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ชื่องาน / โครงการ   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัด 2.6    
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสงขลา สตูล วาระท่ี 2 ประเด็นที่ 2.5 
ค่านิยม 12 ประการ   - 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 2  ประเด็นที่ 2.6                                                
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสาตร์ที่ 4  เป้าหมายที่ 3 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านที ่3   
ผู้รับผิดชอบ   ว่าที่ ร.ต. วรวฒุิ  เหมเด็น 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1.เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 
2.เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
2. เช่าสัญญาณ    
อินเทอร์เน็ต 
3. จดทะเบียน
โดเมน 
4. Next school 

1.โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ครอบคลุมในทุก
ด้าน 

1 ตุลาคม 
2564 
– 

30 กันยายน 
2565 

86,700 
 
 

60,000 
 

3,300 
 

50,000 

ว่าที่ ร.ต. วรวุฒิ เหมเด็น 
 

1.โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศที่
ครบถ้วนสมบูรณ์  
ครอบคลุมในทุกด้าน 
2.โรงเรียนมีข้อมูล   
สารสนเทศมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนา
โรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
3.โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศให้ 
บริการแก่นักเรียน  
บุคคลและหน่วยงาน
อ่ืนปฏิบัติตามแผนฯ 
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ชื่องาน / โครงการ   พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 2.2   
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสงขลา สตูล วาระท่ี 2  ประเด็นที่ 2.4 
ค่านิยม 12 ประการ   - 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 2  ประเด็นที่ 2.1 , 2.2 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสาตร์ที่ 6  เป้าหมายที่ 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านที ่3   
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวมลธิรา  พยูนการ  นางอัญชลี  แคยิหวา  นางสาวนพพร  แก้วพิบูลย์  นางสาวโศรยา  เล๊าะและ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1.เพ่ือให้โรงเรียน           
จะนะชนูปถัมภ์มีกรอบและ 
แนวทางใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาท่ีทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของพ้ืนที่และนโยบายรัฐ  
2.เพ่ือให้แต่ละกลุ่มงานของ
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
ทราบถึงกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการบริหาร
จัดการศึกษาให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

1.ทบทวนจัดทำ
แผนพัฒนา
การศึกษา 2565 
2.ทบทวนอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2565 
3.จัดทำแผนปฏิบัติ 
การประจำปี 2565 
4.จัดทำ SAR 
 
5. การประเมิน
คุณภาพจากองค์กร
ภายนอก 

1.โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
มีแผนปฏิบัติการประจำปี 
2565 
2.โรงเรียนมีการประเมิน
ภายในปีละ 2 ครั้ง 
3.มีรายงานการประเมิน
ตนเอง และส่งหน่วยงาน
ต้นสังกัดปีละ 1 ครั้ง 

 

ตุลาคม 2564 
 
 

ตุลาคม 2564 
 
 
 

ตุลาคม 2564  
 
เมษายน 2565 
 
ตุลาคม 2564 

- 
กันยายน 2565 

20,000 
 
 

20,000 
 
 
 

5,000 
 

4,000 
 

5,000 
 
 

นางสาวนพพร แก้วพิบูลย ์
นางสาวโศรยา เล๊าะแล๊ะ 

 
นางสาวมลธิรา พยนูการ 
นางสาวนพพร แก้วพิบูลย์  
นางสาวโศรยา เล๊าะแล๊ะ   

 
นางสาวนพพร แก้วพิบูลย์  
นางสาวโศรยา เล๊าะแล๊ะ   

 

นางอัญชลี แคยิหวา 
นางสาวโศรยา เล๊าะแล๊ะ 

นางอัญชลี แคยิหวา 
นางสาวโศรยา เล๊าะแล๊ะ 

1.วิสัยทัศน์     
พันธกิจ กลยุทธ์ 
และจุดเน้นที่
ครอบคลุมภารกิจ
การจัดการศึกษา 
ที่ตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐ 
2.ร้อยละของ
แผนงาน/โครงการ
ที่สอดคล้องกับ   
กลยุทธ์ของ
โรงเรียน เขตพ้ืนที่ 
และนโยบายของ
รัฐ 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

3.เพ่ือจัดทำมาตรฐาน
การศึกษา 
4.เพ่ือให้โรงเรียนมีการ
ประเมินคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง 
5.เพ่ือนำผลการประเมิน
คุณภาพภายในและ
ภายนอกมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียน 
6.เพ่ือจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองรายงานตน
สังกัด 
 

