจรญิก้าวหน้าต่อไป 
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โรงเรียนไดต้ระหนักถงึเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว  จึงไดจ้ัดท าโครงการนีข้ึน้มา เพ่ือ

บ ารุงรักษา ซ่อมแซมอาคาร สถานที่  ปรับปรงุภูมิทัศน์  จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติ

กิจกรรม  และให้บรกิารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา พร้อมให้การดูแลรักษา  

ช่วยเหลอืนักเรยีนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  ให้ผู้เรยีนรู้จักสร้างเสริม 

สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีให้แก่ตนเองและคนรอบข้างอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้ให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ สง่เสริมการอ่าน การเขียน 

และการสบืค้นข้อมูลทางการศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาและจัดระบบการบริหารงานฝ่ายให้มีความเหมาะสม ปฏิบัตงิานได้อย่างถูกต้อง

ตามระเบียบ ประหยัด มคีวามคลอ่งตัว เกิดประสทิธิภาพ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ 

3. เพ่ือให้อาคารเรียน ห้องเรียนสะอาด เรียบรอ้ย แข็งแรง ปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวก

เพียงพอกับการให้บรกิารบุคลากร และมีสภาพแวดล้อมสะอาด ร่มร่ืน น่าอยู่ เอือ้แก่การจัดการเรียน

การสอน 

4. เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้  ไว้บริการบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ที่มีขอใช้

โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและเห็นความส าคัญของโรงเรียนว่าเป็นแหลง่ทรัพยากร

ทางปัญญาของบุตรหลาน 

5. เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการปฏิบัตงิานภายในสถานศึกษา 

เป้าหมาย  

1. เป้าหมายเชิงปรมิาณ  

1.1 ร้อยละ 70  ของการปฏิบัตงิานในฝ่ายรวดเร็วทันเวลา เป็นปัจจุบัน  มีวัสดุอุปกรณ์

อย่างพอเพียงใช้ปฏิบัติงาน และการปฏิบัตงิานเกิดประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการข้อมูล ข่าวสารกับ

บุคลากร 

1.2 ร้อยละ 70  ของการปฏิบัตงิานในฝ่ายงบประมาณมีการติดตามตรวจสอบ ประเมิน 

คุณภาพภายในฝ่าย พร้อมน าผลไปใช้วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานในฝ่ายต่อไป 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

2.1 การบริหารงานในฝ่ายบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยสง่เสริม และพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

2.2 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  พร้อมก ากับ 

ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนนิงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล 
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2.3 มีการสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษา  ใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.4 มีการซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ อาคารประกอบการต่าง ๆ และระบบ

สาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้พร้อมใช้ประโยชน์ และให้คงสภาพในการใช้งานได้อยา่งปกติ 

2.5 มีการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบรหิารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

วิธีด าเนนิการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรยีมการ ( P ) 

10. ศึกษาบริบท สภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 

11. ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น พร้อมเรียงล าดับความเร่งดว่น 

12. จัดท าโครงการน าเสนอตอ่ฝ่ายบริหาร 

ก.ย. 62 

18 – 20 ก.ย. 62 

23 – 25 ก.ย. 62 

26 – 30 ก.ย. 62 

น.ส.พัชรา  

สุภอมรพันธ์ุ 
หน.ฝ่ายงานบรหิาร

ทั่วไป ขั้นด าเนนิการ ( D ) 

15. ประชุมคณะท างานช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการมอบหมายภาระงาน 

16. ด าเนนิการตามวัตถุประสงค์ในกิจกรรมตอ่ไปนี้  

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

1 – 4 ต.ค. 62 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

2.1 งานสารบรรณ 

2.1.1 ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ทีเ่หลอือยู่และที่ต้องใช้ 

2.1.2 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์ตามที่ขออนุญาต 

2.1.3 ลงทะเบียนคุมและเบิกจา่ยวัสดุ อุปกรณ ์

2.1.4 ตดิตามผลการใช้งานวัสดุ อุปกรณ ์

2.1.5 สรุป รายงานผลการปฏิบัตงิาน 

2.1.6 ลงทะเบียนรับและสง่เอกสารราชการ 

2.1.7 โตต้อบหนังสอืราชการ 

2.1.8 จัดเก็บเอกสารแยกตามงาน ฝ่าย และเดือน 

2.1.9 ขออนุญาตท าลายเอกสารที่ครบก าหนดการเกบ็

รักษาพรอ้มท าทะเบียนคุม 

2.1.10 สรุปรายงานผลการท าลายเอกสาร 

2.1.11 สรุปสถิติการรบั สง่และหนังสอืเขา้ ออก 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 

