
  

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 
 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
ต. แม่อ้อ  อ. พาน   จ. เชียงราย 

 
 
 

http://www.maeoowit.ac.th 
Email : maeoowittayakom@gmail.com 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  (เชียงราย – พะเยา) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
   
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยอาศัยกรอบนโยบาย
ตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นแนวทางในการจัดท าโดยมุ่งเน้นให้ผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

โรงเรียนคาดว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทุก ๆ กลุ่มงาน  
ในโรงเรียนให้สามารถด าเนินงานแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ           ตาม
ก าหนดเวลาที่วางไว้  นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินแผนงาน / โครงการ    เมื่อสิ้นปี
การศึกษา/ปีงบประมาณและน าผลจากการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียนในปีต่อไป 
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ประจ าปงีบประมาณ 2563 

------------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การบริหารงานและการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรฐาน
การศึกษา    ของโรงเรียน มาตรฐานการปฏิบัติงาน และแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน   
 ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ข้อ 13 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จึง
ลงนามให้ความเห็นชอบไว้ในบันทึกฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า คณะกรรมการได้เห็นชอบแผนปฏิบัติ
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

สถานศึกษาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี 36 หมู่ 13 ต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57120  โทรศัพท์  053-671589  โทรสาร  053-671589   
Website : www.maeoowit.ac.th  E-mail : maeoowittayakom@gmail.com   
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  ต าบล
แม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 

 ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  นายอรรณพ  ยะตา  วุฒิการศึกษาสูงสุด การบริหารการศึกษา (กศ.ม.)  ด ารง
ต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  20 พฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน 

   
3. ประวัติของโรงเรียนโดยสังเขป 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๓๘  
ที่ตั้งเลขท่ี ๓๖ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันป่าเมา ต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดกองการมัธยมศึกษา 
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื ้อที ่ ๓๙ ไร่ จากผลการวิเคราะห์สาเหตุที ่น ักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  ในพื้นที่บริการของโรงเรียนนครวิทยาคมในปีการศึกษา ๒๕๒๒ – ๒๕๓๒ ที่เข้าศึกษา
ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ ไม่ถึง ร้อยละ ๕๐ เนื่องจากนักเรียนที่อยู่ต าบลแม่อ้อต้องเดินทางไป
โรงเรียนระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และสภาพถนนเป็นดินลูกรัง มีหลุมบ่อจ านวนมากมีความ
ยากล าบากใน การเดินทางท้ังฤดูฝนและฤดูแล้ง จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักเรียนในเขตต าบลแม่อ้อ   

ปีการศึกษา ๒๕๓๓  โรงเรียนนครวิทยาคม เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ค.อมต.สศ.) จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้น โดยขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ซึ่ง
เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ในต าบลแม่อ้อห่างจากโรงเรียนนครวิทยาคม  ประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร 

ปีการศึกษา ๒๕๓๕   ย้ายที่ตั้งโรงเรียนสาขาไปที่วัดแม่แก้วเหนือ 
ปีการศึกษา ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖  ย้ายสาขาไปจัดการเรียนการสอนที่ศาลาวัดแม่แก้วเหนือ 
ปีการศึกษา ๒๕๓๗   ต้นปี วัดแม่แก้วเหนือมีความจ าเป็น ต้องใช้สถานที่ที่เป็นห้องเรียนชั่วคราว

จัดเก็บวัสดุก่อสร้างวิหารหลังใหม่  โรงเรียนนครวิทยาคมสาขา จึงได้ย้ายสาขากลับเข้าไปในโรงเรียนนคร
วิทยาคม    

ปีการศึกษา ๒๕๓๗  ต้นปีคณะครูและครูใหญ่จึงตัดสินใจกลับมาใช้สถานที่เรียนโรงเรียนแม่อ้อ 
นอกอีกครั้งหนึ่ง  ผู้บริหารที่ดูแลการจัดตั้งโรงเรียนสาขาบุคคลแรก คือ นายสุพจน์  ชัชวรัตน์  ปลายปี
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การศึกษา  ๒๕๓๗ โรงเรียนมีการเปลี่ยนผู้บริหาร นายยรรยงค์  พัวพันพัฒนา ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียนนครวิทยาคม 

ต้นปีการศึกษา ๒๕๓๘  จึงตัดสินใจมาสร้างอาคารชั่วคราวซึ่งเป็นสถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้าปัจจุบัน)   
 วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘  กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งให้สาขาโรงเรียนนครวิทยาคม 
เป็นโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดยได้รับบริจาคที่ดินสาธารณะประโยชน์จากสภาต าบลแม่อ้อ จ านวน ๓๙  ไร่ 
และกรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งให้ นายธีรยุทธ ชัยอิ่นค า  ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงชัย
วิทยาคม  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่ 

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ นายสุบรรณ  ทันดร ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
มาด ารงต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่         

วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ นายประสงค์ พรหมสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  

วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔    นายสมัย  ใจมูลมั่ง   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองลีประชา
สามัคคี  จังหวัดน่าน  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้อ านวยการโรงเรียน จนถึงวันที่  ๑  
มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๙ 

วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙    นายพิเศษ  อาษา  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันจ าปา  
อ าเภอแม่สรวย  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจนถึงวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑   

วันที่  ๔   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑   นายอิสรภาพ  จินาอิ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง    
อ าเภอเวียงป่าเป้า  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจนถึงวันที่  ๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔  นายจรัล  แก้วเป็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ทาย อ.ปง จ.พะเยา 
ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัชต์  ใหญ่ผา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสักทุ่ง อ.จุน   
จ.พะเยา ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  นายสงกรานต์  บุญมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข อ.ปง   
จ.พะเยา ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ .... 

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายอรรณพ ยะตา รองผู้อ านวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.
เมือง จ.พะเยา ได้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเป็นต้นมา โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมมีผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนดังนี้  

 

พ.ศ. ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
2538 นายธีรยุทธ  ชัยอิ่นค า ครูใหญ,่อาจารย์ใหญ่ 

2543 นายสุบรรณ  ทันดร อาจารย์ใหญ่ 
2544 นายประสงค์  พรหมสิทธิ์ อาจารย์ใหญ่ 

2544 นายสมัย  ใจมูลมั่ง อาจารย์ใหญ่,ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2549 นายพิเศษ  อาษา ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2551 นายอิสรภาพ  จินาอิ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2554 นายจรัล  แก้วเป็ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2557 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์  ใหญ่ผา ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2560  นายสงกรานต์  บุญมี ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2562 นายอรรณพ  ยะตา ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง 

1. อาคารเรียนถาวรขนาด 2 ชั้น     จ านวน 1 หลัง  
2. อาคารเรียนถาวร 1 ชั้น     จ านวน 1 หลัง  
3. อาคารโรงฝึกงาน 1 ชั้น     จ านวน 1 หลัง  
4. อาคารหอประชุมโรงอาหาร    จ านวน 1 หลัง  
5. สนามกีฬา ด้านหน้าโรงเรียน     จ านวน 1 สนาม  
6. สนามบาสเกตบอล      จ านวน 1 สนาม  
7. ห้องน ้านักเรียน      จ านวน 3 หลัง  



8. บ้านพักครู แบบ 202-26     จ านวน 2 หลัง  
9. บ้านพักภารโรง      จ านวน 1 หลัง 
10. บ้านพักครู แบบ 207     จ านวน 1 หลัง 

 
 



แผนผังโรงเรียน 



 



 

 



สภาพชุมชน 

 ลักษณะภูมิประเทศ   
เป็นที่สูงและเนินเขา เหมาะแก่การเพาะปลูก ด้านการท านา ท าสวนผลไม้และท าไร่ 
 ลักษณะภูมิอากาศ    
แบบมรสุมเมืองร้อน  มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24 – 27 องศาเซลเซียส 
 สภาพเศรษฐกิจ     
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง  ขิง  ล าไย 
 สภาพสังคม  

ต าบลแม่อ้อ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20  หมู่บ้าน มีเนื้อท่ีประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร  มี
โรงเรียนประถมศึกษา 9 แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง  วัด/ ส านักสงฆ ์ 11 แห่ง โบสถค์ริสเตียน  1  
แห่ง  สถานีอนามัย  1  แห่ง  สถานพยาบาล  3  แห่ง   สถานีต ารวจ  1  แห่ง    ที่ท าการไปรษณีย์เอกชน  
1  แห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบล  1  แห่ง 
 ภาษาพูด    ภาษาล้านนา  ภาษาลื้อ  ภาษายอง 

4. โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมีดังนี้ 
๑. โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 
๒. โรงเรียนบ้านแม่อ้อประชารัฐ 
๓. โรงเรียนบ้านจ าผักกูด 
๔. โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 
๕. โรงเรียนบ้านโป่งทะลายใหม่เจริญ 
๖. โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย 

 

ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  
  

ต าแหน่ง 
เพศ 

รวม 
ปริญญาโท ปริญญาตรี 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการ  (ค.ศ.๓) ๑ - ๑ ๑ - - - ๑ 

ครู  (ค.ศ.๓) ๑ ๒ ๒ - ๑ ๑ ๑ ๓ 

ครู  (ค.ศ.๒) ๕ ๒ ๗ ๑ - ๔ ๒ ๘ 

ครู  (ค.ศ.๑) ๑ - ๑ - - ๑ - ๑ 

ครูผู้ช่วย - ๑ ๑ - - ๑ ๑ ๑ 



รวม ๗ ๖ ๑๓ ๒ ๒ ๔ ๓ ๑๔ 

 
 
 
ตารางแสดงพนักงานราชการครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว  

 ตำ าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

ครู     

     -  พนักงานราชการ  - ๑ ๑ 

     -  ครูอัตราจ้างงบเขต  ๒ - ๒ 

     -  ครูอัตราจ้างงบโรงเรียน  - ๑ ๑ 

     -  นักการภารโรง ๒ - ๒ 

รวม ๓ ๒ ๖ 

 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ๑ ๑๓ ๗ ๒๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒  ๑ ๒๔ ๑๔ ๔๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ๑ ๑๖ ๗ ๒๓ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔  ๑ ๑๑ ๙ ๒๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕  ๑ ๑๒ ๙ ๒๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖  ๑ ๖ ๖ ๑๒ 

รวมทั้งหมด  ๖ ๘๔ ๕๒ ๑๓๖ 

  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒)  
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

- งานบริหารงานวิชาการ 

- งานพัฒนาหลักสูตร 

- งานทะเบียนและวัดผล 

- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

- งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน จักร 

- งานแนะแนวและทุนการศึกษา  

- งานนิเทศภายใน 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานติดตามและประเมินผล 

 

-  งานบริหารกิจการนักเรียน 
- งานพฤติกรรมและคณุลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียน  

- งานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

- งานกิจกรรมและสภานักเรียน 

- งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน  

- งานสหกรณ์โรงเรียน 

- งานอนามัยและโภชนาการ 

- งานเวรประจ าวัน 

- งานติดตามและประเมินผล  

 

  -  งานบริหารงานทั่วไป 
- งานอาคารสถานท่ี 

- งานชุมชนสัมพันธ์ 

- งานนักการภารโรง 

- งานเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 

- งานยานพาหนะ 

- งานติดตามและประเมินผล 

 
 

ชมรมผู้ปกครองและครู ผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ชมรมศิษย์เก่า 

- งานบริหารอ านวยการ 

- งานนโยบายและแผนงาน 

- งานบริหารสารบรรณ 

- งานบริหารบุคลากร 

- งานบริหารการเงิน 

- งานบริหารบญัช ี

- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  

- งานสวัสดิการโรงเรียน 

- งานไอซีทีและสารสนเทศ 

- งานคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- งานติดตามและประเมินผล 

 



ส่วนที่  2 
ทิศทางการด าเนินงาน 

 
คติพจน์  ธัมมะจารี สุขัง เสติ : ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข 
ปรัชญา  จรรยาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา 
"การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม" 
  
ตราประจ าโรงเรียน  
      เป็นรูปโล่ห์ภายในมีวงกลมซ้อนกัน 2 วง วงในสุดเป็นรูปต้นอ้อที่
เกีย่วพันกัน ช่องว่างระหว่างวงกลมวงนอกกับวงใน เป็นชื่อของโรงเรียนเหนือ วงกลม
เป็นอักษรย่อของโรงเรียน  
 
สีประจ าโรงเรียน  สีชมพู – ขาว 
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
พันธกิจ (Mission) 

1. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึ่ง
ประสงค ์ 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
5. ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพ 

เป้าประสงค์( Goal) 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. มีระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
5. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพ 



 
เอกลักษณ์ "ภูมิทัศเด่น สถานที่งาม ยึดมั่นตามศาสตร์พระราชา" 
อัตลักษณ์ "นบนอบ ถ่อมตน สร้างคน มีคารวธรรม" 
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๑. รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  
๒. ซื่อสัตย์สุจริต  
๓. มีวินัย  
๔. ใฝ่เรียนรู้  
๕. อยู่อย่างพอเพียง  
๖. มุ่งม่ันในการท างาน  
๗. รักความเป็นไทย  
๘.  มีจิตสาธารณะ 



การวิเคราะห์ SWOT ของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

นักเรียน 
1. มีน ้าใจ, จิตอาสา 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. มีความเป็นผู้น า, กล้าแสดงออก 
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
5. นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิด
กฎหมาย 

นักเรียน 
1. นักเรียนบางคนติดเกมส์ 
2. นักเรียนร้อยละ 40 มีครอบครัวไม่สมบูรณ์ (พ่อ
แม่หย่าร้าง ก าพร้า พ่อแม่ไปท างานต่างจังหวัด) 
3. นักเรียนบางคน เป็นเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ 
4. นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ มีจ านวน
เพ่ิมข้ึน(นักเรียนเข้าเรียน ม.1) 
5. นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
 

คร ู

1. 1. มีความรู้ความสามารถ จบตรงเอก 

2. 2. ครูมีทักษะเฉพาะคน ด้านศิลปะ ลูกเสือ ร้อง
เพลง เพาะเห็ด คณิตศาสตร์ พละ วิทยาศาสตร์ 
สังคมฯ อังกฤษ ภาษาไทย  

3. 3. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียน 

4. 4. มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 

5. 5. มีความสามัคคี  

6. 6. มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างท่ัวถึง 

7. 7. มีความทุ่มเทเสียสละเพ่ือองค์กร 

8. 8. มีความเป็นกัลยาณมิตร 

คร ู
1. ขาดครูผู้สอนวิชาเอกเคมี 
2. ครูสอนหลายรหัสวิชา หลายระดับชั้น 
3. การเป็น ครูที่ปรึกษา นานเกินไป 
4. ครูมีภาระงานพิเศษมาก กระทบการสอน 
5. ครูท างานพิเศษงานเดิม นานเกินไป 
 

โครงสร้างองค์กร 
1.  แบ่งโครงสร้างเป็นกลุ่มงานชัดเจน 

งานวิชาการ 

- มีการส่งเสริมทักษะความสามารถของ
นักเรียน เช่น นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ

โครงสร้างองค์กร 
อ านวยการ 
 - ระบบ E-office ครูไม่ได้เปิดอ่านหนังสือทุกฉบับ 
ส่งผลต่อการรายงานผลบางอย่างไม่ทันเวลา 
ครูมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน 
- มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย 



แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับจังหวัด,ระดับภาค
,ระดับประเทศ 
งานอ านวยการ 
 
งานบริหารทั่วไป 

- - มีภูมิทัศน์สวยงาม 

- - มีบริเวณพ้ืนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง 
งานกิจการนักเรียน 
- มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี 
- นักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกินร้อยละ 
80 

- งานพัสดุมีการจัดซื้อโดยไม่ได้ผ่านการตัด
งบประมาณ 
- งานพัสดุ ปรับปรุงห้องจัดเก็บพัสดุ ให้เป็นระบบ 
- งานพัสดุ ไม่มีการลงทะเบียนพัสดุ 
- งานพัสดุ ปรับปรุงระบบงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุ 
- งานการเงิน การจ่ายเงินไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ 
- งานการเงิน จ่ายเงินก่อนเอกสารตั้งเบิก 
- งานแผนงานการใช้เงินไม่ตรงแผนงาน 
- งานบุคลากร การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศ
ไม่เป็นปัจจุบัน 
วิชาการ 

- ขาดอุปกรณ์การสอนด้าน ไอซีที  
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรมากเกินไป  
- งบประมาณของกลุ่มสาระฯ ไม่เพียงพอ 
- บุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการท างานด้าน
วิชาการ 
- ขาดครูเฉพาะด้านที่ดูแลเด็กพิเศษ 
- ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน 
- หลักสูตรสถานศึกษาไม่ได้มีการทบทวน 
- ขาดบุคลาการที่เป็นงานหลัก 
- ขาดการระดมทรัพยากรจาก ผู้สนับสนุน(คนรวย)
ในท้องถิ่น 
บริหารทั่วไป 

- ไม่มีการวางแผนการมอบหมายงาน นักการฯ ที่
เป็นระบบ 
- จ านวนคนงาน นักการฯ ไม่เพียงพอ  
- อุปกรณ์ในการท างานของนักการฯ ไม่เพียงพอ 
- ไม่มีตัวแทนไปร่วมงานชุมชน 
- อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
- โรงอาหารโต๊ะและเก้าอ้ีไม่เพียงพอ 



- ปริมาณอาหารไม่เหมาะสมกับราคา 
- อาหารต้องจองร่วงหน้า จ านวนอาหารที่จ าหน่าย
มีจ านวนจ ากัด 
- แม่ค้าโรงอาหารต้องท าสัญญา ปีต่อปี 
- รั้วโรงเรียนช ารุด 
กิจการนักเรียน 

- นักเรียนบางคนแอบหนีออกนอกโรงเรียน 
- โรงจอดรถไม่เพียงพอ 
- นักเรียนแอบจอดรถข้างนอก รร. 
- การมาปฏิบัติงานของครูเวรประจ าวันยังไม่
สม ่าเสมอ 
- ทรงผมนักเรียนยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน 
- นักเรียนชายรองทรงสูง ผู้หญิงไว้ผมยาวได้ต้อง
รวบมัด หรือจะตัดสั้นต้องขออนุญาตเป็นรายๆ ไป 
- ระยะการเป็นครูที่ปรึกษายาวนานเกินไป 
- รวมงานอนามัยและงานโภชนาการ 
- ครูเข้าแถวไม่ครบทุกคน 
- ควรเพิ่มค่าเดินทางเยี่ยมบ้าน ส าหรับห้องที่มี
นักเรียนเยอะ 
- ปฏิทินการปฏิบัติงานยังไม่เป็นปัจจุบัน 
- ควรมีการทบทวนแนวปฏิบัติงานกิจการนักเรียน 

ผู้บริหาร 
- มีความสามารถ 
- ผู้บริหารมีความเป็นกัลยาณมิตรกับคณะครู 
- ผู้บริหารให้ความเสมอภาค 

ผู้บริหาร 
- มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย 
- ผู้บริหารไม่มาเข้าแถวกับนักเรียน 
- หัวหน้ากลุ่มงานยังขาดประสบการและขาดความ
มั่นใจด้านการบริหารงาน 
- ผู้บริหารบริหารคนไม่ตรงสายงาน 
- ผู้บริหารไม่รู้ขอบข่ายงาน ไม่สามารถนิเทศงาน 
- หัวหน้ากลุ่มงานมีงานพิเศษกระทบคาบสอน 
- ขาดการสร้างขวัญและก าลังใจ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

โอกาส อุปสรรค 

-   ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนในด้านการ
ให้บริการ  
 -  อาชีพในท้องถิ่นมีหลากหลายสามารถน ามาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตรท้องถิ่น 
-  ชุมชนเห็นความส าคัญและมีการอนุรักษ์ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
-   ชาวต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่เห็นความส าคัญด้าน
การศึกษาจึงจัดหาทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่
ยากจน 
-  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปิดโอกาสให้โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น 

