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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
ชื่องาน/โครงการ  พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และจัดภูมิทัศน์ภายใน

โรงเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี

มาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  
ตัวช้ีวัด    1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษา ที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน   

5. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท  ด้าน
ประเภท ขนาด และพื นที่ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อ 2.5 จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื อต่อการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

ผู้รับผิดชอบ    นายไสว  วะสาร 
           นายธนะศักดิ์  ขอบไชยแสง 
ลักษณะของโครงการ (  )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ   147,700  บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  รวมถึงมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เพียงพอ  จะท้าให้    
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงท้าให้บรรยากาศ  สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
สวยงาม  เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้เอื อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
และพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ซ่อมแซมระบบ
น ้าประปาภายในโรงเรียนเปลี่ยนสารกรองน ้าดื่ม, ไส้กรองน ้าดื่มซื อเครื่องสูบน ้าใต้บาดาล, หลอดไฟ,
สายไฟ,สวิทซ์ และซ่อมแซมอาคารเรียน  เพื่อให้งานวิทยบริการซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนฯ ด้านสื่อ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้การบริการและสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอน เป็นไปด้วยความราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการจัดซื ออุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์และสื่อต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนครู และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมและหลากหลาย  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือฝึกปฏิบัติจริงในการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ 
 2.2 เพ่ือจัดสภาพภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้สวยงามและมีแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  ห้องเรียนหรือห้อง
พิเศษมีบรรยากาศท่ีเอื อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โรงเรียนมีห้องน ้าที่สะอาดไว้บริการแก่นักเรียน  
มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

2.3 เพ่ือให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่มั่นคง แข็งแรงและ 
ปลอดภัย มีน ้าดื่ม น ้าใช้  ไฟฟ้าและเครื่องแสง สี เสียง มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่
ผู้เรียนอย่างพอเพียง 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

1) นักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  80  เปอร์เซ็นต์  ได้ฝึกปฏิบัติจริง 
2) โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องพิเศษ และอาคารเรียนที่เอื อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3) โรงเรียนมีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอต่อการใช้งาน 
4) โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย  มีระบบ

สาธารณูปโภคภายในที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับความต้องการ ร้อยละ 80  
3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1) สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนมีความเหมาะสมสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
2) โรงเรียนมีห้องส้าหรับใช้เป็นห้องเรียนหรือห้องพิเศษที่เอื อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ 

สอนมีห้องน ้าที่สะอาดไว้ใช้งาน 
     3) โรงเรียนมีการซ่อมบ้ารุงระบบน ้าบาดาลและระบบน ้าดื่มให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  ระบบน ้า

บาดาล และระบบน ้าดื่มท่ีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4) โรงเรียนมีการซ่อมบ้ารุงระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้เป็นปกติ  นักเรียนและบุคลากรได้ใช้บริการ

อาคารสถานที่อย่างปลอดภัย  มีอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอในการใช้งาน 
3.3 ผลกระทบ (Impacts) 

1) บรรยากาศของโรงเรียนเอื อต่อการจัดการเรียนการสอน  ส่งผลดีต่อการมาเรียนของนักเรียน  
ท้าให้นักเรียนอยากมาเรียนมากขึ น และสวยงามเป็นที่น่าชื่นชมของผู้ที่มาพบเห็น 

2) สถานที่บริเวณโรงเรียนมีขนาดกว้าง ท้าให้การบริการทางด้านต่างๆ อาจไม่ทั่วถึง 
 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1 วิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
- การพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัด  
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
        12,750 
       

 
นายธนะศักดิ์  ขอบไชยแสง 

กิจกรรมที่ 2 
- การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
51,000 

 

 
นายไสว  วะสาร 

กิจกรรมที่ 3 
-การพัฒนาปรับปรุงงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
34,000 

 

 
นายธนะศักดิ์  ขอบไชยแสง 

กิจกรรมที่ 4 
- การจัดซื อวัสดุอุปกรณ์งานอาคาร
สถานที่ 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
17,000 

 

 
นายไสว  วะสาร 
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กิจกรรมที่ 5 
- การจัดท้าป้ายเฉลิมพระเกียรติและ
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
12,750 

 
นายไสว  วะสาร 

กิจกรรมที่ 6 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงทางเดิน
แท่นพระ 
 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
3,200 

 
 

 
นายไสว  วะสาร 

กิจกรรมที่ 7 
- การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟและเวที
หอประชุม 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
- 
 

 
นายธนะศักดิ์  ขอบไชยแสง 

กิจกรรมที่ 8 
- การเปลี่ยนกรองและซ่อมบ้ารุง
เครื่องท้าน ้าเย็น 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
17,000 

 

 
นายไสว  วะสาร 

 
4.2 ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณทั งสิ น 147,700 บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  
 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
- การพัฒนาสภาพแวดล้อม
และจัดภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

   
12,750 

 
12,750 

 
ตุลาคม 2562  –  
กันยายน 2563 

 
นายธนะศักดิ์             
ขอบไชยแสง 

2 กิจกรรมที่ 2 
- การปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 

   
51,000 

 
51,000 

 
ตุลาคม 2562  –  
กันยายน 2563 

 
นายไสว   

วะสาร 
3 กิจกรรมที่ 3 

-การพัฒนาปรับปรุงงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

   
34,000 

 
34,000 

 
ตุลาคม 2562  –  
กันยายน 2563 

 
นายธนะศักดิ์             
ขอบไชยแสง 

4 กิจกรรมที่ 4 
- การจัดซื อวัสดุอุปกรณ์งาน
อาคารสถานที่ 

   
17,000 

 
17,000 

 
ตุลาคม 2562  –  
กันยายน 2563 

 
นายไสว   

วะสาร 
5 กิจกรรมที่ 5 

- การจัดท้าป้ายเฉลิมพระ
เกียรติและป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

   
12,750 

 
12,750 

 
ตุลาคม 2562  –  
กันยายน 2563 

 
นายจักรกฤษ 

เทบ้ารุง 
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6 กิจกรรมที่ 6 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
ทางเดินแท่นพระ 

   
3,200 

 
3,200 

 
ตุลาคม 2562  –  
กันยายน 2563 

 
นายไสว   

วะสาร 
7 กิจกรรมที่ 7 

- การพัฒนาปรับปรุงระบบ
ไฟและเวทีหอประชุม 

   
- 

 
- 

 
ตุลาคม 2562  –  
กันยายน 2563 

 
นายธนะศักดิ์             
ขอบไชยแสง 

 กิจกรรมที่ 8 
- การเปลี่ยนกรองและซ่อม
บ้ารุงเครื่องท้าน ้าเย็น 

   
17,000 

 
17,000 

 
ตุลาคม 2562  –  
กันยายน 2563 

 
นายไสว   

วะสาร 
รวมทั้งสิ้น   147,700 147,700   

 
 