 

 

 

 

นางปราวณีา  

ใจจ านงค ์
หน.งานสารบรรณ 

 

น.ส.เบญจวรรณ 

อัตชู 
จนท.งานสารบรรณ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.2 งานอาคารสถานที่ 

2.2.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

2.2.2 ประชุมบุคลากรดา้นงานอาคารสถานที ่

2.2.3 ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ที่ยังเหลอืและที่ต้องใช้ 

2.2.4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

2.2.5 ด าเนนิการสร้าง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 

2.7.1.1 ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 

2.7.1.2 ซ่อมบ ารุงระบบประปา 

2.7.1.3 ซ่อมแซมโตะ๊ – เก้าอี้ 

2.7.1.4 จัดซือ้อุปกรณ์ท าความสะอาด 

2.7.1.5 จัดท าที่ต้ังถังขยะแบบเล็ก 

2.7.1.6 ซ่อมบ ารุงรถตัดหญา้ 

2.7.1.7 น้ ามันรถตัดหญา้โรงเรียน 

2.7.1.8 สารก าจัดวัชพืช 

2.7.1.9 ปรับปรุงภูมทิัศน ์

2.2.6 ตดิตามและตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร 

2.2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 นายแฉล้ม 

มิ่งมิตร 
หน.งานอาคารสถานที ่

2.3 งานโสตทัศนูปกรณ์ 

2.3.1 ประชุมคณะกรรมการงานโสตทัศนูปกรณ ์

2.3.2 ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัตกิิจกรรม 

2.3.3 ออกแบบ ส ารวจ ความเหมาะสมวัสดุที่ใช้ 

2.3.4 ขออนุญาตด าเนนิการจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ ์

2.3.5 ปรับปรุงพัฒนา ให้มีสภาพใช้งานได้ปกติ 

2.3.6 ให้บริการบคุลากรในการใช้ห้องโสต ฯ 

2.3.7 ปฏิบัตกิิจกรรมตามความเหมาะสม ความจ าเป็น 

2.3.8 ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ 

2.3.9 สรุปและรายงานผลการใช้บริการแต่ละครั้ง 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 นายชัยรัตน์   

ขมินทกูล 
หน.งานโสต ฯ 

 

2.4 งานชุมชนสัมพันธ์ 

2.4.1 ประชุมวางแผน ในการด าเนนิงาน 

2.4.2 ตดิต่อประสานงานและให้บริการชุมชน 

2.4.3 สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 นางศิริวรรณ 

เมอืงเหลอื 
หน.งานชุมชนสัมพันธ ์
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.5 งานประชาสัมพันธ์ 

2.5.1 เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารการศึกษา  และกจิกรรม

ตา่ง ๆ ของโรงเรียนทางป้ายนเิทศ 

2.5.2 ก ากับตดิตามการด าเนนิการใช้ป้ายนเิทศ 

2.5.3 สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 

 

 

น.ส.เฉลิมพร   

เพชรนลิ 
หน.งานประชาสัมพันธ์ 

 

 

2.6 งานอนามัย 

2.6.1 แต่งตัง้คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

วิเคราะห์สภาพปัญหาและประชุมคณะกรรมการ 

2.6.2 ด าเนนิกจิกรรม TO BE NUMBER ONE ตา่ง ๆ  

6) เด็กดมีีสุขภาพแข็งแรง 

7) เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพตดิ 

8) เก่งและดีมีรายได้ 

9) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

2.6.3 นเิทศ ก ากับ ตดิตามการปฏิบัตงิานและให้

ค าปรึกษา  แนะน าการท างาน 

2.6.4 บันทึก เก็บขอ้มูล จัดท าสถิติการใช้บรกิารห้อง

พยาบาล การใช้ยาประเภทตา่ง ๆ ในแต่ละเดอืน 

2.6.5 รวบรวมผลการปฏิบัตกิิจกรรมตา่ง ๆ พร้อมสรุป

และรายงานผลการด าเนนิงาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 น.ส.ฤทัยรัตน์  

ฤทธิ์นุช 
หน.งานอนามัย ร.ร. 