-  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากภาครัฐไม่
เพียงพอ 
-  ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้า
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
-   ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ หย่าร้าง   
ย้ายถิ่นฐาน เสียชีวิต ขาดการดูแลเอาใจใส่
นักเรียนอย่างใกล้ชิด 
-  สภาพเศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ต ่า 
ไม่เอ้ือต่อการระดมทุนมาพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 
-  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม 
-  นโยบายลดอัตราก าลังคนภาครัฐ ท าให้
ภาระหน้าที่ของครูเพ่ิมมากขึ้น 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์และแผนงานโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน   
แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
แผนงานที่ 2 พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนงานที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 
แผนงานที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน 
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากร   
แผนงานที่ 6 พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะใน
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แผนงานที่ 7 ส่งเสริมครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามวิชาชีพ 
แผนงานที่ 8 พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี 
แผนงานที่ 9 พัฒนาครูให้มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
แผนงานที่ 10 พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการ   
แผนงานที่ 11 ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
แผนงานที่ 12 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงานที่ 13 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
แผนงานที่ 14  พัฒนาระบบสารสนเทศ 
แผนงานที่ 15 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้สะอาดร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
แผนงานที่ 16 เพ่ิมการระดมทุนจากชุมชนทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งด้านทุนและทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษาของโรงเรียน 
แผนงานที่ 17 พัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของ สพฐ. และ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. พัฒนาคุณภาพนักเรียน - พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมและ
จรยิธรรม 

- เพ่ือให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบมีน ้าใจมีความซื่อสัตย์
มีระเบียบวินัยมีสัมมาคารวะและ
ประหยัด 

- นักเรียนมีความรับผิดชอบมี
น ้าใจ มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย มีสัมมาคารวะและประหยัด 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

  - เพ่ือให้นักเรียนไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

- นักเรียนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

๘๐ ๘๕ 
 

๙๐ 
 

  - เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ผู้เรียนเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๘๐ 
 

๘๐ ๘๐ 

 - พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระเฉลี่ย 2.5 
- ผลสัมฤทธิ์ของข้อสอบกลาง
สูงขึ้น 
- ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ศตวรรษท่ี ๒๑  

- เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
- เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ 
- ผู้เรียนเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 



 
 

- พัฒนาความสามารถพิเศษ
เฉพาะด้าน 

- เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน
ความสามารถสามารถพิเศษ
เฉพาะด้าน 

- ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬา 
- ผู้เรียนมีทกัษะด้านวิชาการ 
- ผู้เรียนมีทักษะด้านศิลปะ 
- ผู้เรียนมีทักษะด้านกิจกรรม
ลูกเสือ 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตใจที่ดี 

- เพ่ือให้ผู้เรียนมีทางด้านสุขภาวะ
ร่างกายและจิตใจที่ดี 

- ผู้เรียนมีร่างสมบูรณ์แข็งแรง
ตามเกณฑ์ 
- ผู้เรียนมีสุขภาวะจิตที่ดี 
 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

๒ พัฒนาครูและบุคลากร - พัฒนาครูให้มีความสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและทักษะในศตวรรษ
ที่ ๒๑  

- เพ่ือให้ครูมีความสามารถจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
- เพ่ือให้ครูมีทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- ร้อยละของครูมีความสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
- ครูมีทักษะทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - ส่งเสริมครูให้ได้มีการพัฒนา
ตนเองตามวิชาชีพ 

- เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเอง
ตามวิชาชีพที่ดีข้ึน 

- ร้อยละของครูมีการพัฒนา
ตนเองตามวิชาชีพที่ดีข้ึน 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนาครูให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

- เพ่ือให้ครูมีสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

- ร้อยละของครูมีสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
- ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา
ตนเองในด้านสื่อและเทคโนโลยี 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 



 - พัฒนาครูให้มีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย 

- เพ่ือให้ครูมีรูปแบบการวัดและ
การประเมินผลที่หลากหลาย 

- ร้อยละของครูมีรูปแบบการวัด
และการประเมินผลที่หลากหลาย 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนาครูให้จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง 

- เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องทิ่นและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ร้อยละของครูจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องทิ่นและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

๓ พัฒนาการบริหารจัดการ - ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน 

- เพ่ือให้ครูมีอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนที่ดี 

- ห้องเรียนมีอุปกรณ์การเรียน
การสอนทางเทคโนโลยี  

8 ห้อง 2 ถึง 4 
ห้อง  

2 ถึง 4 
ห้อง 

 - พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- เพ่ือให้โรงเรียนมีมาตรฐานตาม
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- โรงเรียนมีมาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนาระบบบริหารจัดการโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

- เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดีตามบริบทของ
โรงเรียน 

- โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีตามบริบทของโรงเรียน 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนาระบบสารสนเทศ - เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 

- โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่
เป็นปัจจุบัน 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
สะอาดร่มรื่นสวยงามและ
ปลอดภัยให้เอื่อต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

เพ่ือให้อาคารสถานที่มีความ
สะอาดร่มรื่นสวยงามและ
ปลอดภัย เอ่ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

- อาคารสถานที่มีความสะอาดร่ม
รื่นสวยงามและปลอดภัย เอ่ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 



 - เพ่ิมการระดมทุนจากชุมชนทั้ง
องค์กรภาครัฐและเอกชน
ทางด้านทุนและทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาของโรงเรียน 

- เพ่ือให้ชุมชนหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนพร้อมทั้งผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาของโรงเรียน 

- ชุมชนหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนพร้อมทั้งผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาของโรงเรียน 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธของ สพฐ. 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

- เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ
ของ สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- พัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธของ สพฐ. 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
  



โครงสร้างแผนงาน/โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1.พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม - พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 - พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จ านวนนักเรียน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - สถานศึกษาปลอดยาเสพติด เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 - พัฒนาสหกรณ์นักเรียน เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนาเขตพื้นที่ความสะอาด เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 -น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าสู่โรงเรียน 

เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

2. พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 - พัฒนานักเรียนเรียนรวม เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 - พัฒาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑  - พัฒนางาน ICT สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 

เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 



แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 - พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - ส่งเสริมทักษะความสามารถทางวิชาการ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 - ทัศนศึกษานักเรียน จ านวนนักเรียน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 -น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าสู่โรงเรียน 
เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนางานสหกรณ์นักเรียน เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
4. พัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จ านวนนักเรียน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - ส่งเสริมทักษะความสามารถทางวิชาการ จ านวนนักเรียน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 - พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ จ านวนนักเรียน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนางานสหกรณ์นักเรียน จ านวนนักเรียน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตใจที่ดี 

- พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวนนักเรียน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - ทัศนศึกษานักเรียน จ านวนนักเรยีน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 - พัฒนานักเรียนเรียนรวม จ านวนนักเรียน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวนนักเรียน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จ านวนนักเรียน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 - พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ จ านวนนักเรียน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - สถานศึกษาปลอดยาเสพติด จ านวนนักเรียน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน จ านวนนักเรียน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 



แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 - ประกันอุบัติเหตุ จ านวนนักเรียน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม จ านวนนักเรียน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนางานโภชนาการนักเรียน จ านวนนักเรียน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากร 

แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
1. พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนครู ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - นิเทศภายใน จ านวนครู ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
2. ส่งเสริมครูให้ได้มีการพัฒนาตนเองตาม
วิชาชีพ 

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนครู ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - พัฒนางานบุคลากร จ านวนครู ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
 - นิเทศภายใน จ านวนครู ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

3. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

- พัฒนาสื่อนวตกรรมและเทคโนโลยี จ านวนครู ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

4. พัฒนาครูให้มีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย 

- พัฒนางานทะเบียนวัดผล จ านวนครู ๘๕ ๙๐ ๙๕ 



แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

5. พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ จ านวนครู ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - พัฒนาอาคารสถานที่ จ านวนครู ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการ 

แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน 

- พัฒนางาน ICT สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 

จ านวนครู ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา - พัฒนางานอ านวยการ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - พัฒนางานนโยบายและแผน เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
 - พัฒนางานการเงินและบัญชี เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
 - พัฒนางานบุคลากร เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 



แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 - ซ่อมบ ารุงพัสดุและครุภัณฑ์ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - นิเทศและประเมินผลกลุ่มงานอ านวยการ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
 - นิเทศและประเมินผลกลุ่มงานวิชาการ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - นิเทศและประเมินผลกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - นิเทศและประเมินผลกลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - พัฒนางานวิชาการ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
 - งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - พัฒนางานกิจการนักเรียน เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
 - พัฒนางานบริหารทั่วไป เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

- พัฒนางานอ านวยการ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - พัฒนางานนโยบายและแผน เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - พัฒนางานการเงินและบัญชี เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
 - พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - พัฒนางานบุคลากร เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - ซ่อมบ ารุงพัสดุและครุภัณฑ์ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
 - นิเทศและประเมินผลกลุ่มงานอ านวยการ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - นิเทศและประเมินผลกลุ่มงานวิชาการ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 



แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 - นิเทศและประเมินผลกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - นิเทศและประเมินผลกลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - พัฒนางานวิชาการ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
 - งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - พัฒนางานกิจการนักเรียน เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 - พัฒนางานบริหารทั่วไป เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
 - ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา  ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ - พัฒนางาน ICT สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 

เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

5. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาดร่มรื่น
สวยงามและปลอดภัยให้เอ่ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

- ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนาอาคารสถานที่ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนางานบรรเทาสาธรณภัย เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

6. เพ่ิมการระดมทุนจากชุมชนทั้งองค์กรภาครัฐ
และเอกชนทางด้านทุนและทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาของโรงเรียน 

- สานสัมพันธ์ชุมชน เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 



แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

7. พัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธของ สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- พัฒนางานอ านวยการ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนางานนโยบายและแผน เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนางานการเงินและบัญชี เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 - พัฒนางานบุคลากร เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - ซ่อมบ ารุงพัสดุและครุภัณฑ์ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - นิเทศและประเมินผลกลุ่มงานอ านวยการ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 - นิเทศและประเมินผลกลุ่มงานวิชาการ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - นิเทศและประเมินผลกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - นิเทศและประเมนิผลกลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนางานวิชาการ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 - งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนางานกิจการนักเรียน เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 - พัฒนางานบริหารทั่วไป เป็นไปตามเป้าหมายของงาน ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนงาน / โครงการและงบประมาณ 

 
1.  ประมาณการรายรับ  

1.2 เงินอุดหนุนรายหัว  
-  ยอดคงเหลือ ปี  2562 108,579.00 

-  รับปี 2563 (ม.ต้น 3,500, ม.ปลาย 3,800) 491,910.00 

รวมทั้งหมด 600,479.00 
                            
2.  ประมาณรายจ่ายและงานที่จ าเป็นเร่งด่วนของโรงเรียน ปี 2563 
2.1  ค่าสาธารณูปโภค 220,000.00   

2.2  ค่ายานพาหนะและน ้ามัน 30,000.00   

2.3  ค่าจ้างครูและนักการภารโรง 252,000.00   
รวม 502,000.00 

 
3.  การแบ่งงบประมาณพัฒนางานการศึกษา(เงินอุดหนุน)ให้กลุ่มงานตามโครงสร้าง รายรับ - รายจ่าย 
เป็นเงินจ านวน 350,479.00**  บาท 

 3.1  กลุ่มงานอ านวยการ  จ านวน    70,095.80 บาท    
 3.2  กลุ่มงานวิชาการ  จ านวน  157,715.55 บาท    
 3.3  กลุ่มงานกิจการนักเรียน จ านวน    52,571.85 บาท    
 3.4  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ านวน    35,047.90 บาท    
 3.5  งบส ารองจ่าย  จ านวน   35,047.90   บาท    
 หมายเหตุ  * ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณ พัฒนางานการศึกษา คิดหลังจากหักค่าใช้จ่าย
ประจ าและงานที่จ าเป็นเร่งด่วนของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 
    ** งบประมาณทุกโครงการถัวเฉลี่ยจ่าย 
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รายละเอียดงบประมาณตามกลุ่มงาน 

กลุ่มงานอ านวยการ 
ที ่ โครงการ / งาน อุดหนุน อ่ืน ๆ รวม 

1 บริหารงานอ านวยการ     6,095              -        6,095  
2 พัฒนางานนโยบายและแผน       500              -          500  

3 บริหารการเงินและการบัญชี     3,000              -        3,000  
4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 33,000              -    33,000  

5 บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์     3,000              -        3,000  

6 พัฒนางานสารบรรณ     3,000              -        3,000  
7 โครงการระดมทรัพย์    0              -       0  

8 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์งานพัสดุ    20,000              -       20,000  

9 พัฒนา ICT สารสนเทศและประชาสัมพันธ์       500              -          500  
10 พัฒนางานสารสนเทศสถานศึกษา       500              -          500  

11 นิเทศ ติดตามและประเมินผล       500              -          500  

     70,095  -    70,095  
** งบประมาณทุกโครงการถัวเฉลี่ยจ่าย 
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กลุ่มงานวิชาการ 
 

ที ่ โครงการ / งาน อุดหนุน อ่ืน ๆ รวม 
1 บริหารงานวิชาการ  42,550.00           -     45,150.00  

2 พัฒนางานวิจัย หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 1,700.00           -    2,000.00  

3 นิเทศภายใน   2,900.00           -      3,000.00  

4 พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี   1,100.00           -      1,500.00  
5 พัฒนางานทะเบียนและวัดผล   5,500.00           -      5,500.00  

6 พัฒนางานสารสนเทศกลุ่มงานวิชาการ   1,500.00           -      1,500.00  
7 พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้    2,300.00           -       2,500.00  

8 โครงการรักการอ่าน   1,500.00           -      1,500.00  

9 พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   11,000.00           -     1,500.00  
10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  46,000.00           -    4,000.00  

11 ส่งเสริมทักษะความสามารถทางวิชาการ  35,000.00           -     35,000.00  

12 ติดตามและประเมินผลกลุ่มงานวิชาการ  5,000.00           -     5,000.00  
13 พัฒนานักเรียนเรียนร่วม   1,100.00  -    1,500.00  

14 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  6,200.00           -     6,200.00  

15 ทัศนศึกษานักเรียน - - - 
 รวม 157,715.00  - 157,715.00  

** งบประมาณทุกโครงการถัวเฉลี่ยจ่าย 
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กลุ่มงานกิจการ 
 

ที ่ โครงการ / งาน อุดหนุน อ่ืน ๆ รวม 

1 พัฒนาส านักงานกิจการนักเรียน 5,071.00              -    5,071.00  
2 พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6,500.00  6,500.00 

3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  10,000.00             -     10,000.00 
4 พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ  21,500.00              -     21,500.00  

5 สถานศึกษาปลอดยาเสพติด  2,000.00              -     2,000.00  

6 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  5,000.00              -     5,000.00  
7 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม(สภา

นักเรียน) 
 1,500.00  

            -    
 1,500.00  

8 สหกรณ์โรงเรียน  500.00              -     500.00  

9 ติดตามและประเมินผลกลุ่มงาน 500.00  500.00 

 รวม  52,571.00  - 52,571.00 
 
** งบประมาณทุกโครงการถัวเฉลี่ยจ่าย 
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กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ / งาน อุดหนุน อ่ืน ๆ รวม 

1 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  

 2,000.00               
-    

 2,000.00  

2 
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียน  

16,500.00               
-    

16,500.00  

3 
พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ 

 3,000.00               
-    

 3,000.00  

4 สานสัมพันธ์ชุมชน  2,000.00    2,000.00  

5 
พัฒนาเขตพ้ืนที่ความสะอาด  

 7,000.00               
-    

 7,000.00  

6 พัฒนางานส านักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป   1,000.00    1,000.00  
7 

ติดตามและประเมินผลกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 1,047.00               

-    
 1,047.00  

8 
บรรเทาสาธารณภัย 

 700.00               
-    

 700.00  

9 
อาหารและโภชนาการโรงเรียน 

 500.00               
-    

 500.00  

  รวม 35,470.00   35,470.00  
** งบประมาณทุกโครงการถัวเฉลี่ยจ่าย 
 

ส่วนที่ 4   
งาน/โครงการของกลุ่มงานต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการในปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มงานอ านวยการ 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

01.01 บริหารงานอ านวยการ นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา 

01.02 พัฒนางานนโยบายและแผน นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา 
นางสาววิภาดา  อินเทพ 

01.03 บริหารการเงินและการบัญชี นางจารุนันท์ กันชนะ 
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01.04 พัฒนางานบริหารบุคลากร นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา 
01.05 บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ นายอรรถพงษ์  ค าวิลัย 

01.06 พัฒนางานสารบรรณ นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา 
นางสาววิภาดา  อินเทพ 

01.07 โครงการระดมทรัพย์ นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา 

01.08 พัฒนา ICT สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา 
01.09 การใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา 

01.10 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และยานพหนะ นายอรรถพงษ์  ค าวิลัย 

01.11 นิเทศ ติดตามและประเมินผล นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา 
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กลุ่มงานวิชาการ 
ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

02.01 บริหารงานวิชาการ นายอภิสิทธิ์  เทพอินทร์ 

02.02 พัฒนางานวิจัย หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

นายอภิสิทธิ์  เทพอินทร์ 

02.03 นิเทศภายใน นายอภิสิทธิ์  เทพอินทร์ 
02.04 พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี นางอัญคณาพร  สัญญา 

02.05 พัฒนางานทะเบียนและวัดผล นายอภิสิทธิ์  เทพอินทร์ 

02.06 พัฒนางานสารสนเทศกลุ่มงานวิชาการ นางอัญคณาพร  สัญญา 
02.07 พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ นางอัญคณาพร  สัญญา 

02.08 โครงการรักการอ่าน นางอัญคณาพร  สัญญา 

02.09 พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ แนะแนว) นายพิชัย  ยามี 
02.10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(8 กลุ่มสาระ) นายอภิสิทธิ์  เทพอินทร์ 

02.11 ส่งเสริมทักษะความสามารถทางวิชาการ(กิจกรรมที่ ๑ แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม กิจกรรมที่ ๒ เปิดบ้านวิชาการ) 

นายอภิสิทธิ์  เทพอินทร์ 

02.12 ติดตามและประเมินผลกลุ่มงานวิชาการ นายอภิสิทธิ์  เทพอินทร์ 

02.13 พัฒนานักเรียนเรียนร่วม นายอภิสิทธิ์  เทพอินทร์ 
02.14 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา นายอภิสิทธิ์  เทพอินทร์ 

02.15 ทัศนศึกษานักเรียน นายอภิสิทธิ์  เทพอินทร์ 
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กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

3.01 พัฒนางานส านักงานกิจการนักเรียน นายอภิชาติ  กึมรัมย์ 

3.02 พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางนวลจันทร์ กันทร 
3.03 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์ 

3.04 พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ นายอรรถพงษ ์ค าวิลัย 

3.05 สถานศึกษาปลอดยาเสพติด นายพงศกร  อุปละ 
3.06 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน นางกมลลักษณ์  ฉายากุล 
3.07 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นายอภิชาติ  กึมรัมย์ 
3.08 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม(สภานักเรียน) นายอภิชาติ  กึมรัมย์ 
3.09 สหกรณ์โรงเรียน นายอภิชาติ  กึมรัมย์ 
3.10 ติดตามและประเมินผลกลุ่มงาน นายอภิชาติ  กึมรัมย์ 
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กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

04.01 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  นายพงศกร,นายพิชัย 

04.02 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียน  นายพงศกร,นายพิชัย 
04.03 พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ นายกฤษณะ เชียงแรง 

04.04 สานสัมพันธ์ชุมชน นายพงศกร อุปละ 

04.05 พัฒนางานนักการภารโรง นายพิชัย  ยาม ี
04.06 พัฒนาเขตพ้ืนที่ความสะอาด  นายพิชัย  ยาม ี

04.07 พัฒนางานส านักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป  นายพิชัย  ยาม ี

04.08 ติดตามและประเมินผลกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นายพิชัย  ยาม ี
04.09 บรรเทาสาธารณภัย นายพงศกร,นายพิชัย 
04.10 อาหารและโภชนาการ(นักเรียน) นายพิชัย  ยาม ี
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โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานอ านวยการ 
ชื่อโครงการ     บริหารงานอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ต่อเนื่อง  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ          
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   กลยุทธ์ที่ 1 , กลยุทธ์ที่ 3 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ 12 , 13 , 17 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ 5 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที ่2          
 
1. หลักการและเหตุผล  

ในการด าเนินงานภายในโรงเรียนและงานบริการต้อนรับหน่วยงานภายนอกให้มีประสิทธิภาพนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะงานบริการและบริหารงานอ านวยการจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสมบูรณ์ ให้งานบริการสะดวกรวดเร็วทันต่อเวลามีประสิทธิภาพและเกิดความประทับใจ
แก่ผู้ใช้บริการ งานบริหารทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยงานด้านอ านวยการ  งานการประชุม  งานด้านกฎหมายนิติ
กร  ระเบียบข้อบังคับ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ   งานเกี่ยวกับชุนชน   งานระบบสารสนเทศ
สถานศึกษา ตลอดจนงานพัฒนาผู้เรียน  
ดังนั้นการพัฒนาด้านงานอ านวยการ  จึงมีความจ าเป็น ที่จะต้องพัฒนา  เพื่อที่จะเอ้ือประโยชน์  สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้การบริการด้านงานอ านวยการแก่บุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว  
      2. เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการจัดระบบงาน สะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
      3. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

4. เพ่ือจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรเกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน 
      5. เพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินงานบริหารทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  
  1. ได้บริการแก่ผู้ใช้บริการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรอ่ืน ๆ ทุกคน 

2. มีวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน และเพียงพอแก่การบริการ 
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       3. อุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานปฏิคม 
4. จัดท าป้ายนิเทศ ข้อมูลสารสนเทศตกแต่งส านักงานให้เอื้อต่อการให้บริการ 
5. จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานส านักงานท่ัวไป      

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. การบริการด้านงานอ านวยการ แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวก             
รวดเร็ว คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

   

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

1. บริการแก่ผู้ใช้บริการ คณะครู 
อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรอื่น 
ๆ ทุกคน 
2. จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ในการ
อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
3. จัดท าป้ายนิเทศ  ข้อมูล
สารสนเทศ  ตกแต่งส านักงานให้
เอ้ือต่อการให้บริการ 
4. บริการด้านงานอ านวยการ แก่
เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ
โรงเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว 
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ระบุ
งบประมาณ 

แต่ละกิจกรรม 

นายเกียรติศักดิ์  
จันทร์ตา 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม    
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
4. 