5.  สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
 
7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
    1) สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนมีความ
เหมาะสมสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน 
    2) โรงเรียนมีห้องส้าหรับใช้เป็นห้องเรียน
หรือห้องพิเศษท่ีเอื อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีห้องน ้าที่สะอาดไว้ใช้งาน 
    3) โรงเรียนมีการซ่อมบ้ารุงระบบน ้า
บาดาลและระบบน ้าดื่มให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ  ระบบน ้าบาดาล และระบบน ้าดื่มที่ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4) โรงเรียนมีการซ่อมบ้ารุงระบบไฟฟ้าให้
ใช้งานได้เป็นปกติ  นักเรียนและบุคลากรได้
ใช้บริการอาคารสถานที่อย่างปลอดภัย       
มีอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ
ในการใช้งาน 
ผลผลิต( Outputs ) 
    1) นักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพและ

 
- แบบสอบถาม 
- สรุปจากโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 
- สรุปจากโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
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เทคโนโลยี  80  เปอร์เซ็นต์  ได้ฝึกปฏิบัติจริง 
    2) โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องพิเศษ และ
อาคารเรียนที่เอื อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
    4) โรงเรียนมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ สะดวก 
รวดเร็ว และเพียงพอต่อการใช้งาน 
    5) โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบที่มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย   
มีระบบสาธารณูปโภคภายในที่ถูกสุขลักษณะ
และเพียงพอกับความต้องการ ร้อยละ 80  

- สรุปจากโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
       

- สรุปจากโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนมีความเหมาะสมสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
8.2 โรงเรียนมีห้องส้าหรับใช้เป็นห้องเรียนหรือห้องพิเศษท่ีเอื อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนมีห้องน ้าที่สะอาดไว้ใช้งาน 
     8.3 โรงเรียนมีการซ่อมบ้ารุงระบบน ้าบาดาลและระบบน ้าดื่มให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  ระบบน ้า

บาดาล และระบบน ้าดื่มท่ีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     8.4 โรงเรียนมีการซ่อมบ้ารุงระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้เป็นปกติ  นักเรียนและบุคลากรได้ใช้บริการ

อาคารสถานที่อย่างปลอดภัย  มีอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอในการใช้งาน 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ  
                  (นายไสว  วะสาร)   
                                                                              ต้าแหน่ง คร ู 
 
      ลงชื่อ         ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                (นายวรพิศ  อินธิราช) 
                               ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงเรียน 
  

ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                       รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
       สิบเอก                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
           ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
ชื่องาน/โครงการ  อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด  4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 

ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อ 2.5 จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื อต่อการพัฒนา 
         คุณภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

ผู้รับผิดชอบ    ว่าที่ ร.ต.(หญิง)ภัคจิรา  วงศ์สมศรี 
นายธนะศักดิ์  ขอบไชยแสง 

         นายยอดเพชร  ฮังกาสี              
ลักษณะของโครงการ (  )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ   13,850 บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  รวมถึงมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เพียงพอ  จะท้าให้    
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงท้าให้บรรยากาศ  สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
สวยงาม  เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้เอื อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
และพัฒนาการของผู้เรียน  กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีอันพึง
ประสงค์ เพ่ือให้การจัดเก็บขยะของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ น้าขยะส่วนที่ขายได้ไปขาย ส่วนขยะที่ขาย
ไม่ได้ให้ทางเทศบาลได้จัดเก็บไปทิ ง และยังรณรงค์ให้นักเรียนมีจิตส้านึกในการทิ งขยะลงถังขยะอย่างเป็นนิสัย
ที่รับผิดชอบต่อความสะอาดของสถานที่  รวมทั งเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีเขียว 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส้ารวจพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนและครอบครัวของนักเรียน  ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ในโรงเรียนและครอบครัวนักเรียน 
 2.2 เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ  อีกทั งเป็นการปลูกจิตส้านึก 
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน 
  2.3 เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนทิ งขยะให้ลงถังขยะ  แยกขยะออกเป็นกลุ่มต่างๆ ก่อนน้าขยะที่แยกกลับมา
ใช้ซ ้าอยา่งรู้คุณค่า หรือน้าไปขายเป็นการสร้างรายได้ 
    
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
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1) โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย  มีระบบ
สาธารณูปโภคภายในที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับความต้องการ ร้อยละ 80  

2) นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมลดใช้พลังงาน 
3) นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 100  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการโรงเรียน   

ปลอดขยะ 
3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1) สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนมีความเหมาะสมสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
2) นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง 

ถูกวิธี มีปริมาณค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าลดลง 
3) นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ มีส่วนร่วมใน 

การบริหารจัดการ และร่วมท้ากิจกรรมตามโครงการ  ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  มีจิตส้านึกในการทิ งขยะให้ถูก
ที่อย่างมีระเบียบวินัย  รู้จักรักษาความสะอาดของพื นที่โรงเรียน  และรู้จักวิธีการก้าจัดขยะที่ถูกวิธี 

3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
1) บรรยากาศของโรงเรียนเอื อต่อการจัดการเรียนการสอน  ส่งผลดีต่อการมาเรียนของนักเรียน  

ท้าให้นักเรียนอยากมาเรียนมากขึ น และสวยงามเป็นที่น่าชื่นชมของผู้ที่มาพบเห็น 
2) สถานที่บริเวณโรงเรียนมีขนาดกว้าง ท้าให้การบริการทางด้านต่างๆ อาจไม่ทั่วถึง 

 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1 วิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว 
 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
4,400 

 
ว่าที่ ร.ต.(หญิง)ภัคจิรา   

วงศ์สมศรี 
กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมท่าแร่ศึกษารวมใจลดใช้
พลังงาน 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
700 

 
นายธนะศักดิ์   

ขอบไชยแสง 

กิจกรรมที่ 3 
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
 
 
กิจกรรมที่ 4 
- กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 
 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
4,900 

 
 

4,250       

 
นายยอดเพชร  ฮังกาสี 
 
 
นางอรอนงค์   

จามน้อยพรหม 
 
 

4.2 ค่าใช้จ่าย 
ใช้งบประมาณทั งสิ น 13,850 บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  
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ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว 

   
4,400 

 
4,400 

 
ตุลาคม 2562  –  
กันยายน 2563 

ว่าที่ ร.ต.
(หญิง)ภัคจิรา   

วงศ์สมศรี 
2 กิจกรรมที่ 2 

- กิจกรรมท่าแร่ศึกษารวมใจ
ลดใช้พลังงาน 

   
700 

 
700 

 
ตุลาคม 2562  –  
กันยายน 2563 

 
นายธนะศักดิ์             
ขอบไชยแสง 

3 กิจกรรมที่ 3 
- กิจกรรมโรงเรียนปลอด
ขยะ 

   
4,900 

 
4,900 

 
ตุลาคม 2562  –  
กันยายน 2563 

 
นายยอดเพชร   

ฮังกาสี 
4 กิจกรรมที่ 4 

- กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 
   

4,250 
 

4,250 
 
ตุลาคม 2562  –  
กันยายน 2563 

นางอรอนงค์   
จามน้อย

พรหม 
รวมทั้งสิ้น   13,850 13,850   

 
5.  สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
 
7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
    1) สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนมี
ความเหมาะสมสวยงามและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน 
    2) นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมี
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง 
ถูกวิธี มีปริมาณค่าใช้จ่ายในการใช้
ไฟฟ้าลดลง 
       3) นักเรียนและบุคลากรทุกคน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ และร่วมท้ากิจกรรม
ตามโครงการ  ใช้ทรัพยากรอย่างรู้