17. ตดิตามผลการปฏิบัตงิาน 

18. ท าบัญชีคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งาน 

19. จัดท า จัดเก็บเอกสาร ประชาสัมพันธก์ารท างาน 

20. สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานในแตล่ะกิจกรรม 

ธ.ค. 62 - ก.ย. 63 น.ส.พัชรา 

สุภอมรพันธ์ุ 
หน.ฝ่ายงานบรหิาร

ทั่วไป 

ขั้นนิเทศติดตามผล ( C ) 

10. ผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินโครงการ 

11. ด าเนนิการนเิทศ  ตดิตามการด าเนนิงาน  

12. อ านวยความสะดวกในการด าเนนิกจิกรรมของผู้เกี่ยวขอ้งให้

เป็นไปตามภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย   

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

พ.ย. 62 - ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

นางณัฐกานต์ 

ขมินทกูล 

ผช.ผอ.ร.ร. 

ขั้นสรุปผลและประเมินผล ( A ) 

7. สรุปประเมินผลโครงการ / กิจกรรมย่อย 

8. จัดท ารายงานโครงการ / กิจกรรมย่อยเสนอฝ่ายบริหาร  

ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

น.ส.พัชรา  

สุภอมรพันธ์ุ 
หน.ฝ่ายงานบรหิาร

ทั่วไป 
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การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปรมิาณ 

2. ร้อยละ 70  ของการปฏิบัตงิานในฝ่ายรวดเร็วทันเวลา เป็น

ปัจจุบัน  มีวัสดุอุปกรณอ์ย่างพอเพียงใช้ปฏิบัตงิาน และการ

ปฏิบัตงิานเกิดประสิทธภิาพ พรอ้มให้บริการขอ้มลู ขา่วสารกับ

บุคลากร 

3. ร้อยละ 70  ของการปฏบิัตงิานในฝ่ายงบประมาณมีการ

ตดิตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในฝ่าย พร้อมน าผลไป

ใช้วางแผนพัฒนาการปฏิบัตงิานในฝ่ายตอ่ไป 

 

6. ตามสภาพจริง 

7. สังเกตการ

ปฏิบัตงิาน 

8. การรายงานผล 

9. การสอบถาม 

10. ประเมินการ

ปฏิบัติงาน 

 

11. แบบประเมิน 

12. แบบสังเกต 

13. แบบสอบถาม 

14. แบบรายงานผล 

15. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ 

1. งานในฝ่ายบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยส่งเสริม และ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

2. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏบิัตหินา้ที่ตามที่ระเบียบ

ก าหนด  พร้อมก ากบั ตดิตาม ดูแล และขับเคลื่อน           

การด าเนนิงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล 

3. แหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษามีการใช้ประโยชน์  และ

นักเรียนได้สึกษาหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

4. วัสดุ อุปกรณ์ อาคารประกอบการตา่ง ๆ และระบบ

สาธารณูปโภคภายในโรงเรียนพรอ้มใช้ประโยชน์ และให้คง

สภาพในการใช้งานได้อยา่งปกต ิ

5. มีระบบขอ้มูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

 

1. สอบถามความ

พึงพอใจ 

2. ตามสภาพจริง 

3. สังเกตการ

ปฏิบัตงิาน 

4. การรายงานผล 

5. การสอบถาม 

6. ประเมินการ

ปฏิบัตงิาน 

 

2. แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

3. แบบประเมิน 

4. แบบสังเกต 

5. แบบสอบถาม 

6. แบบรายงานผล 

7. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

 

งบประมาณ 

11. เงินอุดหนุนรายหัว    146,598.-  บาท 

12. เงินเรียนฟรี  15  ป ี        -   บาท 

13. เงินรายได้สถานศึกษา       -   บาท 

14. เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น       -   บาท 

15. เงินอื่น ๆ               -   บาท 

  รวมงบประมาณที่ได้รับ            146,598.-  บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
แหลง่ 

งปม. ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. งานสารบรรณ - - 12,433.- 12,433.- อุดหนุน 

2. 