ประเมินผล
และ

รายงาน 
(Action) 

- ประเมินและรายงาน 30 กันยายน 
2563 

  

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน  บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา 0 บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           0 บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      0 บาท 
รวม  บาท 

 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. จัดซื้อวัสดุ – 
อุปกรณ์ในการอ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

     นายเกียรติศักดิ์  
จันทร์ตา 

2. จัดท าป้ายนิเทศ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

     นายเกียรติศักดิ์  
จันทร์ตา 
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ตกแต่งส านักงานให้
เอ้ือต่อการให้บริการ 

รวม       
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 
จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

             

        

        

        

9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ให้การบริการด้านงาน
อ านวยการแก่บุคลากรของ
โรงเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว  
2. เกิดความคล่องตัวในการจัด
ระบบงาน สะดวก รวดเร็ว และ
ตรวจสอบได้ 
3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่และการให้บริการอย่าง
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
4. บุคลากรเกิดขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน 
5. การด าเนินงานบริหารทั่วไป
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

- การสอบถาม  
- การสังเกต  

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน  
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ให้การบริการด้านงานอ านวยการแก่บุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว  
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2. เกิดความคล่องตัวในการจัดระบบงาน สะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
4. บุคลากรเกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน 
5. การด าเนินงานบริหารทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น                 
 
                         

ลงชื่อ.................................................... 
      (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานอ านวยการ 

ชื่อโครงการ     พัฒนางานนโยบายและแผน 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ          
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   กลยุทธ์ที่ 3 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ 12 , 13 , 17 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ 5 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที ่2          
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1. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา
และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 จากความส าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แสดงให้เห็นถึงความส าคัญในการวางแผน
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบการ
วางแผนงาน โดยมีสายงานที่ประกอบด้วยงานแผนงาน งาน งานสารสนเทศ เป็นผู้ ประสานก าหนด
แผนปฏิบัติงานโรงเรียน เป็นผู้ประสานก าหนดแผนปฏิบัติงานโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือวางแผนการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนระยะ
ปานกลาง และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2. เพ่ือพัฒนางานแผนงานด้วยวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ (จ านวนที่ได้รับการพัฒนาเป็นตัวเลขหรือร้อยละ) 
 ทุกกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน ในโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกัน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีวิถีพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีด าเนินการ 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

   

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะปาน
กลาง  
2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจ าปี  

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ระบุ
งบประมาณ 

แต่ละกิจกรรม 

นายเกียรติศักดิ์  
จันทร์ตา 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม    

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

- รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

30 กันยายน 
2563 

  

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน  บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา 0 บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           0 บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      0 บาท 
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รวม  บาท 
 
 
 
 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียน 

     นายเกียรติศักดิ์  
จันทร์ตา 

2. จัดท าแผนปฏบัติ
การของโรงเรียน 

     นายเกียรติศักดิ์  
จันทร์ตา 

รวม       
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 
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ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

        

        

        

 
 
 
 
 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. แผนกลยุทธของโรงเรียน  
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

- การสอบถาม  
- การสังเกต  

- แบบรายงาน 
- แบบประเมิน  
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ทุกกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ มีการวางแผนอย่างมีระบบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงและพัฒนางานได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 
                         

ลงชื่อ.................................................... 
      (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
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(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานอ านวยการ 

ชื่อโครงการ     บริหารงานการเงินและบัญชี 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ     นางจารุนันท์  กันชนะ  และ นางอัญคณาพร  สัญญา     
สนองยุทธศาสตร์ของโรงเรียน   ข้อ 4 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อ 4 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ 18 , 20 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ 5 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที ่2          
 
1. หลักการและเหตุผล  
 งานการเงินและการบัญชีเป็นงานส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกฝ่าย ต้องปฏิบัติงานด้วย
ความถูก   โปร่งใส   รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน   ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินด้านการเงินและการบัญชี เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ   มีความคล่องตัว และสามารถตรวจสอบได้  
ทางงานการเงินและการบัญชีจึงเสนอแผนการด าเนินงานขึ้น  เพื่อให้ภารกิจการด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้    
 
2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและการบัญชี  สามารถด าเนินงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 2.2 เพ่ือให้มีความคล่องตัวในการท างาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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   2.3 เพ่ือจัดระบบการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม และพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณ 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ (จ านวนที่ได้รับการพัฒนาเป็นตัวเลขหรือร้อยละ) 
 ทุกกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน ในโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกัน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1.งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สามารถด าเนินการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ สามารถตรวจสอบได้ 
 2. ผู้ใช้บริการ มีความรู้ ความเข้าใจแนวปฏิบัติงานการเงินการบัญชี มีความสะดวกและพึงพอใจ 
 3. การปฏิบัติงานการเงินการบัญชีมีความคล่องตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

   

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

1. ด าเนินการปฏิบัติงานการเงิน
การบัญชี 
-การจัดท าแผนการรับ-จ่ายเงิน 
-จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ระบุ
งบประมาณ 

แต่ละกิจกรรม 

นายเกียรติศักดิ์  
จันทร์ตา 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
2. ด าเนินการรับ-จ่ายเงินทุก
ประเภท และจัดท าบัญชีคุมเงิน
ทุกประเภท 
-รายงานเงินคงเหลือทุกประเภท  
สัญญายืม  เงินทดรองจ่าย ทุกสิ้น
เดือน 
-รายงานการเงินไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- จัดท าสถิติข้อมูลทางการเงิน 
3. อ านวยความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ 
4. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุที่
เกี่ยวข้อง 
5. ด าเนินการนิเทศ ตรวจสอบ
ภายในกลุ่มงาน 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม    

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

- รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี- - ประเมินผลการ
ด าเนินงาน สรุปรายงานผล 

30 กันยายน 
2563 

  

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางจารุนันท์  กันชนะ  และ นางอัญคณาพร  สัญญา 
 
 
 
 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน  บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา 0 บาท 
เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           0 บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      0 บาท 

รวม 3,000 บาท 
 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. ด าเนินการ
ปฏิบัติงานการเงินการ
บัญชี 

     นางอัญคณาพร  
สัญญา     

2. ด าเนินการรับ-
จ่ายเงินทุกประเภท 
และจัดท าบัญชีคุมเงิน
ทุกประเภท 

     จารุนันท์  กันชนะ   

รวม       
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
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ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

             

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการ  
ผู้อ านวยการ-ครูและบุคลากรทุก
คน 
2. มีอุปกรณ์ เอกสาร ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานการเงินการบัญชี 
บริการแก่ผู้ใช้บริการครบถ้วน 
ร้อยละ  80 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

- การสอบถาม  
- การสังเกต  

- บัญชีทะเบียนวัสดุ 
- แบบประเมิน  
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
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ทุกกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ มีการวางแผนอย่างมีระบบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงและพัฒนางานได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 
                         

ลงชื่อ.................................................... 
      (นางจารุนันท์   กันชนะ) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานอ านวยการ 

ชื่อโครงการ     พัฒนางานบริหารบุคลากร 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ     นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา     
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   กลยุทธ์ที่ 2, กลยุทธ์ที่ 3 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ 12 , 13 , 17 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ 5 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที ่2          
 
1. หลักการและเหตุผล  
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 การบริหารงานบุคคล เป็นงานสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรใน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และมีจ านวนเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน ซึ่งต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และให้การบริการแก่เจ้าหน้าที่
และบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมให้บุคลาการได้รับการพัฒนา ท าให้การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็ว กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้เสนอโครงการดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให้การบริการด้านงานบุคลากร แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวก 
รวดเร็ว คล่องตัว 
 2.2 เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการจัดระบบงาน สะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระโดยส่งเข้า  ร่วมอบรมสัมมนา 
ฯลฯ 
 2.4 เพ่ือพัฒนาครูผู้เสนอทุกกลุ่มสาระให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการนิเทศ 
 2.5 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 2.6 เพ่ือให้มีครูและบุคลาการทางการศึกษาเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน และตรงเอก 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน และเพียงพอแก่การด าเนินการ 
 2. ครูได้รับการสนับสนุน 
 3. จ้างครูอัตราจ้าง จ านวน  1  อัตรา 
 4. จ้างนักการภารโรง จ านวน 1 อัตรา 
  

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. การบริการด้านงานบุคลากร แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวก รวดเร็ว 

คล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
2. การเรียนการสอน บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และนักเรียน  ได้รับความรู้อย่างทั่วถึง 

ถูกต้อง และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
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4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

   

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนางานบุคลาการ 
กิจกรรมที่ 2 
สนับสนุนครูในการเดินทางไป
ราชการ 
กิจกรรมที่ 3  
จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ระบุ
งบประมาณ 

แต่ละกิจกรรม 

นายเกียรติศักดิ์  
จันทร์ตา 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม    

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

- รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี- - ประเมินผลการ
ด าเนินงาน สรุปรายงานผล 

30 กันยายน 
2563 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน  บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา 0 บาท 
เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           0 บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      0 บาท 

รวม  บาท 
 
 
 
 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

       

       

รวม       
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 
จ านวน เงิน จ านวน เงิน 
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ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการ  
ผู้อ านวยการ-ครูและบุคลากรทุก
คน 
2. มีอุปกรณ์ เอกสาร ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานการเงินการบัญชี 
บริการแก่ผู้ใช้บริการครบถ้วน 
ร้อยละ  80 

- การสอบถาม  
- การสังเกต  

- บัญชีทะเบียนวัสดุ 
- แบบประเมิน  
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3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ทุกกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ มีการวางแผนอย่างมีระบบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 
สามารถด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงและพัฒนา
งานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถจัดกระบวนการ เรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
                         

ลงชื่อ.................................................... 
      (นางจารุนันท์   กันชนะ) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานอ านวยการ 
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ชื่อโครงการ     บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ     นายอรรถพงษ์  ค าวิลัย     
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   กลุยุทธ์ที่ 3 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ 12 , 17 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ 5 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที ่2          
 
1. หลักการและเหตุผล  

 เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ งานพัสดุจึงได้เสนอ
แผนการด าเนินงานโครงการดังกล่าวขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1  เพื่อบริการแก่บุคลากรเกี่ยวกับพัสดุในโรงเรียน 
 2.2  เพื่อบริการการใช้เครื่องใช้ส านักงาน แก่คณะครู-อาจารย์และนักเรียน 
 2.3  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
 2.4  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น มี   
                 ประสิทธิภาพ 
 2.5  เพื่อให้เครื่องใช้ส านักงานครุภัณฑ์ได้รับการปรับซ่อมให้มีสภาพดี และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1  ผู้ใช้บริการ  ครู-อาจารย์  นักเรียนและบุคลากรทุกคน 
 2  มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ เอกสารการพัสดุอย่างครบถ้วน  

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1  การด าเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 2  ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการ มีความสะดวกคล่องตัว 
 3  รายงานพัสดุถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ตรวจสอบได้ 
 4  เครื่องใช้ส านักงานอยู่ในสภาพดี  ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
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4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

   

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

- จัดซื้อ จัดจ้างตามแผนการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง 
- จัดท าบัญชีรับ-จ่าย 
- ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ
ประจ าปี 
- ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุถาวร 
- ด าเนินการปรับซ่อมครุภัณฑ์ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ระบุ
งบประมาณ 

แต่ละกิจกรรม 

นายเกียรติศักดิ์  
จันทร์ตา 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม    

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

- รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี- - ประเมินผลการ
ด าเนินงาน สรุปรายงานผล 

มีนาคม  63   

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายอรรถพงษ์  ค าวิลัย 
8. งบประมาณที่ใช้  
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เงินอุดหนุน 3,000 บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา 0 บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           0 บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      0 บาท 
รวม 3,000 บาท 

 
 
 
 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. ด าเนินจัดซื้อ จัด
จ้างตามโครงการ  

      

2. จัดท าบัญชีรับ-จ่าย       

3. ด าเนินการจ าหน่าย
พัสดุประจ าปี 

      

4. ด าเนินการจ าหน่าย
พัสดุถาวร 

      

รวม       

 
แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 

 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 
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ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการ  
ผู้อ านวยการ-ครูและบุคลากรทุก
คน 
2. มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ เอกสารการ
พัสดุอย่างครบถ้วน ร้อยละ  80 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

- การสอบถาม  
- การสังเกต  

- เอกสารการพัสดุ 
- การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ทุกกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ มีการวางแผนอย่างมีระบบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงและพัฒนางานได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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ลงชื่อ.................................................... 
      (นายอรรถพงษ์  ค าวิลัย) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานอ านวยการ 
ชื่อโครงการ     พัฒนางานสารบรรณ 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ     นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา, นางสาววิภาดา  อินเทพ 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   กลยุทธ์ที่ 3 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ 12 , 13 , 17 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ 5 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที ่2          
 
1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยงานสารบรรณเป็นงานหลักที่ด าเนินการจัดการในเรื่องการรับ – การส่งหนังสือราชการของ
โรงเรียน  เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอ  ดังนั้น  เพื่อให้งานสารบรรณของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  มีการด าเนินงาน
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบการด าเนินงานสารบรรณ  จึงจัดท า
โครงการพัฒนางานสารบรรณข้ึน 

2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้การด าเนินงานสารบรรณเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สามารถค้นหาหนังสือราชการ

รวมถึง การจัดเก็บหนังสือได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อประสานงานท า
ให้สามารถติดต่องานที่ส าคัญ ๆ ได้อย่างดียิ่ง 100% 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อประสานงานท า
ให้สามารถติดต่องานที่ส าคัญ ๆ ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

   

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

1. ด าเนินการส ารวจราคาวัสดุ/
อุปกรณ์ 
2. ด าเนินงานสารบรรณ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ระบุ
งบประมาณ 

แต่ละกิจกรรม 

นายอรรถพงษ์  
ค าวิลัย 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
3.

ตรวจสอบ 
(Check) 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม    

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

- รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

30 กันยายน 
2563 

  

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายอรรถพงษ์  ค าวิลัย 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 25,000 บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา 0 บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           0 บาท 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      0 บาท 

รวม  บาท 

 
 
 
 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 
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ด าเนินงานสารบรรณ 3,000     นายเกียรติศักดิ์  
จันทร์ตา 

รวม       
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

             

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารวมทั้ง
บุคคลภายนอกและหน่วยงาน
ภายนอกมีความพึงพอใจในความ
สะดวก  รวดเร็ว  ในการติดต่อ
ประสานงานกับโรงเรียน 

- การสอบถาม  
- การสังเกต  

- แบบประเมิน  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งบุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอกมีความพึง

พอใจในความสะดวก  รวดเร็ว  ในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน 
                         

ลงชื่อ.................................................... 
      (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานอ านวยการ 

ชื่อโครงการ     พัฒนาคุณภาพการศึกษา (จ้างครูอัตรจ้าง) 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ     นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา     
สนองยุทธศาสตร์ของโรงเรียน   ข้อ 4 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อ 4 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ 18 , 20 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ 5 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที ่2          
 
1. หลักการและเหตุผล  



39 
 

 

 ด้วยโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจ าต าบล มีการจัดการ
เรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาปีที่  1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ปัจจุบันจ านวนบุคลากรของโรงเรียนมีไม่
เพียงพอ ท าให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ฝ่ายวิชาการจึงมีความประสงค์จะจัดจ้างครูและผู้เชี่ ยวชาญ  มา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนานักเรียนให้มีขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศให้รุ ่งเรือง  สร้างความมั ่นใจ พึงพอใจ   ประทับใจต่อ
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้   

 
2. วัตถุประสงค์   

 เพ่ือพัฒนาคุณคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น ตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ 
 จ้างครูอัตราจ้าง จ านวน  1  อัตรา 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  การเรียนการสอน บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และนักเรียน  ได้รับความรู้อย่าง
ทั่วถึง ถูกต้อง และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีด าเนินการ 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

   

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

- ด าเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ระบุ
งบประมาณ 

แต่ละกิจกรรม 

นายเกียรติศักดิ์  
จันทร์ตา 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม    

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

- รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี- - ประเมินผลการ
ด าเนินงาน สรุปรายงานผล 

มีนาคม  63   

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายเกีรยติศักดิ์  จันทร์ตา 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 3,000 บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา 0 บาท 
เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           0 บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      0 บาท 

รวม 3,000 บาท 
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รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. จ้างสอนครู       

รวม       

 
แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 

 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 
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9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 90 การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนงาน  โครงการ ที่
ก าหนดไว้ครบถ้วน 
2. บุคลากรมีความพึงพอใจใน
การบริการ ร้อยละ  80 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

- รายงาน  
- การสังเกต 
- แบบสอบถาม  

- แบบรายงาน 
- แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียน   มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาดีขึ้น 

 
                         

ลงชื่อ.................................................... 
      (นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
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ลงชื่อ………………………………………… 
(นายอรรณพ  ยะตา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานอ านวยการ 
ชื่อโครงการ     จ้างเหมาบริการนักการภารโรง 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ     นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา     
สนองยุทธศาสตร์ของโรงเรียน   ข้อ 4 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อ 4 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ 18 , 20 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ 5 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที ่2          
 
1. หลักการและเหตุผล  

 ในการจัดการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมนั้นจ าเป็นต้องมีนักการภารโรงที่เพียงพอ        
ในแต่ละพ้ืนที่ภายในโรงเรียน  เพื่อจะได้ดูแลจัดการงานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสวยงามสะอาดตา  และเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนนักการภารโรง 
2. วัตถุประสงค์   

 เพ่ือมีนักการภารโรงเพียงพอในการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน 

3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ 
 จ้างนักการภารโรง     จ านวน   1    อัตรา 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  เพ่ือให้มีนักการภารโรงเพียงพอในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่  และภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน 
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4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

   

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

- ด าเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ระบุ
งบประมาณ 

แต่ละกิจกรรม 

นายเกียรติศักดิ์  
จันทร์ตา 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม    
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
4. 