 
- แบบสอบถาม 
- สรุปจากโครงการ 
 
- แบบสอบถาม 
- สรุปจากโครงการ 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
- สรุปจากโครงการ 
 

 
- แบบสอบถาม 
- สรุปจากโครงการ 
 
- แบบสอบถาม 
- สรุปจากโครงการ 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
- สรุปจากโครงการ 
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คุณค่า  มีจิตส้านึกในการทิ งขยะให้ถูก
ที่อย่างมีระเบียบวินัย  รู้จักรักษา
ความสะอาดของพื นที่โรงเรียน  และ
รู้จักวิธีการก้าจัดขยะที่ถูกวิธี 
 
 
 
 
 
 
7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต( Outputs ) 
    1) โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบที่มั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย  มีระบบสาธารณูปโภค
ภายในที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ
กับความต้องการ ร้อยละ 80  
    2) นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน ร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรม
ลดใช้พลังงาน 
    3) นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน ร้อยละ 100  ได้เขา้ร่วม
กิจกรรมในโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ 

 
- แบบสอบถาม 
- สรุปจากโครงการ 

 
- แบบสอบถาม 
- สรุปจากโครงการ 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนและครอบครัวอย่างคุ้มค่ามี
ประโยชน์  และลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง 
 8.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ  อีกทั ง
เป็นการปลูกจิตส้านึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน 
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  8.3 นักเรียนทิ งขยะให้ลงถังขยะ แยกขยะออกเป็นกลุ่มต่างๆ ก่อนน้าขยะที่แยกกลับมาใช้ซ ้าอย่างรู้
คุณค่า หรือน้าไปขายเป็นการสร้างรายได้ 
 

ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ  
                (ว่าที่ ร.ต.(หญิง)ภัคจิรา  วงศ์สมศรี)   
                                                                             ต้าแหน่ง ครู  
 
      ลงชื่อ       ผู้ตรวจสอบโครงการ 
               (นายวรพิศ  อินธิราช) 
                              ผูช้่วยผูอ้้านวยการโรงเรียน 
  

ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                       รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
      สิบเอก                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
          ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
ชื่องาน/โครงการ   สานสัมพันธ์บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวช้ีวัด  2. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มี

หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์  มีคุณธรรมอัตลักษณ์   มีจิตสาธารณะ   มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว  ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียน (1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 7 พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส้านักงาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  ส้านักงานศึกษาธิการภาค 11 ส้านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23  
โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี 
ประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบ   นายวรพิศ   อินธิราช 
นางรุ่งอรุณ  ถ้าวาปี 

ลักษณะของโครงการ (  )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ   3,800  บาท 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัยจะต้อง
อาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความส้าเร็จ  โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่ายดังนั น การสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  จึงเป็นกล
ยุทธ์ที่ส้าคัญของผู้น้าการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส้าเร็จโดยความร่วมมือกับทุกฝ่าย 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก้าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน
ชัดเจนว่าต้อมีส่วนเกี่ยวข้องในการก้าหนดนโยบายและแผนพัฒนา  ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ้าปี  
การจัดท้าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ก้ากับ ติดตามการด้าเนินงานตามแผน ส่งเสริม
สนับสนุนทั งนักเรียนและโรงเรียนได้พัฒนาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน  เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน นับว่ามีบทบาทหน้าที่ที่ส้าคัญ ซึ่งโรงเรียน
ต้องให้เกียรติ ให้ความส้าคัญต่อคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างยิ่ง  โดยจัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือตาม
ระเบียบอย่างสม่้าเสมอ  

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ตั งแต่ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
โดยเริ่มก่อตั งขึ นเมื่อปี พ.ศ.2527  ซึ่งมีศิษย์เก่าที่เคยศึกษาในโรงเรียนแห่งนี เป็นจ้านวนมาก  ดังนั น เพ่ือให้
ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนเก่า  จึงได้จัดท้า
โครงการสานสัมพันธ์บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ขึ น 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือแต่งตั งคณะกรรมการ รู้จักบทบาทหน้าที่ 
 2.2 เพ่ือพบปะปรึกษาหารือข้อราชการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

2.3 เพ่ือเพ่ือให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนเดิม  เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง   
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลกรในโรงเรียน ชุมชน และองค์กรชุมชนในทุกภาคส่วน 
 2.4 เพ่ือน้ารายได้จากการจัดกิจกรรมเป็นกองทุนเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (outputs) 

    1) คณะกรรมการได้ประชุมอย่างน้อยปีละ  4  ครั ง 
    2) คณะกรรมการเข้าประชุมจ้านวนอย่างน้อยเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั งหมด 

     3) ศิษย์เก่าของโรงเรียนได้มาร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 30 
     4) สามารถน้ารายได้จากการจัดกิจกรรมมาใช้เป็นกองทุนเพื่อการศึกษา  
 3.2 ผลลัพธ์ (outcomes) 

    1) คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจแนวการจัดการบริหาร แนวทางการพัฒนาตรงกัน 
    2) คณะกรรมการรู้จักบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษา 
    3) ศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและมาร่วมงานทุกปี 
    4) โรงเรียนมกีองทุนเพ่ือการศึกษาเพ่ือใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 
3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
    1) ท้าให้การประสานงานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันมากขึ น 
    2) เป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่เกิดขึ นจากความร่วมมือทุกภาคส่วน จากบุคลากรในท้องถิ่น 

 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1 วิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
- การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
- 

       

 
นายวรพิศ  อินธิราช            

กิจกรรมที่ 2 
- การชุมนุมศิษย์เก่าวันคืนสู่เหย้า
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
- 
       

 
นายวรพิศ  อินธิราช 

กิจกรรมที่ 3 
- กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าและ
เครือข่ายผู้ปกครอง 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
- 
       

 
นายวรพิศ  อินธิราช 

กิจกรรมที่ 4    
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- กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา ตุลาคม 2562  –  
กันยายน 2563 

- 
       

นางรุ่งอรุณ  ถ้าวาปี 

กิจกรรมที่ 5 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์บริการงาน
สาธารณะชุมชน 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
3,800         

       

 
นางรุ่งอรุณ  ถ้าวาปี 

 
4.2 ค่าใช้จ่าย 
ใช้งบประมาณทั งสิ น 3,800 บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 
- การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน 

   
- 

 
- 

ตุลาคม 2562   
– กันยายน 

2563 

 
นายวรพิศ   

อินธิราช            
2. กิจกรรมที่ 2 

- การชุมนุมศิษย์เก่าวันคืนสู่
เหย้าโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

