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โครงการ                         พัฒนางานทะเบียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน        กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมี 
                                   ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน    สนองมาตรฐานที่ 1/1.1/1,5 มาตรฐานที่ 2/2 
      สนองมาตรฐานที่ 3/3.4 
ลักษณะโครงการ             โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        งานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ        ปีการศึกษา  2564 

*************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคลากรของประเทศนั้น เป็นการกลไกสำคัญอย่างหนึ่งของ
การจัดการระบบการจัดการศึกษา ทั้งนี้การผลิตทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตนั ้น จำเป็นต้องอาศัยการทำงานที ่มีระบบเป็นปัจจัยพื ้นฐาน             
อีกท้ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการศึกษาไว้ว่า  มุ่งเน้นใน
การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพและมีคุณภาพของผู้เรียน  
 งานทะเบียนจึงถือเป็นงานที่มีความสำคัญมากอีกงานหนึ่งในระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน 
และเพื่อให้การปฏิบัติงานของงานทะเบียนสอดรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พ้ืนฐาน และกระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการจัดทำโครงการนี้
ขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 นอกจากนี้งานทะเบียนนักเรียนยังได้ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทำทะเบียนประวัติ
ข้อมูลพื ้นฐานของนักเรียน เก็บข้อมูลและการจัดเก็บหลักฐานเอกสารสำคัญต่างๆ ของนักเรียน              
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะต้องจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานและ
สะดวกต่อการสืบค้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบสารสนเทศนักเรียนโดยมีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล  

การส่งต่อข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการตรวจสอบข้อมูล 
2.2  เพ่ือจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
2.3  เพ่ือรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
2.4  เพ่ือรับนักเรียนย้ายเข้าและออกไปศึกษาต่อที่อ่ืน 
2.5  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 
2.6  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhv6j2qsXPAhUINpQKHU6GAP0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.obec.go.th%2F&usg=AFQjCNGZylyjO9d-nEXz-s32kHaxPk7PXg
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2.7  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
2.8  เพ่ือร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย  
3.1  พัฒนางานทะเบียน 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1). มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียน มีความเป็นระบบครอบคลุม มีความ 

ทันสมัยและทันต่อการใช้งาน 
  2) มีการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วทันเวลาที่กำหนด 

     2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           1). โรงเรียนดงหลวงวิทยา การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90  

3. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนดงหลวงวิทยา อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 
 

 3.2 พัฒนางานรับนักเรียน 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1). สถานศึกษารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามแผน 
ชั้น เรียนที่กำหนด จำนวน 360 คน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
               2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1). สถานศึกษารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตามความ 
ต้องการของผู้ปกครองและมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  คิดเป็นร้อยละ 90  
               3. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนดงหลวงวิทยา อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

 

             3.3 กิจกรรม มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
      1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

                     1). นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 120 คน มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

       2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                     1). นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 85 

       3. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนดงหลวงวิทยา อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 
 

   3.4 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 
  1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1). สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา 
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ผู้เรียนทุกคน 

           2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1). สถานศึกษามีตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา 

ผู้เรียน ร้อยละ 90  
       3. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนดงหลวงวิทยา อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

 
4.วิธีการดำเนินงาน 

การดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (P) 
1. วิเคราะห์ปัญหาการจัด
กิจกรรมในปีที่ผ่านมา 
2. วางแผนปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรม 
 

1. เสนอโครงการ 
2. ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 
3. ประชุม
คณะกรรมการวาง
แผนการดำเนินงาน 

 
มิ.ย. 2564 

- นางน้ำฝน  แสนทวีสุข 
นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
2.1 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ 
2.2 ดำเนินการตาม งาน/
กิจกรรมกลุ่มงาน 
1. พัฒนางานทะเบียน 

 
1 ประชาสัมพันธ์ใน
ส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ดำเนินการตาม
โครงการกลุ่มบริหาร 
1. จัดทำวุฒิ
การศึกษา 
2. จัดทําใบรับรองผล
การเรียนแก่นักเรียน
ที่จะจบหลักสูตร  
( ปพ.1 -9 ) 

 
 
 
 