ประเมินผล
และ

รายงาน 
(Action) 

- รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี- - ประเมินผลการ
ด าเนินงาน สรุปรายงานผล 

   

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายเกีรยติศักดิ์  จันทร์ตา 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน  บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา 0 บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           0 บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      0 บาท 
รวม  บาท 

 
 
 
 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าจ้างเหมาบริการ
นักการภารโรง 

      

รวม       
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 

 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

             

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
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1. ร้อยละ 90 การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนงาน  โครงการที่
ก าหนดไว้ครบถ้วน 
2. บุคลากรมีความพึงพอใจใน
การบริการ ร้อยละ  80 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

- รายงาน  
- การสังเกต 
- แบบสอบถาม  

- แบบรายงาน 
- แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. การจัดการงานด้านอาคารสถานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
                         

ลงชื่อ.................................................... 
      (นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 
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แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานอ านวยการ 

ชื่อโครงการ     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ     นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา     
สนองยุทธศาสตร์ของโรงเรียน   ข้อ 4 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อ 4 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ 18 , 20 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ 5 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที ่2          
 
1. หลักการและเหตุผล  

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาตามตาม
หลักสูตรต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทยในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ครูผู้สอนจะต้อง
มีความรู้ความช านาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนั้นจึงควรจะพัฒนาครูผู้สอนให้เข้ารับการ
อบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้
เป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์   

2.1  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความสามารถ 
และมีความม่ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระโดยส่งเข้า  ร่วมอบรมสัมมนา ฯลฯ 

 2.2  เพื่อพัฒนาครูผู้เสนอทุกกลุ่มสาระให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการนิเทศ 
 2.3  เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน                

3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ 
 ครูประจ าการและครูอัตราจ้างโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จ านวน 13 คน 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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               2. ครูทุกคนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและศึกษาดูงานมาบูรณาการกับการ 
จัดการเรียนรู้วิชาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมตามระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

   

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

- ด าเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ระบุ
งบประมาณ 

แต่ละกิจกรรม 

นายเกียรติศักดิ์  
จันทร์ตา 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม    
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
4. 

ประเมินผล
และ

รายงาน 
(Action) 

- รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี- - ประเมินผลการ
ด าเนินงาน สรุปรายงานผล 

   

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายเกีรยติศักดิ์  จันทร์ตา 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน  บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา 0 บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           0 บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      0 บาท 
รวม  บาท 

 
 
 
 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าจ้างเหมาบริการ
นักการภารโรง 

      

รวม       
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 

 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

             

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. การประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 90 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
ที่ดีข้ึนมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
2. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

- การสังเกต  
- การสัมภาษณ์ 
- สังเกตการปฏิบัติ  

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1   ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถจัดกระบวนการ เรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2   นักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้รับกรพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
                         
 

ลงชื่อ.................................................... 
      (นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานอ านวยการ 
ชื่อโครงการ     ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์งานพัสดุและคุรุภัณฑ์ 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ     นายอรรถพงษ์  ค าวิลัย 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   กลยุทธ์ที่ 3 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ 13 , 14 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ 5 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที ่2          
 
1. หลักการและเหตุผล  

ครุภัณฑ์บางอย่างมีอายุการใช้งานนาน และเพ่ือให้ครุภัณฑ์และยานพาหนะของโรงเรียนมีสภาพใช้
งานได้ดีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย จึงจ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษา ให้อยู่ในสภาพดี มีความพร้อมที่จะใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 
2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้ครุภัณฑ์และยานพาหนะ มีความคงทน ใช้งานได้ดี 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว 
 3. เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ (จ านวนที่ได้รับการพัฒนาเป็นตัวเลขหรือร้อยละ) 
 ครุภัณฑ์และยานพาหนะ ใช้งานได้ตามปกติ เพียงพอต่อการใช้งาน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 ครุภัณฑ์และยานพาหนะ มีอายุการใช้งานคงทนมากข้ึน 
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4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

   

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

1. ด าเนินการปรับซ่อม 
2. จัดท าทะเบียนซ่อมบ ารุง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ระบุ
งบประมาณ 

แต่ละกิจกรรม 

นายอรรถพงษ์  
ค าวิลัย 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม    

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

- รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

30 กันยายน 
2563 

  

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายอรรถพงษ์  ค าวิลัย 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 25,000 บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา 0 บาท 
เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           0 บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      0 บาท 
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รวม  บาท 
 
 
 
 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าซ่อม และค่า
อะไหล่ 

25,000     นายอรรถพงษ์  ค า
วิลัย 

รวม       
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 
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ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

        

 
 
 
 
 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. แผนกลยุทธของโรงเรียน  
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

- การสอบถาม  
- การสังเกต  

- แบบรายงาน 
- แบบประเมิน  
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ทุกกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ มีการวางแผนอย่างมีระบบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงและพัฒนางานได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 
                         

ลงชื่อ.................................................... 
      (นายอรรถพงษ์  ค าวิลัย) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 
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ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานอ านวยการ 

ชื่อโครงการ     พัฒนาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ     นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อ 4 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ 18 , 20 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ 5 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที ่2          
 
1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตมากข้ึนไม่ว่าจะชีวิตในบ้าน ในหน่วยงาน 
หรือสถานที่ต่าง ๆ ท าให้ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี  เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ใน
สถานศึกษาก็ ต้องมีการจัดระบบ พัฒนาระบบให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์อ านวยความสะดวก ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากท่ีสุด และในการใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นถ้าใช้เป็นเวลานาน ๆ 
อุปกรณ์บางอย่างก็อาจมีการช ารุด เสียหายขึ้นมาได้ และในอนาคตปริมาณการใช้งานก็จะมากขึ้น ดังนั้น
ต้องจัดหา จัดซื้อ ฯลฯ อุปกรณ์เพ่ิมเติม เป็นระยะ ๆ  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนและการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
2. วัตถุประสงค์   
 1  เพื่อปรับปรุง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้  
เป็นปกติ และเต็มประสิทธิภาพ 
 2  เพื่อจัดบรรยากาศในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 
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 3  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนให้สามารถให้บริการอ านวย
ความสะดวก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด         
 4  เพื่อจัดหา ซ่อมแซม คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้พอเพียง และใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 
 5  เพื่อประสานงานและอ านวยความสะดวกในการจัดท าระบบสารสนเทศ ของโรงเรียน 
 6  เพื่อให้บริการชุมชนทั้งในด้านความรู้และบริการอ่ืนๆ ตามการร้องขอ 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ (จ านวนที่ได้รับการพัฒนาเป็นตัวเลขหรือร้อยละ) 
 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใช้งานได้เป็นปกติ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 
 2. ระบบเครือข่าย และระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมให้บริการทุกเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

   

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

1. ส ารวจตรวจสอบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ช ารุดและเสนอซ่อม
หรือซื้อใหม่ ตามความเป็นจริง 
2. ส ารวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล 
ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์   
ต่อพวง และการใช้อินเตอร์เน็ตทั้ง

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ระบุ
งบประมาณ 

แต่ละกิจกรรม 

นายอรรถพงษ์  
ค าวิลัย 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
ที่โรงเรียนและ ที่บ้านหรือที่พัก
อาศัย 
3. จัดเก็บข้อมูลด้านการให้บริการ
ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ 
4. จัดหา ซื้อ อุปกรณ์ ส าหรับ
เพ่ิมเติม พัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้
พอเพียงต่อความต้องการใช้งาน 
5. ให้บริการชุมชนด้านความรู้ 
ผ่านสื่อต่าง ๆ และให้บริการ
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต ในเบื้องต้น 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม    

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

- รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

30 กันยายน 
2563 

  

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา 
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8. งบประมาณที่ใช้  
เงินอุดหนุน  บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา 0 บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           0 บาท 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      0 บาท 

รวม  บาท 
 
 
 
 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าซ่อม และค่า
อะไหล่ 

      

รวม       
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 
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ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. แผนกลยุทธของโรงเรียน  
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

- การสอบถาม  
- การสังเกต  

- แบบรายงาน 
- แบบประเมิน  
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ทุกกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ มีการวางแผนอย่างมีระบบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงและพัฒนางานได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 
                         

ลงชื่อ.................................................... 
      (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 
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ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานอ านวยการ 

ชื่อโครงการ     พัฒนางานสารสนเทศสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ     นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา 
สนองยุทธศาสตร์ของโรงเรียน   ข้อ 4 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อ 4 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ 18 , 20 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ 5 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที ่2          
 
1. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัฒน์ การรู้จักข่าวสารหรือข้อมูล ที่รวดเร็ว
และแม่นย า ย่อมเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการท างาน ก่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานและเกิดความ
ผิดพลาดน้อยที่สุดนั่นหมายถึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานประสิทธิภาพของหน่วยงานและส่งผลถึง
ประสิทธิภาพขององค์กรในระดับสูงขึ้นไปตามล าดับ จนถึงประสิทธิภาพระดับประเทศด้วยเช่นกัน ในการ
จัดการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลภายในสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาให้เกิด
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ประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์อยู่เสมอ สามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขประสิทธิภาพของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
2. วัตถุประสงค์   
 1. พัฒนางานสารสนเทศ สู่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาได้มาตรฐานการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 
 2. งานสารสนเทศ พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ (จ านวนที่ได้รับการพัฒนาเป็นตัวเลขหรือร้อยละ) 
  1. มีเอกสารสารสนเทศ 1 ฉบับ ต่อ ภาคเรียน 
   2. มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบนโฮมเพจของโรงเรียนสีดาวิทยาอย่างน้อย 2 เดือน ต่ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  1.เอกสารสารสนเทศ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ใน การบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.โฮมเพจงานสารสนเทศ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
2. 

ด าเนินการ 
(Do) 

1. ปรับปรุงห้องส านักงาน
สารสนเทศ 
2. การจัดท ารายงานสารสนเทศ
เพ่ือการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ระบุ
งบประมาณ 

แต่ละกิจกรรม 

นายอรรถพงษ์  
ค าวิลัย 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม    

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

- รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

30 กันยายน 
2563 

  

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 25,000 บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา 0 บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           0 บาท 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      0 บาท 

รวม  บาท 
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รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าซ่อม และค่า
อะไหล่ 

25,000     นายอรรถพงษ์  ค า
วิลัย 

รวม       
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 
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9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. แผนกลยุทธของโรงเรียน  
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

- การสอบถาม  
- การสังเกต  

- แบบรายงาน 
- แบบประเมิน  
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ทุกกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ มีการวางแผนอย่างมีระบบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงและพัฒนางานได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 
                         

ลงชื่อ.................................................... 
      (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 
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แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานอ านวยการ 

ชื่อโครงการ     นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ     นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ 18 , 20 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ 5 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที ่2          
 
1. หลักการและเหตุผล  

การวางแผนงานและสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งในการบริหารและการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน การระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาสนับสนุนให้
ครอบครัว องค์กรเอกชน และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ปรับปรุงและปฏิรูประบบงบประมาณ
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น พัฒนาการบริหารงบประมาณให้คุ้มค่า ประหยัด รวมทั้งการก ากับ  
ตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จัดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน
ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว งานแผนงานจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 2563 เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในถึงผู้เรียนอย่างเต็มที่ 
2. วัตถุประสงค์   
 1  เพื่อวางแผนการด าเนินงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 2  เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณให้โปร่งใสและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 3  เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล ควบคุมการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 

4  เพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการให้บริการข่าวสารข้อมูล 
5  เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน 

3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ (จ านวนที่ได้รับการพัฒนาเป็นตัวเลขหรือร้อยละ) 
  1  ได้แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563  จ านวน 3 เล่ม 
  2  จัดท ารายงานการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2563 จ านวน 1 ครั้ง 
  3  นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 1 
ครั้ง / ปี 

4  จัดท าสารสนเทศของโรงเรียนปีละ 1 เล่ม 
3.2 เชิงคุณภาพ 
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  1  โรงเรียนมีแผนพัฒนาประจ าปีอย่างชัดเจน 
           2  โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส 
           3  โรงเรียนเผยแพร่เกียรติภูมิแก่ชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
 
 
 
 
 
 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

   

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

1.ด าเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. แจกแบบฟอร์มเขียนงาน/
โครงการ 
3. ส่งงาน/โครงการหัวหน้ากลุ่ม
งาน 
4. จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน/
โครงการครั้งที่ 1 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน/
โครงการครั้งที่ 2 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ระบุ
งบประมาณ 

แต่ละกิจกรรม 

นายอรรถพงษ์  
ค าวิลัย 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม    
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
4. 

ประเมินผล
และ

รายงาน 
(Action) 

- รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

30 กันยายน 
2563 

  

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 25,000 บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา 0 บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           0 บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      0 บาท 
รวม  บาท 

 
 
 
 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าซ่อม และค่า
อะไหล่ 

25,000     นายอรรถพงษ์  ค า
วิลัย 

รวม       
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

             

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 



71 
 

 

1. แผนกลยุทธของโรงเรียน  
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

- การสอบถาม  
- การสังเกต  

- แบบรายงาน 
- แบบประเมิน  
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ทุกกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ มีการวางแผนอย่างมีระบบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงและพัฒนางานได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 
                         

ลงชื่อ.................................................... 
      (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานอ านวยการ 

ชื่อโครงการ     โครงการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ต่อเนื่อง  โครงการพิเศษ 
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ผู้รับผิดชอบ          
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ 18 , 20 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ 5 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที ่2          
 
1. หลักการและเหตุผล  

ในการบริหารเงินงบประมาณงานภายในโรงเรียนจ าเป็นต้องมีการบริหารที่ถูกต้องโปร่งใส และใช้
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เงินงบประมาณในการจัดสรร บางโครงการได้ด าเนินการเสร็จสิ้นและมี
การเงินเหลือจ่ายในโครงการ เพ่ือที่จะให้เงินงบประมาณให้การบริหารเงินงบ  สนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้การบริหารเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด  
      2. เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการจัดระบบงาน สะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
      3. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  
  1. คณะครู นักเรียน และบุคลากรอ่ืน ๆ ทุกคน 

2. มีวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน และเพียงพอแก่การบริการ 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
  การบริการด้านงบประมาณ ของโรงเรียนมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีด าเนินการ 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

   

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

1. ตรวจสอบเงินงบประมาณ
คงเหลือ 
2. ส ารวจความต้องการใช้เงิน
งบประมาณ 
3. ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตาม
วัตถุประสงค์ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ระบุ
งบประมาณ 

แต่ละกิจกรรม 

นายเกียรติศักดิ์  
จันทร์ตา 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม    

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

- ประเมินและรายงาน 30 กันยายน 
2563 

  

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน  บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา 0 บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           0 บาท 



74 
 

 

เงินอ่ืนๆ (งบประมาณเหลือจ่าย)                       0 บาท 
รวม  บาท 

 
 
 
 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. จัดซื้อวัสดุ – 
อุปกรณ์ในการอ านวย
ความสะดวกในการ
บริหารงาน 

     นายเกียรติศักดิ์  
จันทร์ตา 

รวม       
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 
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ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ให้การบริการด้านงาน
อ านวยการแก่บุคลากรของ
โรงเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว  
2. เกิดความคล่องตัวในการจัด
ระบบงาน สะดวก รวดเร็ว และ
ตรวจสอบได้ 
3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่และการให้บริการอย่าง
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
4. บุคลากรเกิดขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน 
5. การด าเนินงานบริหารทั่วไป
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

- การสอบถาม  
- การสังเกต  

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. การบริหารเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด  
      2. เกิดความคล่องตัวในการจัดระบบงาน สะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
      3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
                         

ลงชื่อ.................................................... 
      (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานวิชาการ 
ชื่อโครงการ        พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
    ทางการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่           ต่อเนื่อง  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ           นางสาวพรพิทยา มหามิตร 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความส าคัญ ที่มา และเหตุผล ควรมีการอ้างอิง เช่น นโยบาย 
หรือ 
หลักวิชาการ) 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา 
พ.ศ.2552 ได้ก าหนดค าจ ากัดความของ “บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลที่มีความ
บกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจ การใช้ภาษา การพูด หรือการ
เขียน ซึ่งแสดงออกโดยความไม่สมบูรณ์ของความสามารถด้านการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน 
การสะกดค า และการคิดค านวณ รวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการรับรู้ การได้รับบาดเจ็บทางสมอง ดิส
เล็กเซีย, ดิสกราเซีย  และ     อะเฟเซีย แต่ไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหาอันเกิดจากความบกพร่องทางสายตา 
ทางการได้ยิน ทางการเคลื ่อนไหว ปัญญาอ่อน ความบกพร่องทางอารมณ์ และความเสียเปรียบทาง
สภาพแวดล้อม” ลักษณะทั่วไปของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้นั้นมักจะมีความบกพร่องทางการพูด การ
สื่อสาร การเรียนวิชาทักษะ การสร้างแนวความคิดรวบยอด      การทดสอบผลการเรียนให้ผลไม่แน่นอน
ยากแก่การพยากรณ์ บกพร่องทางการรับรู้ การเคลื่อนไหว มีอารมณ์ไม่คงที่ โยกตัวหรือผงกศีรษะบ่อยๆ มี
พัฒนาการทางร่างกายไม่คงที่ มีพฤติกรรมไม่คงเส้นคงวา เสียสมาธิง่าย  แสดงพฤติกรรมแปลกๆ และมี
ปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน 

จากข้อมูลข้างต้นเพ่ือให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดังกล่าวมีพัฒนาการในการเรียนรู้
ที่ดีข้ึน งานแนะแนว โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่
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มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และได้รับการพัฒนาให้เท่าเทียมกับนักเรียนปกติ 
2. วัตถุประสงค์  (พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/หลักการและเหตุผล ไม่ควรเกิน 3) 

1. เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดค านวณอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 2. เพื่อให้ครูผู ้สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที ่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ เพ่ือทราบถึงระดับความสามารถและพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน  
 3. เพื่อให้ครูผู้สอนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP: Individual Education Program) ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการพิเศษของนักเรียนแต่
ละคน และเพิ ่มศักยภาพในการเรียนการสอนนักเรียนที ่ม ีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ (จ านวนที่ได้รับการพัฒนาเป็นตัวเลขหรือร้อยละ) 
  1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการ
อ่าน การเขียน และการคิดค านวณอย่างเต็มศักยภาพ 
  2. ครูประจ าวิชาร้อยละ 80 สามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  3. ครูประจ าวิชาร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับ
ระดับความสามารถและพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนมีพ้ืนฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
  2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทุกคน 
และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขอ
อนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

เดือนตุลาคม
2562 

- นางสาวพรพิทยา 
มหามิตร 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
2. ด าเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 
ด าเนินการคัดกรองนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
1. ด าเนินการคัดกรองนักเรียน
ตามแบบคัดกรองบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 2 
ด าเนินการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP: 
Individual Education 
Program) 
1. ครูประจ าวิชาด าเนินการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP: Individual 
Education Program) 
กิจกรรมที่ 3 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูประจ าวิชาด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP: Individual 
Education Program)   

 
เดือนตุลาคม 

2562 
 
 
 

 
เดือนตุลาคม 
2562 – เดือน

กันยายน 
2563 

 
 
 
 

 
 

เดือนตุลาคม 
2562 – เดือน

กันยายน 
2563 

 
500 

 
 
 
 

 
500 

 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 

 
นางสาวพรพิทยา 
มหามิตร, 
นางสาวสุนารี อิน
ไชย 
 
 
 