   
- 

 
- 

ตุลาคม 2562   
– กันยายน 

2563 

 
นายวรพิศ   

อินธิราช 
3. กิจกรรมที่ 3 

- กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่า
และเครือข่ายผู้ปกครอง 

   
- 

 
- 

ตุลาคม 2562   
– กันยายน 

2563 

 
นายวรพิศ   

อินธิราช 
4. กิจกรรมที่ 4 

- กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา 
   

- 
 

- 
ตุลาคม 2562   

– กันยายน 
2563 

 
นางรุ่งอรุณ 

ถ้าวาปี 
5. กิจกรรมที่ 5 

- กิจกรรมสานสัมพันธ์
บริการงานสาธารณะชุมชน 

   
3,800 

 
3,800 

ตุลาคม 2562   
– กันยายน 

2563 

 
นางรุ่งอรุณ 

ถ้าวาปี 
รวมทั้งสิ้น   3,800 3,800   

 
5.  สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562  – กันยายน 2563 
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7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
    1) คณะกรรมการสถานศึกษา
เข้าใจแนวการจัดการบริหาร       
แนวทางการพัฒนาตรงกัน 
    2) คณะกรรมการรู้จักบทบาท
หน้าที่และมีส่วนร่วมการบริหาร
สถานศึกษา 
    3) ศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษาและมาร่วมงานทุกปี 

 
-สรุปจากโครงการ 
-การแสดงความคิดเห็น 
-การมีส่วนร่วม 
 
 
 
 

 
-สรุปโครงการ 
-การสังเกต 
-สอบถาม 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
    4) โรงเรียนมีกองทุนเพ่ือ
การศึกษาเพ่ือใช้ในการพัฒนา
โรงเรียน 
ผลผลิต( Outputs ) 
    1) คณะกรรมการได้ประชุมอย่าง
น้อยปีละ  4  ครั ง 
    2) คณะกรรมการเข้าประชุม
จ้านวนอย่างน้อยเกินก่ึงหนึ่งของ
คณะกรรมการทั งหมด 
    3) ศิษย์เก่าของโรงเรียนได้มาร่วม
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 30 
    4) สามารถน้ารายได้จากการจัด
กิจกรรมมาใช้เป็นกองทุนเพ่ือ
การศึกษา 

 
-สรุปจากโครงการ 
-การแสดงความคิดเห็น 
-การมีส่วนร่วม 
 
-สรุปจากโครงการ 
-การแสดงความคิดเห็น 
-การมีส่วนร่วม 
 

 
-สรุปโครงการ 
-การสังเกต 
-สอบถาม 
 
-สรุปโครงการ 
-การสังเกต 
-สอบถาม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 เพ่ือแต่งตั งคณะกรรมการ รู้จักบทบาทหน้าที่ 
 8.2 เพ่ือพบปะปรึกษาหารือข้อราชการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

8.3 เพ่ือเพ่ือให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนเดิม  เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และองค์กรชุมชนในทุกภาคส่วน 
 8.4 เพ่ือน้ารายได้จากการจัดกิจกรรมเป็นกองทุนเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน 
  

ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ  
                          (นายวรพิศ  อินธิราช)   
                                                                      ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงเรียน 
       

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                          รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
      ลงชื่อ สิบเอก                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
               ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 

ชื่องาน/โครงการ   สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชุมชน 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวช้ีวัด  2. ร้อยละของ ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มี

หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่นและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียน (1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 4 สร้างเสริมนักเรียนสืบสานขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ 
รักถ่ินเกิด 

ผู้รับผิดชอบ   นางรุ่งอรุณ  ถ้าวาปี  
ลักษณะของโครงการ (  )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ   19,500 บาท 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัยจะต้อง
อาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความส้าเร็จ  โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่ายดังนั น การสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  จึงเป็นกล
ยุทธ์ที่ส้าคัญของผู้น้าการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส้าเร็จโดยความร่วมมือกับทุกฝ่าย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 2.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส้าคัญด้านการศึกษาแก่ชุมชน 
 2.3 เพ่ือน้าข้อมูลข่าวสารจากชุมชนมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 
 2.4 เพ่ือสร้างความร่วมมือกับองค์กรชุมชนในทุกภาคส่วน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต(outputs) 
     1) โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส้าคัญกับชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั ง 
     2) โรงเรียนได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนต่อชุมชน อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั ง  
     3) โรงเรียนและชุมชนได้จัดกิจกรรมร่วมกัน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั ง 
 3.2 ผลลัพธ์(outcomes) 
     - โรงเรียนและชุมชนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันด้วยดี 
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3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
    - ที่ตั งของโรงเรียนห่างไกลจากชุมชนอาจท้าให้การประสานงานการท้ากิจกรรมร่วมกันระหว่าง 
โรงเรียนกับชุมชนเป็นไปได้ออย่างไม่เต็มที่ 
 

 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1 วิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมสืบสานประเพณีลอย
กระทง 

 
ตุลาคม 2562  –  

ธันวาคม 2562 

 
8,500 

 

 
นางรุ่งอรุณ  ถ้าวาปี 

กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่ดาว 

 
ตุลาคม 2562  –  

ธันวาคม 2562 

 
11,000 

 

 
นางรุ่งอรุณ  ถ้าวาปี 

 
4.2 ค่าใช้จ่าย 
ใช้งบประมาณทั งสิ น 19,500  บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  
 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

   
8,500 

 

 
8,500 

 

 
ตุลาคม 62  –  

ธันวาคม 62 

 
นางรุ่งอรุณ   

ถ้าวาปี 
 กิจกรรมที่ 2 

- กิจกรรมสืบสานประเพณี
แห่ดาว 

   
11,000 

 

 
11,000 

 

 
ตุลาคม 62  –  

ธันวาคม 62 

 
นางรุ่งอรุณ   

ถ้าวาปี 
    รวมทั้งสิ้น   19,500         19,500           
 
5.  สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562  – ธันวาคม 2562 
 
7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
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ผลลัพธ์ (Out comes) 
    - โรงเรียนและชุมชนมีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกันและให้ความร่วมมือซึ่ง
กันและกันด้วยดี 
ผลผลิต( Outputs ) 
    1) โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม   
วันส้าคัญกับชุมชนอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั ง 
    2) โรงเรียนได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนต่อชุมชน    
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั ง  
    3) โรงเรียนและชุมชนได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั ง 
 

 
-สรุปจากโครงการ 
 
 
 
-สรุปจากโครงการ 
 
 

 
-สรุปโครงการ 
 
 
 
-สรุปจากโครงการ 
 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 -  คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบปัญหา แนวทางแก้ไข และให้ความร่วมมือในการพัฒนา
โรงเรียนในทุกๆด้าน 
 

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ  
                 (นางรุ่งอรุณ  ถ้าวาปี)  
                                                                     ต้าแหน่งครูช้านาญการพิเศษ 
 
 
      ลงชื่อ         ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                (นายวรพิศ  อินธิราช) 
             ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงเรยีน 
 

ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
      สิบเอก                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
           ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 

.............................................................................................................................. ........................................ 
ชื่อโครงการ   ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน การตรวจสอบ 

และนิเทศภายในกลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
ตัวช้ีวัด    2. สถานศึกษา  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา  และส้านักงานส่วนกลาง ได้รับการ 

พัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย  ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง  พร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกต้าบล 
4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  บริหาร จัดการตาม หลักธรรมาภิบาล 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อ 2.2 มีระบบ 
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 5 พัฒนาระบบบริหารโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมการบริหารงานให้สอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 และมาตรฐานสากล  