จัดซือ้อุปกรณ์ท าความสะอาด - - 8,850.- 8,850.- อุดหนุน 

งานซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า - - 20,050.- 20,050.- อุดหนนุ 

ซ่อมแซมโตะ๊ – เก้าอี้ - - 4,380.- 4,380.- อุดหนุน 

ซ่อมบ ารุงระบบประปา - - 26,800.- 26,800.- อุดหนุน 

งานซ่อมแซมห้องน้ านักเรียน - - 15,685.- 15,685.- อุดหนุน 

ซ่อมบ ารุงรถตัดหญา้ - - 5,000.- 5,000.- อุดหนุน 

น้ ามันรถตัดหญา้โรงเรียน - - 12,000.- 12,000.- อุดหนุน 

สารก าจัดวัชพืช - - 2,100.- 2,100.- อุดหนุน 

ปรับปรุงภูมทิัศน ์ - - 3,500.- 3,500.- อุดหนุน 

3. งานโสตทัศนูปกรณ์ - - 21,800.- 21,800.- อุดหนุน 

4. งานประสานสัมพันธก์ับชุมชน - - - - อุดหนุน 

5. งานประชาสัมพันธ์ - - - - อุดหนุน 

6. งานอนามัย - - 14,000.- 14,000.- อุดหนุน 

รวม - - 146,598.- 146,598.-  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

4. ฝ่ายบรหิาร 

5. ครู นักเรยีน และบุคลากรในโรงเรียน 

6. บุคลากรภายนอกสถานศึกษา 

สถานที่ด าเนนิการ  โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

11 โรงเรียนมีแหลง่เรียนรู้ให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ สง่เสริมการอ่าน การเขียน และการสบืค้น

ข้อมูลทางการศึกษา 

12 การบรหิารงานในฝ่ายให้มีความเหมาะสม  ปฏบิัตงิานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ  ประหยัด 

มีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ 

13 อาคารเรียน ห้องเรียนสะอาด เรียบรอ้ย แข็งแรง ปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ

กับการให้บรกิารบุคลากร และมีสภาพแวดล้อมสะอาด รม่รื่น น่าอยู่ เอือ้แก่การจัดการเรียนการสอน 
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14 มวีัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้  ไว้บริการบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ที่มีขอใช้โดยชุมชน

มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและเห็นความส าคัญของโรงเรียนว่าเป็นแหลง่ทรัพยากรทางปัญญา

ของบุตรหลาน 

15 ระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่าย มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล                

การปฏิบัตงิานภายในสถานศึกษา 

 
 

ลงช่ือ           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (  นางสาวพัชรา  สุภอมรพันธุ ์) 

                   หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

ลงช่ือ           ผู้เสนอโครงการ 

        (  นางณัฐกานต์   ขมินทกูล ) 

              ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ ์

ลงช่ือ            ผูอ้นุมัติโครงการ 

          (  นายส าราญ   เขม้นกิจ  ) 

                                                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 
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รายละเอียดทรัพยากร และค่าใช้จ่าย 

กจิกรรมที่  1   งานสารบรรณโรงเรียน 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงิน แหลง่ งปม. 

1. กระดาษ A4 70 แกรม 60 รีม 110.- 6,600.- อุดหนุน 

2. หมึก Refill EPSON 70 ml. Original ด า 4 ส ี6 10 ขวด 295.- 2,950.- อุดหนุน 

3. ซอง A4 สนี้ าตาลแบบไม่ขยายขา้ง 200 ซอง 2.- 400.- อุดหนุน 

4. ซอง A4 สนี้ าตาลแบบขยายขา้ง 100 ซอง 4.- 400.- อุดหนุน 

5. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 2 กล่อง 215.- 430.- อุดหนุน 

6. ซองจดหมายสขีาวมีตราครุฑ 1 กล่อง 380.- 380.- อุดหนุน 

7. หมึกเติมแท่นประทับตรา น้ าเงนิ 1 แดง 1 2 ขวด 24.- 48.- อุดหนุน 

8. ทะเบียนหนังสอืรับ A4 2 เลม่ 45.- 90.- อุดหนุน 

9. ทะเบียนหนังสอืสง่ A4 2 เลม่ 45.- 90.- อุดหนุน 

10. กระดาษการ์ดส ีA4 2 ห่อ 100.- 200.- อุดหนุน 

11. แผ่นใสท าปก ขนาด A4 1 ห่อ 200.- 200.- อุดหนุน 

12. ลวดเสียบกระดาษ No.1  500 ตัว 2 กระป๋อง 90.- 180.- อุดหนุน 

13. คลปิหนบีกระดาษ No.111 ขนาด 1 นิ้ว 5 กล่อง 31.- 155.- อุดหนุน 

14. คลปิหนบีกระดาษ No.108 ขนาด 2 นิ้ว 2 กล่อง 65.- 130.- อุดหนุน 

15. กระดาษการ์ดหอม A4 1 ห่อ 180.- 180.- อุดหนุน 

รวม 12,433.- 

 