ครูประจ าวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูประจ าวิชา 
 
 
 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

นิเทศ ติดตาม และประเมิน
คุณภาพมาตรฐานในการ
จัดการเรียนรู้ 
- ด าเนินการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ในการจัดการเรียนรู้ 

เดือนกันยายน 
2563 

- นายอภิสิทธิ์  
เทพอินทร์ 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
4. 
ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

การทดสอบตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP: 
Individual Education 
Program)  
- ด าเนินการทดสอบตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP: Individual 
Education Program) 

เดือนกันยายน 
2563 

- ครูประจ าวิชา 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวพรพิทยา มหามิตร 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 1,000 บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา - บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           - บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      - บาท 
รวม 1,000 บาท 

รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. ด าเนินการคัดกรอง
นักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

- - 500 - 500 นางสาวพรพิทยา 
มหามิตร 

2. ด าเนินการจัดท า
แผนการจัดการศึกษา

- - 500 - 500 ครูประจ าวิชา 



81 
 

 

เฉพาะบุคคล (IEP: 
Individual 
Education 
Program) 

3. ด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP: 
Individual 
Education 
Program)   

- - - - - ครูประจ าวิชา 

4. ด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม และประเมิน
คุณภาพมาตรฐานใน
การจัดการเรียนรู้ 

- - - - - นายอภิสิทธิ์  
เทพอินทร์ 

5. ด าเนินการทดสอบ
ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP: 
Individual 
Education 
Program) 

- - - - - ครูประจ าวิชา 

รวม - - 1,000 - 1,000  
 

***** (ถ้ามีรายการไม่มาก พิมพ์ต่อได้ตามล าดับ กรณีมีมาก ให้แนบท้ายโครงการ)  
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

 1 กระดาษ A4 110 10 - - 10 1100 

 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาทักษะในด้าน
การอ่าน การเขียน และการ
คิดค านวณอย่างเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล 
2. ครูประจ าวิชาร้อยละ 80
สามารถคัดกรองและประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานของ
นักเรียนที่มีความบกพร่อง

- การทดสอบทักษะด้านต่างๆ 
- การนิเทศติดตาม 
 
 
 
 
- การคัดกรอง 
- การทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐาน 
 

- แบบทดสอบทักษะด้านต่างๆ 
- แบบนิเทศติดตาม 
 
 
 
  
- แบบคัดกรอง 
- แบบทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 
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ทางการเรียนรู้ เพ่ือทราบถึง
ระดับความสามารถและ
พัฒนาการของนักเรียนแต่ละ
คน  
 
3. ครปูระจ าวิชาร้อยละ 80 
วางแผนการจัดการศึกษาและ
สามารถจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP: 
Individual Education 
Program) ที่เหมาะสมต่อ
พัฒนาการและความต้องการ
พิเศษของนักเรียนแต่ละคน 
และเพ่ิมศักยภาพในการเรียน
การสอนนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
 
 
 
- การนิเทศติดตาม 

 
 
 
 
- แบบนิเทศติดตาม 

 
 
 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดซึ่งอาจมีมากกว่าวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด) 

1. โรงเรียนมีฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
2. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียน 

และสามารถจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP: Individual Education Program) ที่เหมาะสมกับ
ปัญหาและความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 3. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียน และ
การคิดค านวณอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 4. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น 
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ลงชื่อ.................................................... 

      (นางสาวพรพิทยา มหามิตร) 
     ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงชื่อ.................................................... 

     (นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงาน  วิชาการ  กลุ่มสาระ / งาน   .พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

ชื่อกิจกรรม     พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ลักษณะกิจกรรม   โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่     โครงการพิเศษ     
ผู้รับผิดชอบ  นางอัญคณาพร  สัญญา 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อ...1 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ..10.. 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ..2.. 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที่ ..1 
 
1. หลักการและเหตุผล 
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                 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อน ามาแก้ปัญหา พัฒนา
งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ครมีู
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้าน
ทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านอย่าง
เต็มศักยภาพนั้นจ าเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเนื้อหาหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ด้วย เนื่องจากสื่อ/นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว  จึงมีการส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอน โดยมี
การจัดงบประมาณสนับสนุนครู เพ่ือให้ครูสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท าสื่อและนวัตกรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
 ครูมีการจัดท าหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 1  ชิ้นในหนึ่งปี
การศึกษา 

3.2 ด้านคุณภาพ 
ครูใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

ที ่ กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/
เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/
กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ออกค าสั่ง/ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 
2563 

งบอุดหนุน 
รายหัว 

นางอัญคณา
พร 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
2.1 การนิเทศการสอน  
2.2 กิจกรรม PLC    สื่อการสอน 
2.2 ส ารวจการจัดท า/ผลิต สื่อ  และ
นวัตกรรม การเรียนรู้   

 
ตลอดปี
การศึกษา 
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2.3 สรุปรายงาน มี.ค 2564 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

บอกวิธีการตรวจสอบ 
-  สังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  ประเมินงาน/กิจกรรม 

 
ตลอดปี
การศึกษา 
 

- นางอัญคณา
พร 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

บอกวิธีการประเมินและรายงาน 
รายงานสรุปกิจกรรม PLC สื่อการสอน 

รายงานการใช้สื่อและนวัตกรรม  

 
มี.ค 2564 

- นางอัญคณา
พร 

 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 

 กรกฎาคม 2563 –  มีนาคม   2564 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
                  โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  ต.แม่อ้อ  อ.พาน  จ.เชียงราย 
 
7. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            นางอัญคณาพร  สัญญา 
 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน - บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา - บาท 
เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           - บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      - บาท 
รวม - บาท 
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รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณ

ฑ์ 
1. การนิเทศการสอน - - - - - นางอัญคณาพร   

สัญญา 
2.กิจกรรม PLC    สื่อการ
สอน 

- - - - -  

3.การจัดท า/ผลิต สื่อ  และ
นวัตกรรม การเรียนรู้   

- - - - -  

รวม - - - - -  
 

 
9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. ครูมีการจัดท าหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอน 1  ชิ้นในหนึ่ง
ปีการศึกษา 

ส ารวจการใช้สื่อและ
นวัตกรรม 

บันทึกการใช้สื่อและ
นวัตกรรม 

2.ผู้เรียนได้รับกิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อ
และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ร้อยละ100 

-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 

รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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3. ร้อยละของผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
การด าเนินงาน 

สอบถามความพึงพอใจ 
 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

              ครูมีการจัดท าหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
กิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น   
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่................................................ .ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
      (  นางอัญคณาพร   สัญญา)                (นายอภิสิทธิ์     เทพอินทร์)                                            
 ต าแหน่ง  .........ครู.........................                            หวัหนา้กลุ่มงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

ลงชื่อ  ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายอรรนพ   ยะตา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงาน  วิชาการ  กลุ่มสาระ / งาน   .ห้องสมุด 

 
ชื่อกิจกรรม     พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้   
ลักษณะกิจกรรม   โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่     โครงการพิเศษ     
ผู้รับผิดชอบ  นางอัญคณาพร  สัญญา 



89 
 

 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อ...1 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ..10.. 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ..2.. 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที่ ..1 
1. หลักการและเหตุผล 

             ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของนักเรียนและครู  จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนางาน
ให้มี 

เอกสาร  สื่อวัสดุต่างๆที่จ าเป็นอย่างเพียงพอส าหรับการให้บริการและเอ้ือต่อการเรียนรู้  และสอดคล้องกับ
หลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  และโครงการห้องสมุด 3 ดีของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาการคิดและการสร้างองค์ความรู้ใหม่  ๆ  เพราะฉะนั้นจึง
จ าเป็นต้องจัดแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้แก่ผู้เรียน  เพ่ือปลูกฝัง
และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการค้นคว้า   รู้จักคิดวิเคราะห์  ใช้วิจารณญาณ น าความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน 
การค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ดังนั้นเพื่อให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้ที่ทันสมัย
ทุกด้านจึงได้จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  

      1. เพ่ือให้มีหนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์อย่างหลากหลายและเพียงพอ กับนักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน  
          2. เพื่อพัฒนาจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและการค้นคว้า การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ของ
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน  และชุมชน 

                    3. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงให้วัสดุสารนิเทศต่าง  ๆ อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1ด้านปริมาณ 
1) ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด  ร้อยละ 75 
2) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้มีนิสัยรักการอ่าน เพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ร้อยละ100 
3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการ  ร้อยละ80 
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3.2ด้านคุณภาพ 
1) ห้องสมุดมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ส่งเสริมนิสัยรักการ

อ่านและการค้นคว้า และการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น   
 

4. วิธีด าเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/
เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/
กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ออกค าสั่ง/ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

ตุลาคม 
2562 

งบอุดหนุน 
รายหัว 

งาน
ห้องสมุด 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
2.1 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้    
    - รับสมัครเจ้าหน้าที่/ให้บริการ
ห้องสมุด 
    - จัดหาหนงัสือ วารสาร  
หนังสือพิมพ์ การค้นคว้าทาง
อินเตอร์เน็ต งานซ่อมบ ารุง 
    - ซ่อมบ ารุงเอกสาร/จัดบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม 
   -  ส ารวจ ท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้     
2.2 กิจกรรมห้องสมุดมีชวีิตส่งเสริมนิสัยรกัการอ่าน 
      - กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
 1.  บันทึกกิจกรรมรักการอ่าน 
 2.  ห้องสมุดเคลื่อนที่(ตะกร้า
หนังสือ )ให้บริการนักเรียนและชุมชน 

 
 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,000 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 

งาน
ห้องสมุด 
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          3.  การอ่านข่าว/สาระน่ารู้หน้า
เสาธง( โดย ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1–5) 
          4.  กิจกรรมนิทรรศการ/การจัด
บอร์ดหน้าห้องเรียน 
          5. การจัดหนังสือเพ่ือให้บริการ
(หนังสือทางวิชาการหนังสือพิมพ์ 
วารสาร นิตยสาร) 
           6.เปิดให้บริการ ครู บุคลากร 
ชุมชน    
      -  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
            1.แข่งขันตอบปัญหา
สารานุกรม 
            2.  ประกวดการเขียน
เรียงความ    
            3.  การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก 

 
 
27 – 31  
มกราคม 
2563 
 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

บอกวิธีการตรวจสอบ 
1.ส ารวจจากสถิติการเข้าใช้สมุด 
2.ตรวจการบันทึกความรู้จากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ(ชิ้นงานนักเรียน) 
3.สอบถามความพึงพอใจ 
 

 
ตลอดปี
การศึกษา 
 

- งาน
ห้องสมุด 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

บอกวิธีการประเมินและรายงาน 
1.บันทึกสถิติการเข้าใช้สมุด 
2.แบบบันทึกความรู้จากสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ(ชิ้นงานนักเรียน) 
3.แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
กันยายน 
2563 

- งาน
ห้องสมุด 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
            ห้องสมุด โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  ต.แม่อ้อ  อ.พาน  จ.เชียงราย 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            นางอัญคณาพร  สัญญา 
 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 4,000 บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา  บาท 
เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี            บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                       บาท 

รวม  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณ

ฑ์ 
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1. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้    

   
2,000 

  
2,000 

นางอัญคณาพร   
สัญญา 

2.กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
-  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

   
 

1,000 
1,000 

  
 
1,000 
1,000 

นางอัญคณาพร   
สัญญา 

รวม   4,000  4,000  
 

 
แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 

 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 
2  

ปีการศึกษา 
2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – 
มี.ค.63 

เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านว
น 

เงิ
น 

จ านว
น เงิน 

1 กระดาษ AA 100.0
0 

8 รีม 
   

 800.00 

2 แล็คซีน 2 นิ้ว 50.00 5 ม้วน    250.00 

3 หมึกเติมเครื่องพิมพ์. Brother DCP-
T300  
4  สี  ด า  แดง  เหลือง  น ้าเงิน 

380.0
0 

 4 ขวด 

  

 1,520.0
0 

4 กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง 160.0
0 

3 ใบ  
  

 480.00 

5 แผ่นสติกเกอร์พลาสติกใส ขนาด A4  120.0
0 

3 รีม 
  

 360.00 

6 กระดาษการ์ดสีปก (ขาว) 190.0
0 

1  รีม 
  

 190.00 
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ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 
2  

ปีการศึกษา 
2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – 
มี.ค.63 

เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านว
น 

เงิ
น 

จ านว
น เงิน 

7 
เทปปิดกล่องสี ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 10 
สี    20 

 10
ม้วน   

     
200.00 

8        

 รวม      4,000 

 
 
 
 
 
 
 
9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด  ร้อยละ 
90 
 

1.ส ารวจจากสถิติการเข้าใช้
สมุด 

1.บันทึกสถิติการเข้าใช้
สมุด 

2.ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้มีนิสัยรักการ
อ่าน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ร้อยละ100 
 
 

ตรวจการบันทึกความรู้จากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ(ชิ้นงาน
นักเรียน) 
 

แบบบันทึกความรู้จากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
(ชิ้นงานนักเรียน) 
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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3. ร้อยละของผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานตามโครง 

สอบถามความพึงพอใจ 
 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดีของห้องสมุดท่ีดี  ทันสมัย  นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น   

 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่.................................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
      (  นางอัญคณาพร   สัญญา)                (นายอภิสิทธิ์     เทพอินทร์)                                            
 ต าแหน่ง  .........ครู.........................                            หวัหนา้กลุ่มงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

ลงชื่อ  ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายอรรนพ   ยะตา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  
 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานวิชาการ 
ชื่อโครงการ     พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ         นายอภิสทิธิ์   เทพอินทร์ 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร    
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
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 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน  

กลยุทธ์ที่ 12  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.       

นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐาน สพฐ.   

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
1. หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความส าคัญ ที่มา และเหตุผล ควรมีการอ้างอิง เช่น นโยบาย 
หรือ 
หลักวิชาการ) 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ๘ องค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ ถือเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารการศึกษา เน้นความต่อเนื่อง จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
เขตพ้ืนที่ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ เผยแพร่ผลการ
ติดตาม และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน วัตถุประสงค์ เพ่ือน าผลการประเมินสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรบานการศึกษา ตลอดทั้งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนแม่แม่อ้อวิทยาคม ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมิน
คุณภาพภายใน เพ่ือให้ทุกกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้น าเสนอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับ
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
 ด้วยเหตุนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนแมอ้อวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์  (พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/หลักการและเหตุผล) 
2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน 

2.2 เพ่ือจัดท าเอกสารเก็บข้อมูลและเครื่องมือการประเมินตนเองของโรงเรียนอ้อวิทยาคมมี
คุณภาพ    และเป็นปัจจุบัน 

 

3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ (จ านวนที่ได้รับการพัฒนาเป็นตัวเลขหรือร้อยละ) 
 3.1.1 ร้อยละ100 มีรายงานผลการประเมินตนเองของครูผู้สอนและผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 

3.1.2. คร ูผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานทีส่มศ.ก าหนด 

3.2.2 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษามีความต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน 

 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

ต.ค.  62  นายอภิสิธิ์และ
คณะ 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการฯ 

ธ.ค.62-มี.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000   
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอภิสิธิ์และ
คณะ 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1.3 จัดท าเอกสารการประชุม
ปฏิบัติการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกลุ่มบริหาร 
2.2 รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาปีที่ผ่านมา 
2.3 วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย จุดที่
ควรพิจารณา 
2.4 ศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่าง/ 
ต้นแบบ 
2.5 น าเสนอ วิเคราะห์ วิจารณ์ 
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา 
2.6 ประเมินการจัดการอบรมโดย
ใช้แบบสอบถาม 
2.7 จัดท าเครื่องมือเก็บข้อมูล
เอกสารรายงานการประเมิน
ตนเอง 
ของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
1.2 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน 
1.3 รายงานการประเมินตนเอง
ของครู 
1.4 รายงานการประเมินตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.6-ก.ย.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000   
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
ของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
1.5 รับการประเมินสมศ.รอบสี่ 
 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

1. สังเกต สอบถาม  
2. เก็บรวบรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 

ระยะที่ 1      
มี.ค. 63 
ระยะที่ 2      
ก.ย. 63 

 นายอภิสิธิ์และ
คณะ 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

1 หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการฯ สรุปผล
ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 
2. รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้บริหาร 

ระยะที่ 1      
มี.ค. 63 
ระยะที่ 2      
ก.ย. 63 

 นายอภิสิธิ์และ
คณะ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
           1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายอภิสิทธิ์   เทพอินทร์ 
 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 5,000   บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา  บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี            บาท 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                       บาท 

รวม 5,000   บาท 

 



100 
 

 

รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ 

 3,000   3,000 นายอภิสิทธิ์    
เทพอินทร์และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ 

  2,000  2,000 นายอภิสิทธิ์    
เทพอินทร์และคณะ 

รวม  3,000 2,000  5,000  
 

***** (ถ้ามีรายการไม่มาก พิมพ์ต่อได้ตามล าดับ กรณีมีมาก ให้แนบท้ายโครงการ)  
 
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 

ที ่ รายการ (ชื่อพัสดุ) ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 
จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 550 กล่อง   2 1,100 

2 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม A4 350 ห่อ   2 750 

3 กระดาษการ์ดหอม180แกรม 90 ห่อ   1 90 
4 ไม้รรทัดเหล็ก 12 นิ้ว 30 อัน   2 60 

รวม      2,000 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูร้อยละ100 มีความ
เข้าใจในการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาของสถานศึกษา 

- การสอบถาม  
- การสังเกต  
- การประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสอบถาม  
- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน  

2. คร ูผู้บริหาร ผู้ปกครอง
และชุมชน มีความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษา ในระดับดี
ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

- การสอบถาม  
- การสังเกต  
- การประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบสอบถาม  
- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน  
  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1  การบริหารจัดการงานกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

      10.2 การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
      10.3 ผลงานของนักเรียน ครู และโรงเรียนได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
                                         

 
ลงชื่อ.................................................... 

     ( นายอภิสิทธิ์   เทพอินทร์ ) 
     ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงชื่อ.................................................... 

      (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
      หวัหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

      ผู้เห็นชอบโครงการ 
  

 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
ชื่อโครงการ      พัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
ลักษณะโครงการ                โครงการใหม ่     โครงการต่อเนื่อง     โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ         นางสาวอารีรัตน์      ปุดมาเล  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  2. พัฒนาครูและบุคลากร 

สนองกลยุทธ์ระดับแผนงานข้อที่  9. พัฒนาครูให้มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่   3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดให้โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดท าการ
สอนระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ให้ใช้โปรแกรม SGS และ Student 2551 ในการจัดท า
ข้อมูลด้านงานทะเบียนทั้งหมดเพื่อให้สามารถออกเอกสารต่างๆ ที่ถูกต้องและเหมาะสมภายใต้แบบพิมพ์ที่
ทางกระทรวงฯ ก าหนด  โรงเรียนในฐานะหน่วยงานทางราชการที่มีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของชาติ 
งานทะเบียนวัดผลจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบ การจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยโดยจั ดเก็บและประเมินผลด้วย
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องแม่นย าและสามารถให้บริการกับนักเรียนผู้ปกครองได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมีหน้าที่
รับผิดชอบ ในการจัดท าและจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติตลอดจนข้อมูลทางด้านการเรียนของนักเรียนเป็น
รายบุคลและในภาพรวมของโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลหลักเพื่อใช้ในการสืบค้นสถิติต่างๆ ในการรายงาน
ต่อต้นสังกัดและน าข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลส าเร็จนั้น ครูผู้สอนจ าเป็นต้องพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้น
เรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  จึงเป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ ทางงานทะเบียน งานวัดและประเมินผลโรงเรียนแม่
อ้อวิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลอย่างมีมาตรฐาน และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลการเรียน
ของสถานศึกษาและเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลอย่างมีมาตรฐาน 
2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาและ

เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารงานพิมพ์ในงานส านักงานวิชาการมีความครบถ้วนเพียงพอแก่การด าเนินการ
ตลอด    ปีการศึกษาร้อยละ90 
       3.2 เชิงคุณภาพ 

1. การปฏิบัติงาน วัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

2. ระบบงานและการปฏิบัติงานครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ เรียบร้อย ถูกต้อง   
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

รอบท่ี 1  
ตุลาคม 2562 
รอบท่ี 2 
เมษายน  
2563 

- งานทะเบียนและ
วัดผล 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
2. 