   ข้อ 7 พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส้านักงาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  ส้านักงานศึกษาธิการภาค 11 ส้านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23  
โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี 
ประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ สิบเอกเกษมศักดิ์  ทองสุ 
   นางรุ่งอรุณ  ถ้าวาปี 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สถานที่ด าเนินงาน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2562  – กันยายน 2563 
งบประมาณ  - บาท 
1.หลักการและเหตุผล 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบไปด้วย  กระบวนการบริหาร   กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  และกระบวนการนิเทศติดตามผล  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะทราบผลว่าประสบความส้าเร็จ
มากน้อยเพียงไรข้อมูลย้อนกลับจากการประเมินผลย่อมมีความส้าคัญ  การปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไปและ
บุคลากรสามารถจัดการปฏิบัติการเรียนรู้ได้ตามหลักทางการปฏิรูปการศึกษา และครูสามารถพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเองได้  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปได้มีโครงการนิเทศครูในกลุ่มงานขึ น  ดังนั น การประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานตามแผนงานเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายต่อไป  
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้มีการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานของโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือน้าผลประเมินการปฏิบัติงานมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือกระตุ้นการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 บุคลากรมีขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  และด้าเนินตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

  
3.เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (outputs) 
  1) ทุกโครงการได้รับการประเมินผลและมีข้อมูลย้อนกลับอย่างเป็นรูปธรรม 
  2) ทุกโครงการได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ น 

3) บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไปได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
     4) บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 3.2 ผลลัพธ์ (outcomes)   
  1) แผนงาน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ดีขึ นตามล้าดับ 

     2) บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป ร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศ 
     3) บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป ร้อยละ 80 ได้พัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
 1) บุคลากรมีการพัฒนาโดยการน้าข้อดีและข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานน้ามาแก้ไข         

ให้ดียิ่งขึ น 
2) บุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. การด าเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

4.1) วิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
- 

 
สิบเอกเกษมศักดิ์  ทองสุ 

กิจกรรมที่ 2  
การนิเทศงานในฝ่าย 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
- 

 
นางรุ่งอรุณ  ถ้าวาปี 

กิจกรรมที่ 3  
งานตรวจสอบภายใน 

 
ตุลาคม 2562  –  

กันยายน 2563 

 
- 

 
นางรุ่งอรุณ  ถ้าวาปี 
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4.2) ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณทั งสิ น   - บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

  งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1  
โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียน  

  - -  
ตุลาคม 62  –  

กันยายน 63 

 
สิบเอก 
เกษมศักดิ์   

ทองสุ 
2. 
 
 

กิจกรรมที่ 2  
การนิเทศงานในฝ่าย 

  - 
 

- 
 

 
ตุลาคม 62  –  

กันยายน 63 

 
นางรุ่งอรุณ   

ถ้าวาปี 
3. กิจกรรมที่ 3  

งานตรวจสอบภายใน 
  - 

 
-  

ตุลาคม 62  –  
กันยายน 63 

 
นางรุ่งอรุณ   

ถ้าวาปี 

รวมทั้งสิ้น   - -   
 
5. สถานที่ด าเนินงาน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6. ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวชีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 
ผลผลิต(outputs) 
    1) ทุกโครงการได้รับการ
ประเมินผลและมีข้อมูลย้อนกลับ
อย่างเป็นรูปธรรม 
    2) ทุกโครงการได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ น 
    3) บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป
ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
    4) บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป
เป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 
1.ตั งคณะกรรมการประเมินผล 
2.ตรวจสอบ 

 
1.แบบประเมินโครงการ/แผนงาน 
2.แบบตรวจสอบ 
 

 
 

 



กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
61 

 

 
7.  การประเมินผล (ต่อ) 

ตัวชีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 
ผลลัพธ์(outcomes)   
    1) แผนงาน/โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้ดีขึ นตามล้าดับ 
    2) บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป 
ร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศ 
    3) บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป 
ร้อยละ 80 ได้พัฒนาวิชาชีพของ
ตนเอง 

 
1.สอบถามความพึงพอใจ 
2.ประเมินผลส้าเร็จของโครงการ 

 
1.แบบสอบถาม 
2.แบบประเมินโครงการ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.1 แผนงาน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ดีขึ นตามล้าดับ 

 8.2 ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนางานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบได้ดีขึ น 
 

 
 

ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ  
                        (นางรุ่งอรุณ  ถ้าวาปี)   
                                                                             ต้าแหน่ง ครู  
 
      ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบโครงการ 
              (นายวรพิศ  อินธิราช) 
                              ผูช้่วยผูอ้้านวยการโรงเรียน 
  
 

ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                        รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 

       สิบเอก                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
            ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการประจ้าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา   สพม. เขต 23 

............................................................................................................................. ................................ 
 

ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มบริหารทั่วไป  
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด   2. สถานศึกษา  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา  และส้านักงานส่วนกลาง ได้รับการ 

พัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย  ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง  พร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกต้าบล 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที ่2 ข้อที่  2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์หลัก  ข้อที่ 7   พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   

ส้านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  ส้านักงานศึกษาธิการภาค 11  
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23 โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางรุ่งอรุณ    ถ้าวาปี 
ลักษณะโครงการ (  ) ใหม่  ( / ) ต่อเนื่อง 
สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน  2563 
งบประมาณ   25,500  บาท  
1.  หลักการและเหตุผล 

งานฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอื่น ๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก้าหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุน
และอ้านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษา มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วน
ร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดังนั น การบริหารจัดงานในฝ่ายบริหารทั่วไปจึงเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม 
วัสดุอุปกรณ์สิ นเปลืองจ้านวนมาก เพื่อใช้ในงานให้บริการ การต้อนรับผู้มาประสานงาน การรับ - ส่ง เอกสาร 
หนังสือราชการต่าง ๆ ทั งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดทั งปี ซึ่งเป็นงานที่ต้องท้าเป็นปัจจุบัน ทันต่อ
เหตุการณ์ ฉะนั น  
จึงต้องมีอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ไว้อย่างพร้อมมูล ครบครัน เพื่องานจะได้ด้าเนินไปอย่างสะดวก ราบรื่น 
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  หากเตรียมการไม่เพียงพอจะท้าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานราชการได้ และ 
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2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส้านักงานไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี 
2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

3.  เป้าหมาย  
3.1 ผลผลิต (Outputs) 

งาน / โครงการ  ร้อยละ  80  ประสบความส้าเร็จตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติการ 
3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ นจากผลผลิต ) 

1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีวัสดุ – ครุภัณฑ์  ส้าหรับการบริหารงานอย่างพอเพียงร้อยละ 80 
                    2.  การบริหารงานในฝ่ายบริหารทั่วไปมีความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล   
           มากยิ่งขึ น  
          3.3 ผลกระทบ (Impacts)     

1. ฝ่ายบริหารทั่วไปจ้าเป็นต้องใช้วัสดุ – ครุภัณฑ์ ในการด้าเนินงาน ถ้าไม่เพียงพออาจส่งผล
ให้การปฏิบัติงานไม่ได้ประสิทธิผล 

                     2.วัสดุอุปกรณ์มีราคาสูงขึ น ท้าให้งบประมาณที่ตั งไว้อาจไม่เพียงพอ 
4. การด าเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