กจิกรรมที่  2   จัดซือ้อุปกรณ์ท าความสะอาด 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. ไม้กวาดอ่อน ( หนา ) 60 อัน 40.- 2,400.- อุดหนุน 

2. ไม้กวาดแข็ง 40 อัน 40.- 1,600.- อุดหนุน 

3. ไม้กวาดยักไย 10 อัน 50.- 500.- อุดหนุน 

4. ผ้าห่มถูพืน้  5 ผืน 150.- 750.-  อุดหนุน 

5. ที่ตักขยะ 20 อัน 70.- 1,400.- อุดหนุน 

6. ขันน้ ามีดา้ม 20 ใบ 20.- 400.- อุดหนุน 

7. แปรงลา้งห้องน้ ามีดา้ม 10 อัน 120.- 1,200.- อุดหนุน 

8. แปรงลา้งห้องน้ า 20 อัน 30.- 600.- อุดหนุน 

รวม 8,850.-  
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กจิกรรมที่  3   ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. สายอ่อน 2  1 มิลลเิมตร 1 ม้วน 1,500.- 1,500.- อุดหนุน 

2. สาย 2  2.5 มิลลเิมตร 1 ม้วน 1,400.- 1,400.- อุดหนุน 

3. สาย 2  0.5 มิลลเิมตร 1 ม้วน 1,200.- 1,200.- อุดหนุน 

4. สาย 2  1.5 มิลลเิมตร 1 ม้วน 1,300.- 1,300.- อุดหนุน 

5. ปลั๊กติดผนัง+กล่อง+แป้น 20 ชุด 110.- 2,200.- อุดหนุน 

6. สวทิย์ 30 อัน 25.- 750.- อุดหนุน 

7. หลอดฟลูออเรนท์เซน 36 วัตต์ 60 หลอด 50.- 3,000.- อุดหนุน 

8. บัลลาศ 30 อัน 70.- 2,100.- อุดหนุน 

9. สตาทเตอร ์ 60 อัน 10.- 600.- อุดหนุน 

10. รางเดนิสายไฟ ( คู่ ) 20 อัน 100.- 2,000.- อุดหนุน 

11. ตะปูเกลียว 1 นิ้ว 1 กล่อง 500.- 500.- อุดหนุน 

12. ตะปูเกลียว  ¾  น้ิว 1 กล่อง 500.- 500.- อุดหนุน 

13. คัทเอาท์  30  แอมป ์ 4 อัน 155.- 620.- อุดหนุน 

14. คัทเอาท์  60  อแมป์ 2 อัน 230.- 460.- อุดหนุน 

15. เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 6 อัน 185.- 1,110.- อุดหนุน 

16. เทปพันสายไฟ 10 ม้วน 35.- 350.- อุดหนุน 

17. พุกพลาสตกิ เบอร์ 7 4 กล่อง 25.- 100.- อุดหนุน 

18. ดอกเจาะคอนกรีต เบอร์ 7 4 ดอก 90.- 360.- อุดหนุน 

รวม 20,050.-  

 

กจิกรรมที่  4   ซ่อมแซมโต๊ะ – เก้าอี ้

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. ไม้อัด ขนาด  10  มิลลเิมตร 3 แผ่น 780.- 2,340.- อุดหนุน 

2. ตะปู ขนาด 1 นิ้ว 1 กิโลกรัม 60.- 60.- อุดหนุน 

3. ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 2 หุน 12  ดอก 40.- 480.- อุดหนุน 

4. น็อตเกลียว ขนาด 1 นิ้ว 1  กล่อง 800.- 800.- อุดหนุน 

5. ลเีวท 1 กล่อง 700.- 700.- อุดหนุน 

รวม 4,380.-  
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กจิกรรมที่  5   ซ่อมบ ารุงระบบประปา 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. ท่อ PVC ขนาด  4  หุน ( ½ น้ิว ) 10 ท่อน 40.- 400.- อุดหนุน 