ด าเนินการ 
(Do) 

1. ส่งเสริมพัฒนาครู ให้ด าเนินการ
วัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอนโดยเน้นการประเมินตาม
สภาพจริง 
2. ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลของ
สถานศึกษา 
3. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ
วัดผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา สาระการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
4. ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล 
และประเมินผลการเรียนการสอน 
โดยเน้นการประเมินตามสภาพ
จริง จากกระบวนการปฏิบัติงาน
และผลงาน 
5. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ และผลการ
เรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถาน
ประกอบการและอ่ืน ๆตาม
แนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 
6. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน
ให้ได้มาตรฐาน 
7. จัดท าเอกสารทางการศึกษาทุก
รายการตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการและเป็นไป

1 ตุลาคม 
2562 – 30 
กันยายน 
2563 

- งานทะเบียนและ
วัดผล 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ก ากับ นิเทศติดตาม  หัวหน้า
งานในฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน 

รอบท่ี 1 
มีนาคม 2563 

- งานทะเบียนปละ
วัดผล 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
รอบท่ี 2 
กันยายน 
2563 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผล กันยายน 
2563 

- งานทะเบียนปละ
วัดผล 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวอารีรัตน์      ปุดมาเล 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 9,000 บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา - บาท 
เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           - บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      - บาท 
รวม 9,000 บาท 

 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
และสนับสนุนบุคลากร
ในการวัดและ
ประเมินผล 

- - 9,000 - 9,000 นางสาวอารีรัตน์      
ปุดมาเล 
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รวม 9,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการโครงการปีงบประมาณ 2563 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) 
ราค
า 

หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 

2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 

2563 
ต.ค.62 – มี.ค.

63 
เม.ย.63 – ก.ย.

63 
จ านว

น เงิน 
จ านว

น เงิน 

1 
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 
ยี่ห้อดับเบิ้ลเอ 650 1 กล่อง 1 650 

 
1 

 
650 

2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 550 6 กล่อง 6 3,300 6 3300 

3 ซองสีน ้าตาล A4 ขยายข้าง 200 1 มัด 1 200 1 200 
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ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) 
ราค
า 

หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 

2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 

2563 
ต.ค.62 – มี.ค.

63 
เม.ย.63 – ก.ย.

63 
จ านว

น เงิน 
จ านว

น เงิน 

4 หมึกไวท์บอร์ด สีน ้าเงิน 220 2 กล่อง 2 440 - - 

5 หมึกไวท์บอร์ด สีแดง 220 1 กล่อง 1 220 - - 

        

        

        

        

        

        

รวม 4,810 4,150 

รวมทั้งหมด 8,960 

 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-  วัสดุ อุปกรณ์และงานพิมพ์  
งานเอกสารส านักงานมีความเพียงพอแก่
การด าเนินการตลอดปีการศึกษาร้อยละ
90 

- การสอบถาม 
- ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ 

- แบบสอบถาม 

- บัญชีทะเบียนวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 

-  การปฏิบัติงาน วัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน เป็นไปด้วย
ความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
-  ระบบงานและการปฏิบัติงานครบถ้วน 
เป็นไปตามระเบียบ เรียบร้อย ถูกต้อง   

- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 
- การประเมินความพึง
พอใจ 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดซึ่งอาจมีมากกว่าวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด) 

1. การบริการด้านงานวิชาการแก่บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง มีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว 
2. เกิดความคล่องตัวในการจัดระบบงาน สะดวก รวดเร็ว  และตรวจสอบได้ 
3. การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาและเป็นไปตาม

ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
 

 
ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ

.................................................... 
       (นางสาวอารีรัตน์   ปุดมาเล)         (นายอภิสิทธิ์   เทพอินทร์) 

    ผู้เสนอโครงการ      หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
    ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………………… 
(นายอรรณพ  ยะตา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานวิชาการ 
ชื่อโครงการ     พัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการ 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ         นายอภิสทิธิ์   เทพอินทร์ 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน 

สนองนโยบาย สพฐ.      
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

1. หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความส าคัญ ที่มา และเหตุผล ควรมีการอ้างอิง เช่น นโยบาย 
หรือ 
หลักวิชาการ) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  เน้นให้นักเรียนเก่ง  ดี  มีสุข ในการ
จัดการเรียนการสอนปัจจุบัน จึงเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  
กลุ่มงานวิชาการจึงเล็งเห็นความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  พัฒนาทักษะ 
กระบวนการคิด  วิเคราะห์  ของผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพและให้ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออก กล้าคิด กล้าท าทางด้านความสามารถทางวิชาการท้ัง 8 กลุ่มสาระ  โรงเรียนจึงสนับสนุน ส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ ให้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับโรงเรียน  และเข้าร่วมการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัดและระดับภาค รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการเพ่ือให้ 
นักเรียนรู้จักและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการต่าง ๆ  แก่ผู้อื่น ได้
แสดงผลงานนิทรรศการต่อผู้ปกครอง ชุมชน กิจกรรมที่ด าเนินการในโครงการนี้  จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามความสามารถของผู้เรียน  และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ   ดังนั ้นกลุ ่มงานวิชาการจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะ
ความสามารถทางวิชาการข้ึน  
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2. วัตถุประสงค ์  (พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/หลักการและเหตุผล) 

1. เพ่ือให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถทางวิชาการเต็มตาม ศักยภาพของตนเองโดยเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ที่ตนเองถนัด 

2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐาน 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ (จ านวนที่ได้รับการพัฒนาเป็นตัวเลขหรือร้อยละ) 

3.1.1 ร้อยละของนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการเพ่ิมมาก
ขึ้น 
3.1.2 ร้อยละของครูทีไ่ด้รับรางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเพ่ิมมากข้ึน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนเฉพาะด้านทั้งใน
โรงเรียน 
และนอกโรงเรียน 
3.2.2 นักเรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้ทางด้านวิชาการและมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐาน 

 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

ต.ค.  62  นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะความสามารถทางวิชาการ  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแข่งขันย่อย
ของแต่ละกลุ่มสาระ 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

50,000 
 

10,000 

 

นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

1. สังเกต สอบถาม  
2. เก็บรวบรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 

กันยายน 2563  นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
4. 

ประเมินผล
และ

รายงาน 
(Action) 

1. หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการสรุปผล 
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
2. รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้บริหาร 

กันยายน 2563  นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายอภิสิทธิ์   เทพอินทร์ 
 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 60,000   บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา  บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี            บาท 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                       บาท 

รวม 60,000   บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

 50,000    นายอภิสิทธิ์   เทพ
อินทร์และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
แข่งขันย่อยของแต่ละ
กลุ่มสาระ 

 10,000    นายอภิสิทธิ์   เทพ
อินทร์และคณะ 
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รวม  60,000       
 

***** (ถ้ามีรายการไม่มาก พิมพ์ต่อได้ตามล าดับ กรณีมีมาก ให้แนบท้ายโครงการ)  
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) 
ราค
า 

หน่ว
ยนับ 

ภาคเรียนที่ 
2  

ปีการศึกษา 
2562 

ภาคเรียนที่ 
1  

ปีการศึกษา 
2563 

ต.ค.62 – 
มี.ค.63 

เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

จ านว
น 

เงิ
น 

จ านว
น 

เงิ
น 

1 ด าเนินการจัดกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ     

  

2 ด าเนินการกิจกรรมแข่งขันย่อยของแต่ละกลุ่มสาระ       

รวม       

 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการเพ่ิม
มากขึ้น 
2. ครูได้รับรางวัลผู้ฝึกสอน
นักเรียนได้รับรางวัลเพ่ิมมาก
ขึ้น 

- รายงานผลการด าเนินการ 
 
 
 
 

- แบบรายงาน 
 
 
 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1  นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตเพ่ิมสูงขึ้น 
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10.2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิม
สูงขึ้น 

 
 
       

 
ลงชื่อ.................................................... 

     ( นายอภิสิทธิ์   เทพอินทร์ ) 
ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงชื่อ.................................................... 

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

  

 
 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ ์จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานวิชาการ 

ชื่อโครงการ     พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ         นายอภิสทิธิ์   เทพอินทร์ 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร    
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะใน
ศตวรรษ 

ที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาครูให้มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

สนองนโยบาย สพฐ.       
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
1. หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความส าคัญ ที่มา และเหตุผล ควรมีการอ้างอิง เช่น นโยบาย 
หรือ 
หลักวิชาการ) 

การนิเทศการเรียนการสอน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโรงเรียน ซึ่งผู ้บริหารจะต้องก าหนด
นโยบาย และก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบาย  กลยุทธ์ จุดเน้น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 
36 เพื ่อให้กระบวนการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ ์ตามความคาดหมาย พระราชบัญญัติการศึกษา 
พุทธศักราช 2542 ก าหนดให้มีระบบ      การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการก าหนดให้โรงเรียนมี
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา และมีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือปรับปรุงมาตรฐานให้สูงขึ้น พร้อมที่จะรับการประเมิน
ภายใน และภายนอก การนิเทศการเรียนการสอน จึงหมายถึง การด าเนินการใดๆ ที่ท าให้ครูมีความพร้อม
และมีก าลังใจ ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพของตนเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน และเตรียมพร้อมส าหรับการประเมินภายนอก 

การนิเทศการเรียนการสอนที่สนองต่อนโยบายปฏิรูปการศึกษา จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการ
นิเทศมี  เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมีขวัญก าลังใจ และมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  และยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นอยู่
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เสมอ  การนิเทศเป็นกิจกรรม   ที่จะต้องด าเนินไปอย่างเป็นระบบ และต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจเข้าใจ
อันดีต่อกันระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับ    การนิเทศ เป็นกิจกรรมที่เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้รับการนิเทศ  อีกทั้งช่วยให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพหรือระดับคุณภาพ
ครูของคุรุสภาให้สูงขึ้น 
กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการนิเทศการเรียนการสอนนี้ขึ้นมา เพ่ือให้การ
นิเทศภายในของครู ด าเนินการอย่างเป็นระบบมีแบบแผนและสอดคล้องกับสภาพปัญหา มุ่งพัฒนาในทุก
ด้านเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย ตามมาตรฐาน 
2. วัตถุประสงค ์  (พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/หลักการและเหตุผล) 

2.1 เพ่ือให้ครูมีความพร้อมในการจัดท าเอกสารประจ าห้องเรียนและมีแผนการจัดกิจกรรม  
2.2 เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามหลักสูตรและเป็นปัจจุบัน โดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย  
2.3 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตร 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ (จ านวนที่ได้รับการพัฒนาเป็นตัวเลขหรือร้อยละ) 
 3.1.1 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการสอน ร้อยละ ๑๐๐ 

3.1.2 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนการสอนอีกท้ังนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
4. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

ต.ค.  62  นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
2. 

ด าเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๒.๑ นิเทศภายในกลุ่มสาระ หรือ
ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 
๒.๒ นิเทศจากผู้บริหารหรือผู้
ได้รับมอบหมาย ภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง 

ระยะที่ 1      
ธ.ค. 62 
ระยะที่ 2      
ก.ค. 63 

1,000   นายอภิสิทธิ์และ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้หรือ
ฝ่ายบริหาร 
 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

1. สังเกต สอบถาม  
2. เก็บรวบรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 

ระยะที่ 1      
ก.พ. 63 
ระยะที่ 2      
ก.ย. 63 

 นายอภิสิทธิ์และ
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

1. หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการสรุป ระเมินผล     
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
2. รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้บริหาร 

กันยายน 2563  นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายอภิสิทธิ์   เทพอินทร์ 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 1,000   บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา  บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี            บาท 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                       บาท 

รวม 1,000   บาท 
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รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

นิเทศภายการสอน 
ภาคเรียนที่ 1 
-ค่าเอกสาร วัสดุ 
นิเทศ 
สาระการเรียนรู้และ
แบบสรุปรายงาน     

  500   นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

นิเทศภายการสอน
ภาคเรียนที่ 2 
-ค่าเอกสาร วัสดุ 
นิเทศ 
สาระการเรียนรู้และ
แบบสรุปรายงาน     

  500   นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

รวม   1,000    

 
 
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 
จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 110 รีม 2 220 4 440 

2 ปากกา 100 กล่อง 1 100   

3 ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด 240 กล่อง   2 240 

รวม    320  680 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศ
การ 

เรียนการสอนร้อยละ100 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด   

- การสังเกต  
- การประเมินนิเทศ 
 

-แบบบันทึกการนิเทศ 
-แบบประเมินการนิเทศ 
-ปพ. 5 
-สารสนเทศงานวิชาการ 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
                                       

 
ลงชื่อ.................................................... 

     ( นายอภิสิทธิ์   เทพอินทร์ ) 
ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงชื่อ.................................................... 

     (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
     หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
ลงชื่อ.................................................... 

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
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กลุ่มงานวิชาการ 
ชื่อโครงการ     บริหารงานวิชาการ   
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ         นายอภิสทิธิ์   เทพอินทร์ 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร    
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิ

บาล 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 20 พัฒนาระบบงานส่งเสริมสนับสนุนงานการเรียนการสอน 

สนองนโยบาย สพฐ.       
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
 
1. หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความส าคัญ ที่มา และเหตุผล ควรมีการอ้างอิง เช่น นโยบาย 
หรือ 
หลักวิชาการ) 

นโยบายรัฐบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในประเด็นประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ระบุให้มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับ
สมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้างและระบบการ
บริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้ง
ในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้นและการให้บริการถึงตั ว
บุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบมุ่งเน้นการจัดการความรู้
และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการ
ท างานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นหน่วยงานหลักในโรงเรียนที่รับผิดชอบการให้บริการด้านวิชาการ การ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา โดยให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู 
โดยจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ ระบบงานทะเบียน และระบบงานวัดผลประเมินผล แต่การให้บริการ
ดังกล่าวยังไม่สามารถสร้างความสะดวกและความพึงพอใจแก่นักเรียน ครู และผู้มาติดต่อราชการ กลุ่ม
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บริหารวิชาการจึงได้จัดท าโครงการบริหารงานวิชาการ  เพ่ือให้การบริหารจัดการงานวิชาการเป็นไปอย่างมี
ระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ ดังนั้นฝ่ายงานวิชาการจึงได้จัดท าโครงการบริหารงานวิชาการขึ้นอัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป   
 
 
 
 
2. วัตถุประสงค ์  (พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/หลักการและเหตุผล) 
 1. เพ่ือพัฒนาส านักงานกลุ่มงานวิชาการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้บริการและสนับสนุนการพัฒนาด้านงานวิชาการแก่คณะครู 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ (จ านวนที่ได้รับการพัฒนาเป็นตัวเลขหรือร้อยละ) 
  1. นักเรียน คร ูผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ 
ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 70 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการให้บริการแก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

ต.ค.  62  นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการงาน
ส านักงาน 
1.1 เสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดอุปกรณ์ส านักงาน ตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
1.2 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ี
ได้รับอนุมัติ 

ระยะที่ 1      
พ.ย. 62 
ระยะที่ 2      
พ.ค. 63 

30,215   นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1.3 บริหารจัดการทรัพยากรใน
ส านักงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู 
2.1 เสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุฯ 
2.2 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ี
ได้รับอนุมัติ 
2.3 แจกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์แก่คณะ
ครูภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

1. สังเกต สอบถาม  
2. เก็บรวบรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 

กันยายน 2563  นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

1. ประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานวิชาการ 
2. หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการสรุปผล 
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
2. รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้บริหาร 

กันยายน 2563  นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายอภิสิทธิ์   เทพอินทร์ 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 30,215   บาท 
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เงินบ ารุงการศึกษา  บาท 
เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี            บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                       บาท 

รวม 30,215   บาท 
 
 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1.บริหารจัดการงาน
ส านักงาน 

  13,215   นายอภิสิทธิ์   เทพ
อินทร์และคณะ 

2.สนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอนของ
คร ู

  17,000   นายอภิสิทธิ์   เทพ
อินทร์และคณะ 

รวม   30,215      
 

***** (ถ้ามีรายการไม่มาก พิมพ์ต่อได้ตามล าดับ กรณีมีมาก ให้แนบท้ายโครงการ)  
 

 
 

 
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
 



124 
 

 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา 
หน่ว
ยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 

2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 

2563 
ต.ค.62 – มี.ค.

63 
เม.ย.63 – ก.ย.

63 
จ านว

น เงิน 
จ านว

น เงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 550 กล่อง 5 2,700   

2 
หมึกก๊อปปี้ปริ๊นท์ 

1,20
0 กล่อง   7 8,400 

3 
กระดาษไขก๊อปปี้ปริ๊นท์  

3,50
0 ชุด   1 3,500 

4 ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด 240 กล่อง 10 2400   

5 แปรงลบกระดาน 240 โหล   3 720 

6 หมึกเติมปริ้นเตอร์ Brother DCP-T500สี
ด า 270 ขวด 2 540 

2 
540 

7 หมึกเติมปริ้นเตอร์ Brother DCP-T500 
สี 250 ขวด 3 750 

3 
750 

8 กระดาษท าปกการ์ดขาว A4 80 รีม 4  320   

9 ปากกาเคมี 240 โหล 1  240   

1
0 

เทปกาว 2 หน้า บาง 
100 

 ม้วน 
10 

1,000 
  

1
1 

แล็คซีน 1.5 นิ้ว คละสี 
50 

ม้วน 
20 

1,000 
  

1
2 

สก๊อตเทปใส 0.5 นิ้ว 
20 

อัน 
10 

200 
  

1
3 

กระดาษท าปกการ์ดสี ชมพู เหลือง ฟ้า 
95 

 รีม 
6 

570 
  

1
4 

กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 
75 

ขวด 
2 

150 
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ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา 
หน่ว
ยนับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 

2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 

2563 
ต.ค.62 – มี.ค.

63 
เม.ย.63 – ก.ย.

63 
จ านว

น เงิน 
จ านว

น เงิน 

1
5 

ฟิวเจอร์บอร์ด 65x120 cm. 
60 

แผ่น 
30 

1,800 
  

1
6 

กระดาษชาร์ตขาวบาง 
5 

แผ่น 
100 

500 
  

1
7 

เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON 
5,10

0 
เครื่อ

ง  
 

1 5,100 

รวม 
 

 
 

11,97
0 

 18,21
0 

 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียน คร ูผู้บริหาร 
ผู้ปกครองและชุมชน มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงาน
วิชาการ ในระดับดีข้ึนไปร้อย
ละ 70 

 - การสอบถาม  
- การสังเกต  
- การประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบสอบถาม  
- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน  
  

 
 
 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. การบริหารจัดการงานกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้บริการด้านวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง และทันสมัยขึ้น 
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ลงชื่อ.................................................... 

     ( นายอภิสิทธิ์   เทพอินทร์ ) 
ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงชื่อ.................................................... 

     (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
   หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

    ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

 
ลงชื่อ.................................................... 

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานวิชาการ 

ชื่อโครงการ     พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้) 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ         นายอภิสทิธิ์   เทพอินทร์ 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร    

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากร 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
สนองนโยบาย สพฐ.       

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ.   