4.1) วิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ส้ารวจความจ้าเป็นและความ
ต้องการใช้วัสดุ – อุปกรณ์ 
2.จัดซื อตามระเบียบฯว่าด้วยงานพัสดุ 
3. สรุปผลการจัดท้าโครงการ 

1 – 30 ต.ค.62 
 

1 พ.ย.62 – 31 ส.ค.63 
1 – 30 ก.ย.63  

25,500   นางรุ่งอรุณ     ถ้าวาปี  
 

 
4.2) ค่าใช้จ่าย 
ใช้งบประมาณทั งสิ น  25,500  บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

        งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 
2 
4 

วัสดุหมึกเครื่องพรินเตอร์ 
วัสดุกระดาษ 
วัสดุส้านักงานอ่ืน  

  13,000 
7,500 
5,000 

13,000 
7,500 
5,000 

1 พ.ย.62 –  
31 ส.ค.63 

 

นางรุ่งอรุณ      
ถ้าวาปี  

 
รวม   25,500 25,500    

 
5. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
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7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบ่งชี สภาพความส้าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs)   
งาน / โครงการ  ร้อยละ  80  ประสบความ 
ส้าเร็จตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติ
การงบประมาณ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

ฝ่า     - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีวัสดุ - อุปกรณ์
ส้าหรับการบริหารงานอย่างพอเพียง   
ร้อยละ  80 
-   การบริหารงานในฝ่ายมีความคล่องตัว   
มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมากยิ่งขึ น 

 
สอบถาม-  สัมภาษณ์  ผู้ขอใช้บริการ
หรือบุคลากรของโรงเรียน 
 
 
 
-  การตรวจนับ 
-  ส้ารวจการเบิกจ่าย 
 

 
  -  แบบสอบถามความ    
พึงพอใจ 
 - สัมภาษณ์ 
 
 
- บัญชีวัสดุงานกลุ่ม  
บริหารงานทั่วไป 
 
-     สรุปผลการด้าเนินงาน 
 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ส้านักงานไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี 
8.2 การปฏิบัติงานในหน่วยงานด้าเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

 
 

               ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 
           (นางรุ่งอรุณ   ถ้าวาปี) 

                 

 
          ลงชื่อ             ผู้ตรวจสอบโครงการ 

           (นายวรพิศ   อินธิราช) 
                                                                       ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงเรียน 
 
 

     ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                           (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                             รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                                      สิบเอก       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (เกษมศักดิ์    ทองสุ) 
                                                                  ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 



กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
65 

 

โครงการประจ้าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
........................................................................................................................................ ............................ 

ชื่อโครงการ  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
ตัวช้ีวัด                      6. สถานศึกษาทุกแห่ง  และหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ  

ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
9. สถานศึกษา ทุกแห่งมีระบบข้อมูลสาร สนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์หลักที่ 5 พัฒนาระบบบริหารโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมการบริหารงานให้ 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0และมาตรฐานสากล (5.5 เร่งประชาสัมพันธ์
และประสานงานกับชุมชน องค์กรภายนอกทุกภาคส่วน) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรอนงค์  จามน้อยพรหม และ นางพรนิษา  ศิริบุรี                 
สถานที่ด าเนินงาน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 พ.ย. 62 – 30 ก.ย. 63 
งบประมาณ                9,800 บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 

การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งส้าหรับยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
องค์กร โรงเรียนก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่จะต้องเผยแพร่กิจกรรมต่างๆให้ชุมชนได้รับทราบ เพ่ือให้ชุมชนตระหนัก
ในบทบาทที่ควรปฏิบัติต่อโรงเรียน อีกทั งเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
         2.  มีวัสดุ – อุปกรณ์ส้าหรับใช้ในกิจกรรมการจัดท้าวารสารอย่างเพียงพอไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 
       3.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและได้แสดงความสามารถในด้านการเขียนและนักประชาสัมพันธ์ 
           4.  นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ค้นพบความสามารถในด้านการเขียนและการประชาสัมพันธ์ 
           5. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ 

     โรงเรียน 
 
3.    เป้าหมาย 

3.1 ผลผลิต  (Outputs) 
1. นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ค้นพบความสามารถในด้านการเขียนและการ         
    ประชาสัมพันธ์ 
2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสาร และผลงาน 

                         ของโรงเรียน 
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3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของ     
     โรงเรียน 
2.  มีวัสด–ุอุปกรณ์ ส้าหรับใช้ในกิจกรรมการจัดท้าวารสารอย่างเพียงพอไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและได้แสดงความสามารถในด้านการเขียนและนัก   
    ประชาสัมพันธ์ 

3.3  ผลกระทบ (Impacts) 
                     นักเรียนมีสว่นร่วมในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนมากขึ น 
 
4. การด าเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 

ระยะ 
เวลา

ด้าเนิน
การ 

 

งบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ตอบแทน (ค่า

วิทยากร 

ใช้สอย (เบี ย
เลี ยง/ที่พัก/จ้าง

เหมา) 
วัสดุ 

1.ขั นเตรียมการ 
-ประชุมวางแผนจัดท้าการ 
2.ด้าเนินงานตามโครงการ 
- เสนอโครงการ 
- ด้าเนินการตามกิจกรรม 
-จัดซื อวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ท้า
วารสาร-แผ่นพับแนะน้า
โรงเรียน 
-จัดท้าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ 
3.สรุปโครงการ 

 
พ.ย.
62-

ก.ย.63 

 
- 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 

9,800 
 

 
 
 
นางอรอนงค์ 

จามน้อยพรหม 
 
นางพรนิษา   

ศิริบุรี   
 

รวม   9,800  
รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ (ประมาณการ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาหน่วย
ละบาท 

จ านวนเงิน
(บาท) 

1 
 
 
 
 
2 

กิจกรรมการอบรมการตัดแต่งภาพและท้า
วิดีโอให้กับคณะครูและนักเรียนแกนน้า
ประชาสัมพันธ์  
อุปกรณ์และเอกสารการอบรม/ป้ายไวนิล 
ค่าอาหาร และอาหารว่าง คนละ 60 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม 

50 คน 
 
 
 

50 คน 
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3 
4 
5 

อุปกรณ์/จัดท้าจดหมายข่าว รายเดือน 
อุปกรณ์/จัดท้าวารสาร รายภาคเรียน 
หมึกปริ นเตอร์ 

รวม (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 9,800 
 
5. สถานที่ด าเนินงาน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6. ระยะเวลาด าเนินงาน พ.ย.62 –30 ก.ย. 63 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบ่งชี สภาพความส้าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์  ( Outcomes ) 
- นักเรียนที่มีความสามารถทางการเขียนได้แสดง
ความสามารถและพัฒนาตนเอง 
- นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน 
- มีวัสดุ อุปกรณ์ส้าหรับใช้ในกิจกรรมการจัดท้า
วารสารอย่างเพียงพอไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและได้แสดง
ความสามารถในด้านการเขียนและนักประชาสัมพันธ์ 

 
- ประเมินจากการสอบถาม
สมาชิกท่ีได้รับวารสาร 
- สรุปผล ประเมินผลและ
รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
- แบบสอบถาม 

ผลผลิต  ( Outputs ) 
- นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ค้นพบ
ความสามารถในด้านการเขียนและการประชาสัมพันธ์ 
- ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในข้อมูลข่าวสาร และผลงานของโรงเรียน 