2. ท่อ PVC ขนาด  6  หุน ( ¾ นิ้ว ) 10 ท่อน 50.- 500.- อุดหนุน 

3. ท่อ PVC ขนาด  8  หุน ( 1 นิ้ว ) 20 ท่อน 60.- 1,200.- อุดหนุน 

4. ท่อ PVC ขนาด  10 หุน (1.5 นิ้ว ) 3 ท่อน 80.- 240.- อุดหนุน 

5. ท่อ PVC ขนาด  16  หุน ( 2 นิ้ว ) 2 ท่อน 120.- 240.- อุดหนุน 

6. ขอ้ตอ่ตรง  4  หุน ( ½ นิ้ว ) 20 อัน 6.- 120.- อุดหนุน 

7. ขอ้ตอ่ตรง  6  หุน ( ¾ นิ้ว ) 20 อัน 10.- 200.- อุดหนุน 

8. ขอ้ตอ่ตรง  8  หุน ( 1 นิ้ว ) 10 อัน 15.- 150.- อุดหนุน 

9. ขอ้ตอ่ตรง   10  หุน (1.5 นิ้ว ) 6 อัน 25.- 150.- อุดหนุน 

10. ขอ้ตอ่ตรง  16  หุน ( 2 นิ้ว ) 6 อัน 35.- 210.- อุดหนุน 

11. ขอ้งอฉาก 4  หุน ( ½ น้ิว ) 20 อัน 6.- 120.- อุดหนุน 

12. ขอ้งอฉาก  6  หุน ( ¾ นิ้ว ) 10 อัน 10.- 100.- อุดหนุน 

13. ขอ้งอฉาก  8  หุน ( 1 นิ้ว ) 10 อัน 15.- 150.- อุดหนุน 

14. ขอ้งอฉาก  10 หุน (1.5 นิ้ว ) 6 อัน 25.- 150.- อุดหนนุ 

15. ขอ้งอฉาก  16  หุน ( 2 นิ้ว ) 6 อัน 35.- 210.- อุดหนุน 

16. ก๊อกน้ า  4  หุน ( ½ นิ้ว ) 20 ตัว 75.- 1,500.- อุดหนุน 

17. ประตูน้ า 8  หุน ( 1 นิ้ว ) 2 ตัว 285.- 570.- อุดหนุน 

18. ประตูน้ า 24  หุน ( 3 นิ้ว ) 2 ตัว 450.- 900.- อุดหนุน 

19. สะดอือ่าง 20 อัน 100.- 2,000.- อุดหนุน 

20. ประตูน้ า 4 หุน ( ½ นิ้ว ) (วาล์ว) 6 อัน 145.- 870.- อุดหนุน 

21. เทปพันเกลียว 6 ม้วน 25.- 150.- อุดหนุน 

22. ก๊อกน้ าอ่างลา้งหนา้ 20 อัน 220.- 4,400.- อุดหนุน 

23. ก๊อกน้ าอ่างลา้งหนา้ (แบบคอยาว) 4 อัน 280.- 1,120.- อุดหนุน 

24. สารลา้งกรองประปาใหญ ่ 1 ชุด 9,000.- 9,000.- อุดหนุน 

25. สารลา้งกรองประปาเล็ก 1 ชุด 1,500.- 1,500.- อุดหนุน 

26. น้ ายาเช่ือมท่อ PVC  10 กระป๋อง 65.- 650.- อุดหนุน 

รวม 26,800.-  
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กจิกรรมที่  6   ซ่อมแซมห้องน้ านักเรยีน 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. เหล็ก 1  1 นิ้ว 5 เสน้ 220.- 1,100.- อุดหนุน 