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
1. หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความส าคัญ ที่มา และเหตุผล ควรมีการอ้างอิง เช่น นโยบาย 
หรือ 
หลักวิชาการ) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545  ได้มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมและสมดุล ฉะนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  การจัดการศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนี้ จ าเป็นที่ครูต้องปรับปรุงกระบวนทัศน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
หรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ตาม
แบบแผนการเรียนรู้ของตน เรียนรู้วิธีเรียน มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตของยุคสังคมที่ซับซ้อน
ได้ โรงเรียนต้องสามารถจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้แบบแผนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นพื้นฐานในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเชิงบูรณาการจากเครือข่ายความรู้ทั ้งในโรงเรียน ชุมชน และ
สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง ครูต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะ ความช านาการ
ในการจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะทางสังคม ทักษะการ
คิด จนถึงการอ่านออกเขียนได้ระดับสูง มีทักษะการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ประเมินค่า มีทักษะ
การแก้ปัญหาและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการปฏิรูปการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของครู เพื่อปรับกระบวนทัศน์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และได้รับการ
พัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ 

ด้วยเหตุนี้ ทางกลุ่มงานวิชาการร่วมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาท
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หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2. วัตถุประสงค ์  (พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/หลักการและเหตุผล) 
 1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ (จ านวนที่ได้รับการพัฒนาเป็นตัวเลขหรือร้อยละ) 
 3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ืมข้ึนเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

3.1.2 ครรู้อยละ 100 มีแผนจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 รายวิชาและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาต่อ 1 ภาคเรียน 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

ต.ค.  62  นายอภิสิทธิ์   
เทพอินทร์และ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระฯ 
1.1 การวิเคราะห์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด  
1.2 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  
1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ส่งตรวจแก้ไขก่อนสอน 

ตลอดปี
การศึกษา 

37,000   ครูทุกกลุ่มสาระ 



129 
 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1.4 การจัดกิจกรรมการสอนเน้น 
K P A สมรรถนะ ๕ ด้าน บูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระ
และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอนสนับสนุนกลุ่มสาระฯ 
1.6 การวัดและประเมินผล 
1.7 วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET  
1.8 รายงานการศึกษารายกรณี  
1.9 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และผล
การทดสอระดับชาติของแต่ละ
กลุ่มสาระ 
1.10 จัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID 
Plan) 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และผลผลิตทาง
วิชาการของนักเรียน  

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

1. สังเกต สอบถาม  
2. เก็บรวบรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะที่ 1 
มีนาคม 63 
ระยะที่ 2 

กันยายน 63 

 นายอภิสิทธิ์   
เทพอินทร์และ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

1. หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับ
หัวหน้ากลุ่มสาระ สรุปประเมินผล 
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
2. รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้บริหาร 

กันยายน 63  นายอภิสิทธิ์   
เทพอินทร์และ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายอภิสิทธิ์   เทพอินทร์ 
 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 37,000   บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา  บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี            บาท 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                       บาท 

รวม 37,000   บาท 

 
 
 
 
 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
(ครูพิชัย) 

 3,500    นายพิชัย   

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
(ครูอัญคณาพร) 

 6,000    นางอัญคณาพร 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ฯ  
(ครูขนิษฐา) 

 5,500    นางขนิษฐา 
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กลุ่มสาระภาษาไทย 
(ครูกฤษณะ) 

 5,500    นายกฤษณะ 

กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา (ครู
อรรถพงษ์) 

 3,500    นายอรรถพงษ์ 

กลุ่มสาระศิลปะ  
(ครูอภิชาติ) 

 3,500    นายอภิชาติ 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
(ครูพงศกร) 

 3,500    นายพงศกร 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (ครู

นวลจันทร์) 

 6,000    นางนวลจันทร์ 

 
แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 

 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 

2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 

2563 

ต.ค.62 – 
มี.ค.63 

เม.ย.63 – ก.ย.
63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

1 การด าเนินงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้       

 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพ่ืมข้ึนเป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 
 
 

1. สอบประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 (กลางภาค/ปลายภาคเรียน) 
2. การทดสอบระดับชาติ 
 

1. แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
2. ปพ. 5 
3. ผลการทดสอบระดับชาติ 
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2. ร้อยละ100 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
3. นักเรียนร้อยละ100 มีส่วน
ร่วมในการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการและมีทักษะทาง
วิชาการ 

- ประเมินความพึงพอใจ
ของนร.ที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของครู 
 
 
 
 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 
 

- ประเมินความพึงพอใจของนร.ที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 
 
 
 
 
- แบบประเมิน  
  

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ 
 
                                         

 
 

ลงชื่อ.................................................... 
     ( นายอภิสิทธิ์   เทพอินทร์ ) 

ผู้เสนอโครงการ 

 
 

ลงชื่อ.................................................... 
   (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
    หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

   ผู้เห็นชอบโครงการ 
  

 
 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
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ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานวิชาการ 

ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ         นายอภิสทิธิ์   เทพอินทร์ 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

สนองนโยบาย สพฐ.       
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

1. หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความส าคัญ ที่มา และเหตุผล ควรมีการอ้างอิง เช่น นโยบาย 
หรือ 
หลักวิชาการ) 

คุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน   จึงเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ  
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้ตระหนักและสนองนโยบายดังกล่าว โดยการจัดท าโครงการติวเข้มเสริมความรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษาท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถ



134 
 

 

ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในปี
การศึกษา 2563 ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีคะแนนความก้าวหน้าเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 
3 โดยได้ตั ้งค่าเป้าหมายของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ไว้ที ่ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31.91 
คณิตศาสตร์ 27.55 ภาษาอังกฤษ 32.82 ภาษาไทย 56.23) และตั้งค่าเป้าหมายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ไว้ที่ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31.23 คณิตศาสตร์23.91 ภาษาอังกฤษ 26.64 ภาษาไทย 41.14 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 38.18) ซึ ่งจากผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน              ปี
การศึกษา 2562 ที่ผ่านมาของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  มีคะแนนเฉลี่ยต ่ากว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้          ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จึงได้ด าเนินการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผล 
เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นและนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-net) สูงกว่าค่าเป้าหมายและสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น
ทางโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขึ้น  
2. วัตถุประสงค ์  (พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/หลักการและเหตุผล) 
     1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามค่าเป้าหมายของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
     2. เพ่ือให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ทุกรายวิชา 
3. เป้าหมาย   
    3.1 เชิงปริมาณ (จ านวนที่ได้รับการพัฒนาเป็นตัวเลขหรือร้อยละ) 

 3.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
  3.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6           

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         
    3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 
 
4. วิธีด าเนินการ 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

ต.ค.  62  นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
2. ด าเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนา     
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
3. จัดติวเข้มเตรียมความพร้อม
การทดสอบระดับชาติ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6   

ระยะที่ 1       
ธ.ค.62 – มี.ค.

63 

ระยะที่ 2      
ก.ค.-ก.ย.63 

5,000   นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

1. สังเกต สอบถาม  
2. เก็บรวบรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 

กันยายน 2563  นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

1. หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการสรุปผล 
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
2. รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้บริหาร 

กันยายน 2563  นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
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6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายอภิสิทธิ์   เทพอินทร์ 
 
 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 5,000   บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา  บาท 
เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี            บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                       บาท 

รวม 5,000   บาท 
 
 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 5,000    นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

รวม  5,000     
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 
จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 550 กล่อง   5 2,700 
2 คัตเตอร์แสตนเลต ด้ามเหล็กใหญ่ 50 อัน   4 200 

3 กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว 60 อัน   5 300 

4 ตลับชาด เบอร์2 แดง น ้าเงิน 50 อัน   3 150 
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ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 
6 กาวยูฮู หลอดลิปสติก 40 กรัม 90 อัน   2 180 

7 แล็คซีน 1.5 นิ้ว คละสี 50 ม้วน   10 500 

8 ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด 240 กล่อง   4 960 
รวม      4,990 

9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 
 
2. ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  มี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         
 

 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 
 
 
 
ทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติ O-NET 

1. แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
2. ปพ. 5 
 
1. ประเมินโดยใช้แบบทดสอบ
ระดับชาติ O-NET 
-รายงานผลการทดสอบระดับชาติ 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
36 

 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1.  นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาสูงขึ้น 
2.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 6  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) คะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้นร้อยละ 3  
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ลงชื่อ.................................................... 
     ( นายอภิสิทธิ์   เทพอินทร์ ) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
     (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
    หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

 
 

ลงชื่อ.................................................... 
     (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
   หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานวิชาการ 

ชื่อโครงการ     พัฒนางานวิจัยและหลักสูตรสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ปกต ิ  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ         นายอภิสทิธิ์   เทพอินทร์ 
สนองยุทธศาสตร์ของโรงเรียน    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน  
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน 
กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของ สพฐ. และ

กระทรวงศึกษาธิการ 
สนองนโยบาย สพฐ.       

นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
1. หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความส าคัญ ที่มา และเหตุผล ควรมีการอ้างอิง เช่น นโยบาย 
หรือ 
หลักวิชาการ) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็นกฎหมายแม่บทเกี ่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
มาตรา ๒๒  ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการที่ว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสามารถสูงสุด  ขบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู ้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”  มาตรา ๖  กล่าวว่า   “การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ   สติปัญญาและ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต   สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”  ดังนั้น 
ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช  
2551  เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  ครูจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้และการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง
ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามหลักสูตรของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดของผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ รวมทั้งการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนของแต่ละกลุ่มสาระ  ท า
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนเป็นไปตามความสามารถของผู้เรียนและมีความสามารถผ่านการ
ประเมินของช่วงชั้นการเรียน  ต่างๆในระดับที่ดี  ตามการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีคุณภาพตามนโยบายของโรงเรียนดีศรตี าบล  
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 นอกจากนี้ การวิจัยในชั้นเรียนก็มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนของครูเพราะช่วยให้
ครูสามารถคิดค้นวิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่ งจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ให้ความส าคัญของการวิจัยใน
ชั้นเรียนโดยก าหนดไว้ในมาตรา ๒๔ (๕) ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ้และในมาตรา ๓๐ 
ก าหนดให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับกร
ศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๕ : ๑๔-๑๗) ทั้งนี้ในพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๙ ยังให้ความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน โดยมาตรฐาน
ความรู้ และประสบการวิชาชีพนั้นได้มีข้อก าหนดส าหรับครูเพื่อท าวิจัยและครูต้องมีสมรรถนะ ๒ ประการ 
ได้แก่ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาผู้เรียน (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ๒๕๔๙ : ๒๐-๒๓)  
  ดังนั ้น เพื ่อให้บรรลุจุดมุ ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษา งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานวิจัยและหลักสูตรสถานศึกษา  ส่งเสริม
กระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรในระดับชั้นเรียนและการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา  
2. วัตถุประสงค ์  (พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/หลักการและเหตุผล) 

2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร 8 กลุ่มสาระและ ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น  

2.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูให้มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย   
3.1 เชิงปริมาณ (จ านวนที่ได้รับการพัฒนาเป็นตัวเลขหรือร้อยละ) 

     3.1.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 2 เล่ม 
 และหลักสูตรกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ จ านวน 16 เล่ม 

3.1.2 ครูร้อยละ100 มีงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ คนละ 1 ชิ้น/ภาคเรียน 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  ครมีูหลักสูตรที่สมบูรณ์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าแผนการจัดการเรียนการเรียนรู้ที่ด้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

3.2.2. ครสูามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและน าผลการวิจยัไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

 
4. วิธีด าเนินการ 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

ต.ค.  62  นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา  
1.2 ประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ตามหลักแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
2560) 
1.3 รายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 
มีนาคม 2563 

 
 

 
2,000   

นายอภิสิทธิ์และ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้หรือ
ฝ่ายบริหาร 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

1. สังเกต สอบถาม  
2. เก็บรวบรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

กันยายน 2563  นายอภิสิทธิ์และ
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

1. หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการสรุประเมินผล      
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
2. รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้บริหาร 

กันยายน 2563  นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายอภิสิทธิ์   เทพอินทร์ 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 2,000   บาท 
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เงินบ ารุงการศึกษา  บาท 
เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี            บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                       บาท 

รวม 2,000   บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

-จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา     

  1,000   นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

-วิจัยในชั้นเรียน    1,000   นายอภิสิทธิ์และ
คณะ 

รวม   2,000    

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 

2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 

2563 

ต.ค.62 – มี.ค.
63 

เม.ย.63 – ก.ย.
63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 
1 แฟ้มโชว์เอกสาร ชนิดห่วงพร้อมใส้ ตราช้าง 110 อัน   18 1,980 

รวม      1,980 

9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ 
ต้องการของท้องถิ่น 2 เล่ม 
และหลักสูตรกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ  
จ านวน 16 เล่ม ครบร้อยละ 100 

- การสังเกต  
- การประเมิน 
 

-แบบบันทึก 
-แบบประเมินการใช้หลักสูตรและ
วิจัยในชั้นเรียนและสถานศึกษา 
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2. ครูร้อยละ 100 มีงานวิจัยในชั้น
เรียนที่มีคุณภาพ คนละ 1 ชิ้น/ภาค
เรียน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.  มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับผู้เรียนและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
 2.  ครูมผีลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมมีระดับคุณภาพดี 

3.  ชุมชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
                                         

 
ลงชื่อ.................................................... 

     ( นายอภิสิทธิ์   เทพอินทร์ ) 
ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงชื่อ.................................................... 

  (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

 
ลงชื่อ.................................................... 

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

ลงชื่อ………………………………………… 
(นายอรรณพ  ยะตา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 
 
ชื่อโครงการ     โครงการติดตามและประเมินผลกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
[03.09] 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม ่    โครงการต่อเนื่อง     โครงการ
พิเศษ 

ผู้รับผิดชอบ        นายอภิชาติ  กึมรัมย์ 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กรข้อที่   3 พัฒนาการบริหารจัดการ 

สนองกลยุทธ์ระดับแผนงานข้อที่   12 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      13 พัฒนาระบบสารสนเทศ 

สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. หลักการและเหตุผล 
  กลุ่มงานกิจการนักเรียนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน  มุ่งส่งเสริม
และพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา  มีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน  โดยการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เสนอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ห ร ื อ ก ิ จ ก ร ร ม ต ่ า ง  ๆ  ไ ด ้ ท ร า บ 
เป็นระยะ ๆ และสามารถน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป   
  ดังนั้น ทางกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนจึงได้จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลกลุ่มงาน
กิจการนักเรียน ขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
2. วัตถุประสงค ์  
 2.1  เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 2.2  เพ่ือให้ข้อมูลการด าเนินงานกลุ่มงานกิจการนักเรียนเป็นปัจจุบัน 

3. เป้าหมาย 
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3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 ผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการนักเรียนเป็นไปตามแผนร้อยละ 90 
 3.1.2 ข้อมูลการด าเนินงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียนเป็นปัจจุบันร้อยละ 90 

3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการนักเรียนเป็นไปตามแผน 
   3.2.2 ข้อมูลการด าเนินงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียนเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/

ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
1. ประชุมวางแผน จัดท าโครงการ  
 

ตุลาคม 
2562 

 

- กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์
เพ่ือการด าเนินการตามที่วางแผน 
กิจกรรมที่ 2 ติดตามการ
ด าเนินงาน 

 
มิถุนายน 
2563 
 
ตลอดภาค
เรียน 

 
300 

 
200 

 
กลุ่มงานกิจการ

นักเรียน 

3. 
ตรวจสอบ 

(Check) 

- สังเกต สอบถาม รวบรวมข้อมูล ตลอดภาค
เรียน 

- กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

4. 
ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผล กันยายน 
2563 

- กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 500 บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา  บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี            บาท 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                       บาท 

รวม 500 บาท 
 

รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. การติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานกิจการ
นักเรียน 

  500  500 กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

รวม     500 

 
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
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ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 

2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 

2563 
ต.ค.62 – 
มี.ค.63 

เม.ย.63 – ก.ย.
63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 
ยี่ห้อดับเบิ้ล เอ 

120 รีม   2 รีม 240 

2 แฟ้มใส่เอกสาร 60 1 เล่ม   2 เล่ม 120 

3 ใส้แฟ้มใส่เอกสาร 70 1 แพ็ค   2 แพ็ค 140 

รวมทั้งสิ้น 500 

 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการนักเรียน
เป็นไปตามแผนร้อยละ 90 

การบันทึกการด าเนินงาน แบบบันทึกการด าเนินงาน 

ข้อมูลการด าเนินงานของกลุ่มงานกิจการ
นักเรียนเป็นปัจจุบันร้อยละ 90 

การบันทึกข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการนักเรียนเป็นไปตามแผนและมีข้อมูลการด าเนินงานเป็นปัจจุบัน 
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ลงชื่อ.................................................... 
     (นายอภิชาติ  กึมรัมย์) 

     หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
      ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
     (นายอภิสิทธิ์  เทพอินทร์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

      ผู้เห็นชอบโครงการ 
  

 
ลงชื่อ.................................................... 

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงาน กิจกรรมนักเรียน 
ชื่อโครงการ        พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลื่อนักเรียน 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ต่อเนื่อง  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ            นางนวลจันทร์  กันทร 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อ 1. พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ 1. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
                                          ข้อ 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดี 
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สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที1่  คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 
1. หลักการและเหตุผล  

  การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญาและด้าน
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาแล้วนั้นจะต้องด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียน การป้องกันและการช่วยเหลือ เเกป้ัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา ดังนั้นภาพความส าเร็จที่เกิดจากการ
พัฒนานักเรียน ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน 
โดยเฉพาะบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นส าคัญ ในการด าเนินการต่างๆ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างใกล้ชิด ความรักและความเมตตาท่ีมีต่อศิษย์ และความภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นฝ่ายสนับสนุน ช่วยเหลือนักเรียนและครูผู้ปฏิบัติ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนส าคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ คนเก่ง และด าเนิน
ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข                                 
              การดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สร้าง
ภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาสติปัญญา 
ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการท างานร่วมกัน ระหว่าง
เครือข่ายผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้นักเรียน
ทันทีและรวดเร็ว  

    ดั้งนั้นโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  จึงจัดท าโครงการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและให้
โรงเรียน ผู้ปกครอง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน  การท างานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการท างานที่มี
ระบบ  พร้อมด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับรองการประเมินได้ 
 
2. วัตถุประสงค์  
          1.  เพ่ือให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
           2.  เพ่ือให้โรงเรียน  ผู้ปกครอง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน  มีการท างานร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการท างานที่มีระบบ  พร้อมด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับรองการ

ประเมินได ้
          3.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  
  1. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีขั้นตอนในการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียนด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน ร้อยละ 80  
 2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากคณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชน อย่าง
เต็มที่ 
ร้อยละ 80 
                    3.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 90 
 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. การด าเนินงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน 
 2. โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้ท างานร่วมกัน โดยผ่าน 
กระบวนการท างานที่เป็นระบบ ชัดเจน มีเอกสารหลักฐาน สามารถตรวจสอบได้ 

3. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
ขั้นเตรียมการ 
1.1) ขออนุมัติโครงการ 
1.2) ประชุมวางแผนในการ
ด าเนินงาน 

ตุลาคม 2562  นางนวลจันทร์  
กันทร 

 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

ขั้นด าเนินการ 
2.1) การรู้จักนักเรียนรายบุคคล 
2.2) การคัดกรองนักเรียน 
2.3) การส่งเสริมพัฒนา 
2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 
พฤศจิกายน 
2562 
ธันวาคม  
2562 

 
 

4,000 

 
- ครูที่ปรึกษา 
- ครูทุกคน 
- ครูแนะแนว  
- ครูกิจการ
นักเรียน - 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
2.5) การส่งต่อภายในและ
ภายนอก 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
 
 

ผู้อ านวยการ 
 - หน่วยงาน
ภายนอก 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- สังเกต สอบถาม รวบรวมข้อมูล 

 
ตลอดภาค
เรียน 

 ครูที่ปรึกษา 
ครูระบบการดูแล 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

4.2 ประเมินสรุป และรายงานผล กันยายน 
2563 

1.000.- งานระบบการ
ดูแล 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ปรึกษางานระบบดูแล  
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 6,500.- บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา - บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี           - บาท 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                      - บาท 