 
พ.ค 2564.-
มี.ค. 2565 

 

 
 
 
 
 

25,700 
 

 
 
 
 
 
นางน้ำฝน  แสนทวีสุข 
นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 

2.  พัฒนางานรับนักเรียน 
 

1. รับสมัครนักเรียน
ศึกษาต่อ  ตรวจสอบ
หลักฐานของนักเรียน
ใหม่ 

พ.ค.-มี.ค. 
2565 

 

9,000 
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การดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมมอบใบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น 
ม.3 และ ม.6   
 

1.จัดงานวันรับ
ประกาศนียบัตร
นักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

มี.ค.-เม.ย. 
2565 

 

7,000 
 

 

4. กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 
และ ม.6   

1. จัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนที่
มีผลการเรียนไม่พึง
ประสงค์ 

พ.ย.2564- 
มี.ค. 2565 

  4,000  

3. ขั้นติดตามตรวจสอบ(C) 
ติดตามความก้าวหน้าใน 
การดำเนินกิจกรรม 3 ระยะ 
1) ก่อนดำเนินการ  
2) ระหว่างดำเนินการ  
3) หลังดำเนินการ โดยครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

 
1. ติดตามก่อนการ
ดำเนินกิจกรรมใน
ความพร้อมด้านต่างๆ 
2. ติดตามในระหว่าง
การดำเนินกิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรค ใน
การดำเนิน 
3. ติดตามหลังการ
ดำเนินกิจกรรม  
แนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

 
ก.ค-ส.ค 
2564 

 
พ.ย-ธ.ค    
2564 

 
 

มี.ค 2565 

 
- 

 
นางน้ำฝน  แสนทวีสุข 
นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 

4.ขั้นติดตามประเมินผล(A) 
4.1. ประเมินสรุปรายงาน
การจัดกิจกรรม 
4.2. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
4.3. รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
 

 
1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จัดเตรียมข้อมูลผล
ของการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ร่วมกันจัดทำแบบ
ประเมินกิจกรรม 
CIPP Model 
สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม ปัญหา

 
มี.ค.  2565 

 
- 

 
นางน้ำฝน  แสนทวีสุข 
นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 
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การดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

อุปสรรค แนว
ทางการพัฒนา 
3. รายงานผลเป็น
เอกสารเสนอ
ผู้บริหารทราบ 
4. จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

5.  งบประมาณ 
งบประมาณดำเนินโครงการ 45,700 บาท 

1. กิจกรรม พัฒนางานทะเบียน งบประมาณ.  25,700 บาท  
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. ดำเนินการจัดซื้อ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องใน
การจัดทำเอกสารของ
งานทะเบียน เพ่ือ
บริการแก่นักเรียน ครู 
และผู้เกี่ยวข้อง 
 

หมึก Laser print 
ของ Canon 
LBP6000/325 

4 
กล่อง 

2000 8,000  เงิน
อุดหนุน 
 

8,000 

หมึก Laser print 
ของ brother MFC-
2700 

3 
กล่อง 

2500 7,500 7,500 

กระดาษ A4 
Double A  (80 gm) 

2 
กล่อง 

500 1,000 1,000 

กระดาษ A4  (120 
gm) 

10 รีม 120 1,200 1,200 

แบบพิมพ์  ปพ.1-บ  6 ชุด 160 960 960 
แบบพิมพ์  ปพ.1-พ  6 ชุด 160 960 960 
แบบพิมพ์  ปพ.2-บ  2 ชุด 400 800 800 
แบบพิมพ์  ปพ.2-พ  2 ชุด 400 800 800 
ค่าถ่ายเอกสาร
ระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) 

 1,480 1,480 1,480 
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แฟ้มสันกว้าง A4 สัน 
3" ดำ  

20 100 2,000 2,000 

ตรายาง 2 500 1,000 1,000 
รวมทั้งสิ้น 25,700   

2. กิจกรรม พัฒนางานรับนักเรียน  งบประมาณ  9,000  บาท   
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. ดำเนินการจัดซื้อ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องใน
การรับนักเรียน   

ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

1 
 

2,500 
 

2,500  เงิน
อุดหนุน 
 

2,500 

ตะแกรงใส่
เอกสาร 

10 195 1,950 1,950 

กรรไกร 10 135 1,350 1,350 
แฟ้มสันกว้าง 
A4 สัน 3" ดำ 

20 100 2,000 2,000 

กระดาษ A4 10 รีม 120 1,200 1,200 
รวมทั้งสิ้น 9,000 

 
3. กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  งบประมาณ  7,000  บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1.จัดงานรับใบ
ประกาศนียบัตรให้
นักเรียน ม.3 และ ม.6 

ป้าย 1 
 

2,500 
 

2,500  เงิน
อุดหนุน 

2,500 

กระดาษเกียรติ
บัตรนักเรียน
เรียนดีและ
ครูผู้สอนดีเด่น 

4 ห่อ 200 800 800 

ค่าจัดตกแต่ง
สถานที่ 

- 2,400 2,400 2,400 
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(เวทีและหน้า
หอประชุม) 
กระดาษ A4 10 รีม   130 1,300 1,300 

รวมทั้งสิ้น 7,000 

 
4) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  งบประมาณ 4,000 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ 
วัสดุ / 
อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1.จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.
6 ที่มีผลการเรียนไม่พึง
ประสงค์ 

กระดาษ A4 20 รีม 130 2,600  เงิน
อุดหนุน 
 

2,600 
ค่าอาหารว่าง - 1,400 1,400 1,400 

รวมทั้งสิ้น 4,000 
 
6. การวัดประเมินผล 
1)  พัฒนางานทะเบียน  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1) มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียน
วัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความ
ทันสมัยและทันต่อการใช้งาน ร้อยละ 90 
2) มีการรออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง 
รวดเร็วทันเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 
 

- ประเมินจากจำนวน
นักเรียนทุกระดับชั้น 
- สำรวจนักเรียนนักเรียน
ทุกระดับชั้น 

- แบบรายงานการเข้าใช้ 
บริการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
ในการเข้ารับบริการ  
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการ
ตามโครงการ 
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2) พัฒนางานรับนักเรียน 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 

1). สถานศึกษารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามแผนชั้นเรียน
ที่กำหนด มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 90 

- ประเมินจากจำนวน
นักเรียนที่มาสมัครเรียน
ต่อ 
- สำรวจนักเรียนที่มา
สมัครเรียนต่อ 

 - แบบทะเบียนนักเรียน 
- แบบสำรวจ 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการ
ตามโครงการ 

 
 
3) กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6   

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1). นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น 

- ประเมินจากจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษา 
สำรวจนักเรียนที่จบ
การศึกษา 

 - แบบรายงานเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสำรวจ 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการ
ตามโครงการ 

 
4) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6   

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1). มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 
90 

- ประเมินจากผลการเรียน
ของนักเรียน 
- ประเมินจากแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา 

- แบบรายงานผลการเรียน
ของนักเรียนรายบุคคล 
- แบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา 
-  รายงานผลการจัด
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่
ดำเนินการตามโครงการ 
 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

7.1 สถานศึกษามีเอกสารข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนครบ และมีความถูกต้อง เหมาะสม 
7.2 การให้บริการด้านงานทะเบียนโรงเรียน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
7.3 นักเรียนที่จบการศึกษามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตในสังคม 
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7.4 นักเรียนที่จบการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง 
7.5 ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
7.6 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
7.7 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนทุกคน 
7.8 นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียน 

     7.9 เกิดสัมพันธภาพระหว่างบ้านกับโรงเรียน นำมาซึ่งความร่วมมือในการดูแลปกครอง นักเรียน และ
การพัฒนาโรงเรียน 
     7.10 สถานศึกษาได้รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียน 
     7.11 ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้
อย่างถูกต้อง 
การอนุมัติโครงการ 
          

ลงชื่อ  ................................... ผู้เสนอโครงการ      
                (นางน้ำฝน  แสนทวีสขุ)                             
                                              ตำแหน่ง ครู     
                            

ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 

    หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 
 

 ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายเดชา คเณศโยธิน) 

                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
      
 
                             (ลงชือ่) ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                         (นายคนิม  เบญมาตย์) 

                   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 