3.รายงานการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติตามแผนฯ 
 - ร้อยละของการ
จัดทำมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
- ร้อยละของการ
ติดตามตรวจสอบ 
และประเมิน
คุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา   
- ร้อยละของการ
นำผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
และภายนอกมาใช้
ในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียน 
- ร้อยละของการ
จัดทำรายงานผล
การประเมิน
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

ตนเองรายงานต้น
สังกัดถูกต้อง ตรง
เวลา 
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ชื่องาน / โครงการ   ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 2.2 
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสงขลา สตูล วาระท่ี 2 
ค่านิยม 12 ประการ   - 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 2   
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสาตร์ที่ 6  เป้าหมายที่ 4 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านที ่3   
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวมลธิรา  พยูนการ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1.เพ่ือประโยชน์ต่อการ
บริหารงานในโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 

1.ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1.ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมี
สภาพที่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
ร้อยละ 92 

 

ตุลาคม  
2564  
– 

กันยายน 
2565 

50,000 
 
 

นางสาวมลธิรา พยูนการ 1.โรงเรียนมคีรุภัณฑ์
ทีม่ีสภาพที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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ชื่องาน / โครงการ   บริหารสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัด   2.2 
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสงขลา สตูล วาระท่ี  2 ประเด็นที่ 2.6 
ค่านิยม 12 ประการ   - 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2     
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 6  เป้าหมายที่ 6.1 , 6.4 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านที ่3   
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปานชนก หมู่โสภิณ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1.เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุและ
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ  
การบริหารจัดการภายใน
กลุ่มงาน 

1.สำนักงานกลุ่ม
บริหาร งาน
งบประมาณ 

1.มีวัสดุครุภัณฑ์ที่
เพียงพอในการใช้งาน 
2.คณะครู บุคลากร
ภายในสำนักงานได้รับ
ความสะดวกในการใช้  
วัสดุและอุปกรณ์ท่ี   
เพียงพอในการใช้งาน 
 

ตุลาคม  
2564 

- 
กันยายน 
2565 

100,000 นางสาวปานชนก 
หมู่โสภิณ 

1.กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณมีวัสดุอุปกรณ ์  
เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการภายในสำนักงาน
ของโรงเรียนอย่าง
เพียงพอต่อการ ใช้งาน 
2.การบริหารจัดการกลุ่ม
งานงบประมาณที่มี
คุณภาพ สามารถ
สนับสนุนและส่งเสริมการ
บริหารงานภายในองค์กร
ให้เกิดความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพได้เป็น
อย่างดี 
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ชื่องาน / โครงการ   จัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัด   2.2 
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสงขลา สตูล วาระท่ี  2 ประเด็นที่ 2.6 
ค่านิยม 12 ประการ   - 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2     
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 6  เป้าหมายที่ 6.1 , 6.4 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านที ่3   
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปานชนก หมู่โสภิณ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1.เพ่ือให้การจัดหาพัสดุด้วย
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและ     
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
2.เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ได้
อย่างถูกต้อง มีระบบ และ
สนับสนุนการเรียนการสอน
ของครูให้บรรลุเป้าหมาย
ของหลักสูตร 

1.การจัดซื้อพัสดุ
และครุภัณฑ์ 
- หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร 
- หมึกพิมพ์เลเซอร์ 
- วัสดุและครุภัณฑ์
อ่ืน ๆ 
- ค่าเช่าและค่าถ่าย
เอกสาร 

1.มีวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน 
การบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนอย่างเพียงพอ 
2.ระบบบริหารงานพัสดุมี
ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3.งานบริการพัสดุ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนให้บรรลุเป้าหมาย
ของหลักสูตร และการ
เบิกจ่ายพัสดุถูกต้องตาม

 ตุลาคม 2564 
 – 

กันยายน2565 

 
 

80,000 
 

20,000 
13,556 

 
65,000 

นางสาวปานชนก 
หมู่โสภิณ 

1.มีวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนอย่างเพียงพอ 
2.เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำ
ทะเบียนครุภัณฑ์ได้อย่าง
ถูกต้อง มีระบบ และ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนของครูให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร 
3.ข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
บริการวัสดุและครุภัณฑ์
ให้เป็นระบบเป็นปัจจุบัน 
คณะครู บุคลากรของ
โรงเรียนได้รับความ
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

 ระเบียบ 
4.คณะครู บุคลากรของ
โรงเรียนได้รับความ
สะดวกในการเบิกจ่าย
วัสดุครุภัณฑ์ และติดตาม
ตรวจสอบได้ 

สะดวกในการเบิกจ่าย
วัสดุและครุภัณฑ์ และ
ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
ได้ 
 

 
 