2. วงกบประตู 2 บาน 800.- 1,600.- อุดหนุน 

3. ธูปเช่ือม 1 กล่อง 180.- 180.- อุดหนุน 

4. บานพับ 3 นิ้ว 9 อัน 20.- 180.- อุดหนุน 

5. กลอนมือ 3 อัน 20.- 60.- อุดหนุน 

6. ลูกลเีวท 800 อัน 1.- 800.- อุดหนุน 

7. ดอกสว่านเจาะเหล็ก ( ขนาดลเีวท ) 1 อัน 35.- 35.- อุดหนุน 

8. ไฟเบอร์ตัดเหล็กใหญ่ 4 ใบ 120.- 480.- อุดหนุน 

9. กระจกเงาอ่างลา้งหนา้ 12 บาน 380.- 4,560.- อุดหนุน 

10. สายน้ าท าความสะอาด 1 นิ้ว 50 เมตร 90.- 4,500.- อุดหนุน 

11. สรีองพืน้กันสนิม 1 แกลลอน 370.- 370.- อุดหนุน 

12. สเีคลอืบเงา 2 แกลลอน 385.- 770.- อุดหนุน 

13. แปรงทาสี 3 นิ้ว 4 อัน 65.- 260.- อุดหนุน 

14. ทินเนอร ์ 2 แกลลอน 180.- 360.- อุดหนุน 

15. ลูกเหม็น 2 ถุง 35.- 70.- อุดหนุน 

16. น้ ามันสน 2 แกลลอน 180.- 360.- อุดหนุน 

รวม 15,685.-  
 

กจิกรรมที่  7   ซ่อมบ ารุงรถตัดหญ้า 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. ยางในรถตัดหญา้ 4 เสน้ 150.- 600.- อุดหนุน 

2. ยางนอกรถตัดหญา้ 2 เสน้ 350.- 700.- อุดหนุน 

3. ใบมีดรถตัดหญา้ 1 ชุด 400.- 400.- อุดหนุน 

4. สายพานรถตัดหญา้(เบนซิน)# 6 2 เสน้ 120.- 240.- อุดหนุน 

5. สายพานรถตัดหญา้ (ดเีซล) # 46 2 เสน้ 120.- 240.- อุดหนุน 

6. สายพานรถตัดหญา้(เบนซิน) #57 2 เสน้ 150.- 300.- อุดหนุน 

7. สตมิปะยางรถ 1 กล่อง 180.- 180.- อุดหนุน 

8. ยางปะ 1 กล่อง 180.- 180.- อุดหนุน 

9. จาระบ ี 1 กระป๋อง 80.- 80.- อุดหนุน 

10. ซ่อมเครื่องยนต์ตัดหญา้ Kobota 1 เครือ่ง 2,080.- 2,080.- อุดหนุน 

รวม 5,000.-  
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กจิกรรมที่  8   น้ ามันรถตัดหญ้าโรงเรียน 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. น้ ามันเครื่องรถตัดหญา้ ( เบนซิน ) 1 แกลลอน 400.- 400.- อุดหนุน 

2. น้ ามันเครื่องรถตัดหญา้ ( ดเีซล ) 1 แกลลอน 800.- 800.- อุดหนุน 

3. น้ ามันเบนซินรถตัดหญา้ 6 เดอืน 1,200.- 7,200.- อุดหนุน 

4. น้ ามันดเีซลตัดหญา้ 6 เดอืน 500.- 3,000.- อุดหนุน 

5. น้ ามันออโตลู้ป 6 เดอืน 100.- 600.- อุดหนุน 

รวม 12,000.-  

 

กจิกรรมที่  9   สารก าจัดวัชพืช 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. สารก าจัดวัชพืช 3  ชุด 700.- 2,100.- อุดหนุน 

รวม 2,100.-  

 

กจิกรรมที่  10  ปรับปรุงภูมทิัศน์ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. ธงชาติไทยผืนใหญ่ 2 ผืน 150.- 300.- อุดหนนุ 

2. ธงโรงเรียนเทา – บานเย็น 4 ผืน 50.- 200.- อุดหนุน 

3. ธง ร.10 20 ผืน 50.- 1,000.- อุดหนุน 

4. ธงราชินี 20 ผืน 50.- 1,000.- อุดหนุน 

5. ธงชาติไทยผืนเล็ก 20 ผืน 50.- 1,000.- อุดหนุน 

รวม 3,500.-  

 

กจิกรรมที่  11  งานโสตทัศนูปกรณ์ 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. ตูล้ าโพง 1 ชุด 16,000.- 16,000.- อุดหนุน 

2. ซ่อมเครื่องขยายเสยีง 2 ชุด 1,600.- 3,200.- อุดหนุน 

3. ซ่อมล าโพง 4 ตัว 200.- 800.- อุดหนุน 

4. ลา้งแอร์ 4 ตัว 450.- 1,800.- อุดหนุน 

รวม 21,800.- 
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กจิกรรมที่  12  งานประสานสัมพันธ์กับชุมชน 

 

กจิกรรมที่  13  งานประชาสัมพันธ์ 

 

กจิกรรมที่  14  งานอนามัยโรงเรียน 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

1. ปรับปรุงห้องหยาบาล 1 ห้อง 14,000.- 14,000.- อุดหนุน 

รวม 14,000.- 

 
 

 

 

 

 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

- - - - - - 

รวม - 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงนิ แหลง่ งปม. 

- - - - - - 

รวม - 