 
- จ้านวนสมาชิกที่ได้รับ

วารสาร 
- จ้านวนนักเรียนที่มีงาน

เขียนลงวารสาร 

 
-ข้อมูลจากการ
ตอบรับของ
สมาชิก 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
        2.  มีวัสดุ – อุปกรณ์ส้าหรับใช้ในกิจกรรมการจัดท้าวารสารอย่างเพียงพอ                  

3.  ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสาร และผลงานของโรงเรียน 
 
 

                 ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ 
                                                                   (นางอรอนงค์  จามน้อยพรหม) 
 
 
                                                           ลงชื่อ                                     ผูต้รวจสอบโครงการ 
                                                                        (นายวรพิศ  อินธิราช) 
                                                                     ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงเรียน 
     
 

                 ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                        (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                         รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                                           สิบเอก                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                          (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                  ผู้อา้นวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
             กลุ่มบริหารทั่วไป 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
............................................................................................................................ .......................................... 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด 4. ร้อยละ ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ  และการมีงานท้าตามความ
ถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่ เหมาะสมและน้าไปปฏิบัติได้ 
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื นฐานในการด้ารงชีวิต สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3  ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ 
จริง และสามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์หลัก ข้อ  1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวรพิศ  อินธิราช 
ลักษณะโครงการ   (/)  ใหม่        (  )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ    1,600 บาท 
    
1. หลักการและเหตุผล 
  แนวคิดในการพัฒนาประเทศได้อาศัยหลักการส้าคัญ 3 ประการคือ มุ่งให้ประชาชนพึ่งตนเอง มี  
ส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่
เอื อต่อการพัฒนาประเทศดังกล่าว จะต้องได้รับการปลูกฝังตั งแต่ยังเยาว์วัย  จึงจะประสบผลส้าเร็จ  
        กิจกรรมสหกรณ์หรืออุดมการณ์สหกรณ์เป็นความร่วมมือกันของสมาชิก ในอันที่จะพัฒนาชีวิตและกลุ่ม
ให้มีความเข็มแข็งเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองได้ และด้ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี 
ในสถานศึกษา มีกิจกรรมส้าคัญอยู่ 3 ประการ คือ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมการผลิต โดย
มีกิจกรรมหนึ่งเป็นแกน 
        การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โดยการปฏิบัติจริง นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้
ระบบสหกรณ์แล้ว ยังส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และฐานะทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรับผิดชอบ มีนิสัยไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักการประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  จึงได้จัดโครงการนี ขึ น 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือปลูกฝังความรู้พื นฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  
 2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน  
 3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  
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 4. เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดอดออม 
3. เป้าหมาย  
  3.1  ด้านผลผลิต (outputs)  
 1.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้พื นฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  
 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีการวางแผนในการใช้จ่ายและการลงทุน  
 3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  
 4. นักเรียนร้อยละ 80 นิสัยรักการประหยัดอดออม 
  3.2  ด้านผลลัพธ์ (outcomes)  
 นักเรียนมีความรู้พื นฐานเรื่องสหกรณ์มีการวางแผนในการใช้จ่าย ประหยัดอดออม  
มีความรับผิดชอบ และสามารถน้าความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่าง 
เหมาะสม  
 
4. กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
      4.1) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม / ขั นตอน ระยะเวลาด้าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
     1.1 แต่งตั งคณะท้างาน 
     1.2 ประชุมวางแผน 
2. ด้าเนินงานตามโครงการ 
 สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน  
3. นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล
การด้าเนินงาน 
4 . สรุป /รายงานผลการด้าเนิน
โครงการ 

1 ตุลาคม 2562   
 
 

ตุลาคม 62  – 
กันยายน 2563 

 
สิงหาคม 2563 

 
30 กันยายน 2563 

1,600 นายวรพิศ  อินธิราช 
 
 

นายวรพิศ  อินธิราช 
 

 
   ผู้อ้านวยการ 
 

นายวรพิศ  อินธิราช 
 

  1,600  
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4.2) ค่าใช้จ่าย  
ที ่ กิจกรรมและค าชี้แจง

งบประมาณ 
              งบประมาณ รวม

งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั งคณะท้างาน 
-ประชุมวางแผน 
ด้าเนินงานตาม
โครงการสหกรณ์
ร้านค้าในโรงเรียน  
นิเทศ ติดตาม และ 
ประเมินผลการ
ด้าเนินงาน 
สรุป /รายงานผลการ
ด้าเนินโครงการ 

    
 
 
 

1,600 

1 ต.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 63 

นายวรพิศ  
อินธิราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบ่งชี สภาพความส้าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้พื นฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้
นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  
2.นักเรียนร้อยละ 80 มีการวางแผนในการใช้จ่ายและการลงทุน  
3.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย  
4. นักเรยีนร้อยละ 80 นิสัยรักการประหยัดอดออม 

   สังเกต 
   สอบถาม     
ตรวจสอบบัญชี
รายรับรายจ่าย 

1. บัญชีรายชื่อ
สมาชิก 
2. แบบสอบถาม 
3. ภาพกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียน  ได้เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
 

 
สอบถาม 
สังเกต 

ผลการจ้าหน่าย 

 
แบบสอบถาม 
แบบบันทึก 

แบบรายงานผลการ
จ้าหน่าย 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีร้านค้าสวัสดิการบริการแก่ครูและนักเรียน  
  2. ครูและนักเรียนเข้าใจหลักพื นฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื องต้น  
  3. โรงเรียนน้าผลการด้าเนินงานไปพัฒนาการศึกษา  

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                                      (นายวรพิศ  อินธิราช) 
          
 
ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 

                                                      รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
สิบเอก      ผู้อนุมัติโครงการ 
           (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 

                                                                  ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
............................................................................................................................. ................................................. 
ชื่องาน/โครงการ       พัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด   6. สถานศึกษาทุกแห่ง  และหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ  

ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมลูผู้เรียนรายบุคคล  ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ 
น้าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Big Data Technology) 
9. สถานศึกษา ทุกแห่งมีระบบข้อมูลสาร สนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 6 จัดระบบพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่  1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา และ ข้อ 4 พัฒนากระบวนการบริหารจัด
การศึกษาให้พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 

ผู้รับผิดชอบ   น.ส.ปริศนา  วงศ์ค้าสาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม  2562– กันยายน  2563 
สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
ลักษณะของโครงการ (  )  ใหม่ ()  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ    2,550  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล   

โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคการติดต่อสื่อสารซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย้า จึงท้าให้การ
ท้างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นี ว่า ระบบสารสนเทศ เป็น กลุ่มขององค์ประกอบ
ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งท้าการรวบรวมประมวลผล, เก็บรักษา และ กระจายสารสนเทศออกไป เพ่ือสนับสนุน 
การควบคุม, การวิเคราะห์, การตัดสินใจ และการวางแผนที่เกิดขึ นภายในองค์กร กิจกรรมที่เกิดขึ นในระบบ
สารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจ้าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอันเนื่องมาจาก 
ระบบสารสนเทศพื นฐานของสถานศึกษา เป็นการน้าเสนอข้อมูลสารสนเทศพื นฐานทางการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผน
พัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน เขตพื นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลจ้าเป็นส้าหรับระบบ
สารสนเทศพื นฐาน ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมืองสังคม ความต้องการของชุมชน สภาพ
การบริหารและการจัดการตามโครงสร้างและภารกิจ  ในการท้าระบบสารสนเทศพื นฐานของสถานศึกษา ถ้า
ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วน ไม่ชัด ไม่ถูกต้อง ไม่รู้ความต้องการของชุมชน ก็จะไม่สามารถที่จะหาสิ่ง
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ต่างๆเพ่ือมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนได้  เมื่อทราบข้อมูลจะท้าให้ระบบเกิดขึ นและสามารถด้าเนินการเรื่อง 
ต่าง ๆ ได้ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาได้ตามแนวทางท่ีวางไว้ได้ 

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เป็นระบบสารสนเทศที่ต้องท้าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน
ทั งหมด สารสนเทศส่วนนี เกิดจากครูผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจ้าแนกเป็นรายชั นรายปี 
ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน รายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียน รายงานความประพฤติ พฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้เรียน  ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน โรงเรียนต้องมีการจัดท้าขึ นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินจากต้นสังกัด  การเก็บข้อมูลจะส่งผลถึงการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
และผลที่ได้จะเป็นตัวชี วัดคุณภาพ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกความก้าวหน้าของผู้เรียน 

ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ เป็นการจัดระบบสารสนเทศเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีตัวอย่างรายงานของระบบสารสนเทศ เช่น 
หลักสูตรและการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การประกันคุณภาพ การวัดและการประเมินผลการเรียน 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมแนะแนว สื่อนวัตกรรม การนิเทศ การวิจัยในชั นเรียน การสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน เป็นต้น ในงานบริหารฝ่ายวิชาการซึ่ง ประกอบด้วยฝ่ายวัดผลประเมินผล หัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ต้องมีการเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ และจากการเก็บข้อมูลก็จะสามารถพบว่ามี
นักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่างๆใด  และโรงเรียนก็ต้องมีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี   

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เป็นระบบสารสนเทศท่ีต้องมีการประมวลผลรวม มีการ
เปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้องและทันสมัยจึงมีความหมายต่อการจัดการและการบริหารงานอย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ โดยมีตัวอย่างรายงานของระบบสารสนเทศ เช่น สภาพการบริหารและการจัดการ ความ
สอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายการพัฒนา สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ ทรัพยากรและ
สิ่งอ้านวยความสะดวก การพัฒนาวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน อัตราส่วน
ระหว่างจ้านวนนักเรียนต่อครู อัตราส่วนระหว่างจ้านวนนักเรียนต่อห้อง และอ่ืน ๆ 

ฉะนั น การน้าระบบสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาในส่วนของสถานศึกษา การมีสารสนเทศ
ที่เป็นระบบ ก็มีความจ้าเป็นและมีความส้าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
ความส้าคัญของการจัดการสารสนเทศอย่างมีระบบ ท้าให้สามารถมีข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  อ้าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร เปิดท้าการเรียนการสอนตั งแต่ระดับชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง 
แต่ผลการส้ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคงานสารสนเทศของโรงเรียนท่าแร่ศึกษา พบว่า ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนยังไม่เป็นปัจจุบัน และขาดระบบในการจัดการ นอกจากนี ยังพบว่าโรงเรียนขาด
บุคลากรในการด้าเนินงาน หรือดูแลระบบ และขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ซึ่งผลของ
การส้ารวจท้าให้ทราบว่าระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนต้องได้รับการพัฒนา  เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การติดต่อประสานงาน และท้าให้การด้าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของ
โรงเรียน  นักเรียนและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสื่อ ICT จึง
จ้าเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั งในด้านการจัดเก็บ การน้าข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทัน
ต่อเหตุการณ์ อีกทั งการน้าข้อมูลสารสนเทศท่ีเอื อต่อการเรียนรู้มาบริการให้กับนักเรียนและชุมชน ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการ
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บริหารและการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารได้
ทุกระดับ และสนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอโครงการนี ขึ น 
 
2. วัตถุประสงค์      

1. เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
          2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื นฐานและจ้าเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา  

3. เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 
 
3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันขึ นร้อยละ 80 
2. มีรายงานสารสนเทศอย่างน้อย 1 เล่มต่อปีการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนสมบูรณ์  ครอบคลุมในทุกด้าน 
  2.  โรงเรียนสามารถน้าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.  โรงเรียนให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่นได้ 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
4.1) กิจกรรม/ขั นตอน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1.แต่งตั งคณะท้างาน ต.ค.2562 2,550 น.ส.ปริศนา  วงศ์ค้าสาย 
2.ประชุมวางแผนการท้างาน ต.ค.2562 
3.จัดท้าปฏิทินการปฏิบัติงาน ต.ค.2562 
4.ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ
ข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ต.ค.2562 

5.ด้าเนินการจัดซื อวัสดุและอุปกรณ์ พ.ย.2562-ก.ย.2563 
6.เก็บรวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ/การ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

ตลอดปี 

7. รายงานผลสารสนเทศ มี.ค.-พ.ค. 63 
8. ประเมินผล ก.ย.2563 
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4.2) ค่าใช้จ่าย 
ใช้งบประมาณ  2,550  บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  

ที ่ กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

        งบประมาณ รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 
 
2 
 
3 

หมึกเครื่องปริ นเตอร์เลเซอร์/
อิงค์เจ็ท 
กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 
/กระดาษปกสี 80 แกรม 
อุปกรณ์ส้านักงานอ่ืนๆ 

      
 

 2,550     

 
 
พ.ย. 62 –  

ก.ย. 63 

 
 
น.ส.ปริศนา 

วงศ์ค้าสาย 

 รวม   2,550 2,550   
 

5. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรยีนท่าแร่ศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
1) ผู้รับบริการและผู้ที่เก่ียวข้องเกิด
ความพึงพอใจในการบริการ 
2) งานสารสนเทศมีวัสดุอุปกรณ์ ที่มี
คุณภาพในการท้างานและให้บริการ
เกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศครบ
ครัน  ร้อยละ 80 
ผลผลิต( Outputs ) 
1) มีการจัดท้าข้อมูลเกี่ยวกับงาน
สารสนเทศ มีความเป็นระบบ 
ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันต่อ
การใช้งาน 
2) คณะครู-อาจารย์ นักเรียน ร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจในการท้างานและ
ได้รับบริการจากงานสารสนเทศ 

 
- ส้ารวจความพึงพอใจ 
-ประเมินจากสภาพจริง 

 
- แบบรายงานการจัดซื อ 
- แบบสอบถาม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน เป็นปัจจุบันครอบคลุมงานทั ง 4 ด้าน สามารถน้าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถให้บริการข้อมูล
สารสนเทศให้แก่นักเรียน บุคคล และหน่วยงานอื่นได้               
 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ                  
                     (น.ส.ปริศนา  วงศ์ค้าสาย)                                                
               

 
                                                               ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                                        (นายวรพิศ  อินธิราช) 
                                                                     ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงเรียน 
                                                             
    

ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                         (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                      สิบเอก                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                          (เกษมศักดิ์    ทองสุ) 
                                                                   ผูอ้้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
 
 
 
 
 