รวม 6,500.- บาท 

 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 
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ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1.การรู้จักนักเรียน
รายบุคคล  
   -  จัดท า ปพ. 8 
   -  เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
   -  จัดท า SDQ 
   - ประชุมผู้ปกครอง
ชั้นเรียน 

   
 
 
3,000 

  
 
 
3,000 

 

2. การคัดกรอง
นักเรียน 
  - จัดท า SDQ 
  - สัมภาษณ์/ 
สอบถาม 
 

  1,000  1,000  

3. การส่งเสริมพัฒนา 
  - สอนซ่อมเสริม 
  - กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ 
   -การเล่นกีฬา/
ดนตรี 
  - อบรมนักเรียนจาก
ครู ต ารวจ พระ เป็น
ต้น 
  - โฮมรูม 
  - ให้ทุนการศึกษา   

  1,500  1500  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 
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1.การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
  - อบรมคุณธรรม 
  -ให้ค าปรึกษา 
  - เยี่ยมบ้าน   

  -    

2.การส่งต่อภายใน
และภายนอก   

  -    

น าเสนองาน 
   - สิ้นสุดการ
ด าเนินงาน    

  1,000  1,000  

รวม   6,500  6.500  

 
แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 

2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 

2563 
ต.ค.62 – 
มี.ค.63 

เม.ย.63 – ก.ย.
63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 80 แกรม 120 รีม   10 1,200 

2 กระดาษชาร์ดสีต่างๆ อย่างละ 2 แผ่น 10 แผ่น   10 100 

3 กระดาษโปสเตอร์บาง สีต่างๆ อย่างละ 2 10 แผ่น       16  160 

4 เทปกาวสองหน้าหนา 200 ม้วน   5 1,000  

5 กระดาษการ์ดท าปกสีขาว 80 รีม   2  160 

6 เทปกาวสองหน้าบาง 100 ม้วน   100 1,000 

 ลวดเสียบ 15 กล่อง   13 195 

 แฟ้มห่วงพลาสติก 1 นิ้ว 35 แฟ้ม    1,225 

7 กาวลาเท็ก   ขวดใหญ่ 60 ขวด   1  60 

9 ป้ายไวนิลงานระบบดูแลฯ , โครงสร้างงาน 700 ป้าย   2 1,400 

รวมทั้งสิ้น 6,500.- 

9. การประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
2. โรงเรียน ผู้ปกครอง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชนได้ท างานร่วมกัน   
โดยผ่านกระบวนการท างาน 
ที่เป็นระบบชัดเจนมีเอกสาร
หลักฐาน สามารถตรวจสอบ
ได้ 

 
1. ประเมินผลคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
2.การสรุปผลของการ 
คัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 
3. การสังเกต/สัมภาษณ์ของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินกิจกรรมตามเอกสาร
ที่ก าหนดให้ 

 
1. แบบประเมินผลคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
2. แบบรายงานการสรุป 
การคัดกรองนักเรียนแต่ละชั้น 
3. แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์/
แบบสอบถาม 
- แบบประเมินกิจกรรม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดซึ่งอาจมีมากกว่าวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด) 

1. ด าเนินงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ได้รับการ

ร่วมมือจากผู้ปกครอง และชุมชน 

2. ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการให้ช่วยเหลือนักเรียน 

          3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                                         

 
ลงชื่อ.................................................... 

      (นางนวลจันทร์  กันทร) 
     หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

      ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงชื่อ.................................................... 

     (นายอภิชาติ  กึมรัมย์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มกิจการนักเรียน 

      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

ลงชื่อ………………………………………… 
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(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 
ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนางานส านักงานกิจการนักเรียน [03.01] 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม ่    โครงการต่อเนื่อง     โครงการ
พิเศษ 

ผู้รับผิดชอบ        นายอภิชาติ  กึมรัมย์ 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กรข้อที ่  3 พัฒนาการบริหารจัดการ 

สนองกลยุทธ์ระดับแผนงานข้อที่   12 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่   2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. หลักการและเหตุผล  
งานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน 

เช่นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  งานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  งานทางด้านยาเสพติด  งานส่งเสริมสุข
ภาวะอนามัยนักเรียน  งานพฤติกรรมนักเรียน  งานสภานักเรียน  ฯลฯ  ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  โดยการ
น าสื่อเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัดเวลาในการท างาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอเอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ   
  ดังนั้น ทางกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานกลุ่มงานกิจการนักเรียน
ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว  ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 

 
2. วัตถุประสงค ์  
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 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้ทันสมัย 
 2.2 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
3. เป้าหมาย 

3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 ระบบการปฏิบัติงานมีความทันสมัยร้อยละ 90 
  3.1.2 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงานร้อยละ 90 

  3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ระบบการปฏิบัติงานมีความทันสมัย   
  3.2.2 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/

ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
1. ประชุมวางแผน จัดท าโครงการ  
 

ตุลาคม 
2562 

 

- กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์
ให้แต่ละงานในกลุ่มงานกิจการ
นักเรียนตามที่วางแผน 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าทะเบียนคุม
การใช้งาน 

 
มิถุนายน 
2563 
 

 
5,071 

 
กลุ่มงานกิจการ

นักเรียน 

3. 
ตรวจสอบ 

(Check) 

- สังเกต สอบถาม รวบรวมข้อมูล 

 
ตลอดภาค
เรียน 

- กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/

ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
4. 

ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผล กันยายน 
2563 

- กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 5,071 บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา  บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี            บาท 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                       บาท 

รวม 5,071 บาท 
 

รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 
งานกิจการนักเรียน 

  5,071  5,071 กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

รวม     5,071 
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
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ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 

2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 

2563 
ต.ค.62 – 
มี.ค.63 

เม.ย.63 – ก.ย.
63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 
ยี่ห้อดับเบิ้ล เอ 

650 กล่อง   2กล่อง 1,300 

2 หมึกเติมปริ้นเตอร์ Brother DCP-T500สีด า 270 ขวด   4 ขวด 1,080 

3 หมึกเติมปริ้นเตอร์ Brother DCP-T500 สี 230 ขวด   6 ขวด 1,380 

4 กระดาษการ์ดหอมท าปก 150g A4 
สีขาวมุก  

150 รีม   2 รีม 300 

5 กระดาษท าเกียรติบัตร  A4   200 รีม   2 รีม  400 

6 เทปกระดาษกาวย่นคละสี 1.5 นิ้ว 50 ม้วน   8 ม้วน 400 

7 กระดาษโปสเตอร์สี คละสี 15 แผ่น   14 แผ่น 210 

รวมทั้งสิ้น 5,070 

 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

ระบบการปฏิบัติงานมีความทันสมัยร้อยละ 
90 

- การสังเกต 
- การบันทึกข้อมูล 

- แบบสังเกต 
- แบบบันทึกข้อมูล 

มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 90 

- การสังเกต 
- การบันทึกข้อมูล 

- แบบสังเกต 
- แบบบันทึกข้อมูล 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ระบบการปฏิบัติงานมีความทันสมัยและมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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ลงชื่อ.................................................... 
     (นายอภิชาติ  กึมรัมย์) 

     หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
      ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
     (นายอภิสิทธิ์  เทพอินทร์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

      ผู้เห็นชอบโครงการ 
  

 
ลงชื่อ.................................................... 

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 
ชื่อโครงการ     โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  [03.03] 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม ่    โครงการต่อเนื่อง     โครงการ
พิเศษ 

ผู้รับผิดชอบ        นายอภิชาติ  กึมรัมย์ 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กรข้อที่   1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ระดับแผนงานข้อที่   1 พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
      5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดี 

สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่   2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่   1 คุณภาพของผู้เรียน 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ได้มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  
มีคุณธรรมจริยธรรมนั้น จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข   

งานกิจการนักเรียนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขึ้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 เพ่ือให้นักเรียนมีความประพฤติดีและเป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคมในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์  
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2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
     2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

3. เป้าหมาย 
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมร้อยละ 90 
3.1.2 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขร้อยละ 90 

3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                3.2.1 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
                3.2.2 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 

 

4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/

ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
 

ตุลาคม 
2562 

- กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมไหว้ครู 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรม
คุณธรรม 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริม 
                อัตลักษณ์โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอบรมหน้า
เสาธง 
                ภาคเช้า – เย็น 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเดอะไอดอล 
                หรือเด็กดีศรีแม่อ้อ 

 
พฤษภาคม 
63 
มิถุนายน 63 
ตลอดภาค
เรียน 
ตลอดภาค
เรียน 
 
ตลอดภาค
เรียน 
 

 
500 

2,000 
1,500 

- 
 
- 
 
- 
 

500 
 

 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/

ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมวันส าคัญ 
                แห่งชาต ิ
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมวันส าคัญ
ทาง 
                ศาสนา 
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมส่งเสริม
และ 
                แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน 

ตลอดภาค
เรียน 
 
ตลอดภาค
เรียน 
 
ตลอดภาค
เรียน 
 
มีนาคม 
2563 
ตลอดภาค
เรียน 

1,500 
 

4,000 
- 

3. 
ตรวจสอบ 

(Check) 

- สังเกต สอบถาม รวบรวมข้อมูล 

 
ตลอดภาค
เรียน 

- กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

4. 
ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผล กันยายน 
2563 

- กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 10,000 บาท 
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เงินบ ารุงการศึกษา  บาท 
เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี            บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                       บาท 

รวม 10,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศ  200 300  500  
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

2. กิจกรรมไหว้ครู  500 1,500  2,000 

3. กิจกรรมอบรม 
   คุณธรรม 

500 200 800  1,500 

4. กิจกรรมส่งเสริม 
   อัตลักษณ์โรงเรียน 

    - 

5. กิจกรรมอบรมหน้า 
   เสา ธงภาคเช้า – 
เย็น 

    - 

6. กิจกรรมเดอะ
ไอดอล 
   หรือเด็กดีศรีแม่อ้อ   

    - 

7. กิจกรรมวันส าคัญ 
   แห่งชาติ 

  500  500 

8. กิจกรรมวันส าคัญ 
   ทางศาสนา 

 500 1,000  1,500 

9. กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 

 2,000 2,000  4,000 

10. กิจกรรมส่งเสริม
และ 
  แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน 

    - 

รวม     10,000 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ร้อยละ 90 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุขร้อยละ 90 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

 
 
 
 
 
 

                                         
ลงชื่อ.................................................... 

      (นายอภิชาติ  กึมรัมย์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

      ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
     (นายอภิสิทธิ์  เทพอินทร์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

      ผู้เห็นชอบโครงการ 
  

 
ลงชื่อ.................................................... 

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
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ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 
ชื่อโครงการ     โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม(สภานักเรียน) 

                                          [03.07] 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม ่    โครงการต่อเนื่อง     โครงการ
พิเศษ 

ผู้รับผิดชอบ        นายอภิชาติ  กึมรัมย์ 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่     1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ระดับแผนงานข้อที่  1 พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
      3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 
      5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตใจที่ดี 

สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่   2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่   1 คุณภาพของผู้เรียน 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกา
ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม   
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งานกิจการนักเรียนจึงเห็นสมควรที่จะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปู
พื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้น  รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่  มีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย 
และสามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 
2. วัตถุประสงค ์  
  2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะภาวะผู้น า 
 
3. เป้าหมาย 

3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้เรียนมีทักษะความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยร้อยละ 90 

3.1.2 ผู้เรียนมีทักษะการท างานเป็นทีมร้อยละ 90 
3.1.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาวะผู้น าร้อยละ 90 

3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้เรียนมีทักษะความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 

3.2.2 ผู้เรียนมีทักษะการท างานเป็นทีม 
3.2.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาวะผู้น า 

4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/

ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
1. ประชุมวางแผน จัดท าโครงการ  ตุลาคม 

2562 
- กลุ่มงานกิจการ

และและสภา
นักเรียน 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 ด าเนินการรับสมัคร
และคัดเลือกนักเรียนเป็นแกนน า
ในการด าเนินงานสภานักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจัดการ
เลือกตั้ง 

 
พฤศจิกายน 
2562 
 
ธันวาคม 
2562 
 

 
 
 
 

500 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/

ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
กิจกรรมที ่3 ออกค าสั่งแต่งตั้งการ
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 4 ด าเนินงานสภา
นักเรียน ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

ธันวาคม 
2562 
 
 
ธันวาคม 
2562- 
กันยายน 
2563 

 
 

1,000 

กลุ่มงานกิจการ
และและสภา

นักเรียน 

3. 
ตรวจสอบ 

(Check) 

- สังเกต สอบถาม รวบรวมข้อมูล 

 
ตลอดภาค
เรียน 

- กลุ่มงานกิจการ
และและสภา

นักเรียน 

4. 
ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผล กันยายน 
2563 

- กลุ่มงานกิจการ
และและสภา

นักเรียน 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานกิจการนักเรียนและสภานักเรียน 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 1,500 บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา  บาท 

เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี            บาท 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                       บาท 

รวม 1,500 บาท 
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รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. จัดซื้อวัสดุ 
งานสภานักเรียน 

  1,500  1,500 กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

รวม     1,500 
 

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 

2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 

2563 
ต.ค.62 – 
มี.ค.63 

เม.ย.63 – ก.ย.
63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

1 เทปกระดาษกาวย่นคละสี 1.5 นิ้ว 50 ม้วน - - 4 ม้วน 200 

2 กระดาษโปสเตอร์สี คละสี 15 แผ่น - - 14 แผ่น 210 

3 โฟมขนาดครึ่งนิ้ว 25 แผ่น - - 20 แผ่น 500 

4 มีดคัทเตอร์ขนาดใหญ่ 70 อัน - - 2 อัน 140 

5 กรรไกรขนาดใหญ่ 75 อัน - - 2 อัน 150 

6 กล่องใส่อุปกรณ์ 150 กล่อง - - 2 กล่อง 300 

รวมทั้งสิ้น 1,500 

 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
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ผู้เรียนมีทักษะความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยร้อยละ 90 

- การสังเกต  
- การบันทึกนักเรียนที่เข้าร่วม 
  กิจกรรม 

แบบสังเกต 
แบบบันทึการเข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้เรียนมีทักษะการท างานเป็น
ทีมร้อยละ 90 

- การสังเกต  
- การบันทึกนักเรียนที่เข้าร่วม 
  กิจกรรม 

แบบสังเกต 
แบบบันทึการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาวะผู้น าร้อยละ 90 

การสังเกต 
การประเมินความพึงพอใจ 

แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เรียนมีทักษะความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย  การท างานเป็นทีม และได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาวะผู้น า   

 
 
 

 
                                         

ลงชื่อ.................................................... 
      (นายอภิชาติ  กึมรัมย์) 

     หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
      ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
     (นายอภิสิทธิ์  เทพอินทร์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

      ผู้เห็นชอบโครงการ 
  

 
ลงชื่อ.................................................... 

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
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ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
 

แบบเสนอโครงการ   
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

แผน / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 ชื่อโครงการ      ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

 ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง      โครงการ
พิเศษ  

 ผู้รับผิดชอบ        นางกมลลักษณ์ ฉายากุล 

 สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่            1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

 สนองกลยุทธ์ระดับแผนงานข้อที่            5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ 

 สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อที่                   2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 สนองมาตรฐาน สพฐ ข้อที่.                   1. คุณภาพของผู้เรียน 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยโรงเรียนเป็นสถาบัน ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และให้มีความ
ปลอดภัย  และสามารถจัดระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้นักเรียนได้ ใช้บริการอย่างถูกสุขลักษณะที่
เอื ้อต่อการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตด้านอนามัยและโภชนาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตหลักของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงได้จัดโครงการ
พัฒนางาน ด้านอนามัยโภชนาการขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์  
 2.1. เพ่ือให้ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนมีความพร้อมด้านน ้าดื่มที่สะอาดให้บริการนักเรียน 
 2.2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับบริการอาหารสะอาดปลอดภัยมีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีสุขภาพ
กายสุขภาพจิตดี   เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตหลักของการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
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 2.3. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพต่อไป  

3. เป้าหมาย 
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         8.1.1 นักเรียนรับบริการระบบน ้าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะร้อยละ 80 
         8.1.2 นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะรอ้ยละ 
80 
         8.1.3 นักเรียนรับบริการโรงอาหารและโภชนาการถูกสุขภาพอนามัยระหว่างอยู่ในโรงเรียน
ร้อยละ 80 
3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  นักเรียนรับบริการระบบน ้าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ให้สะอาด  สวยงาม ถูกสุขลักษณะ ได้รับบริการห้องพยาบาลระหว่างอยู่ในโรงเรียน 
 
 
 

 
4. วิธีด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
      1.1 ขออนุมัติการปฏิบัติงาน 
      1.2 ประชุมวางแผนในการด าเนินงาน 

ตุลาคม  
2562 

- กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

- งานกิจการ
นักเรียน 

2. ขั้นด าเนินการ  (Do) 
      2.1 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
           -  ยาและเวชภัณฑ์ 
           -  เครื่องชั่งน ้าหนัก วัดส่วนสูง 
      2.2 จัดชื้อยาบริการ 
           -  นักเรียนที่เจ็บป่วยในโรงเรียน 
       2.3 ด าเนินการเพื่อเตรียมประเมินโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
          - ด้านงานสุขภาพของนักเรียน 

 
พฤศจิกายน 

2562 
พฤศจิกายน 

2562 
ธันวาคม 2562 

 
ธันวาคม 2562 
มีนาคม 2563 

- กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นประเมินผล (Check) 
     3.1 สังเกต  สอบถาม รวบรวมข้อมูล 
     3.2 ประเมินสรุปโครงการ 

 
มิถุนายน 2563- 

กรกฎาคม 
2563 

- กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

- งานกิจการ
นักเรียน 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
     4.1 ท ารายผลการด าเนินงานโครงการ 

 
กรกฎาคม 

2563 

- กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

- งานกิจการ
นักเรียน 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มงานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน 
8.  งบประมาณที่ใช้ 
  เงินอุดหนุน 5,000 บาท 
 
รายละเอียดด้งนี้ 

ที ่ กิจกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยากร 

1 
จัดซื้อยาและอุปกรณ์การปฐม
พยาบาล 

5,000 - - - 

2   - - - 

3   - - - 
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แผนการใช้งบประมาณ 
 

โครงการ  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
 

ที ่
 

รายการ 
(ชนิด ประเภท ขนาด ยี่ห้อ) 

ปีงบประมาณ 2562 

หมาย
เหตุ 

 

ภาคเรียนที่ 2/2561 ภาคเรียนที่ 1/2562 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
(ระบุหน่วย) บาท 

 
(ระบุหน่วย) บาท 

1 ยาแก้ปวดประจ าเดือน 5 แผง 250    

2 ยาหม่อง ขนาด 50 กรัม 3 ขวด 240    
3 ส าลีก้อน 4 ห่อ 200    

4 ส าลีก้าน 4 ห่อ 200    

5 ผ้าปิดแผล ขนาด 2X 2  นิ้ว 3 กล่อง 195    
6 ผ้าปิดแผล ขนาด 3X 3  นิ้ว 3 กล่อง 195    

7 (เทนโซพล๊าสติค) พลาสเตอร์ปิดแผล 3 กล่อง 300    
8 Transpore เทปแต่งแผลชนิดใส ½ นิ้ว x 5 หลา 20 ม้วน 400    

9 แอลกออล์ ขนาด 450 มิลลิลิตร 4 ขวด 200    

10 เบต้าดีน ขนาด 30 ซีซี 4 ขวด 200    
11 ผ้ายืดพันเคล็ด ขนาด 2 นิ้ว 5 ม้วน 150    

12 ยาพาราเซลตามอล  ขนาด 500 มิลลิกรัม 100เม็ด 4 ขวด 200    

13 ยาธาตุน ้าขาว ตรากระต่ายบิน 50 ml. ( 1*12 ) 1 แพ็ค 210    
14 คาลาไมน์โลชั่น ขนาด 100 มิลลิลิตร 6 ขวด 240    

15 แอมโมเนีย  ขนาด 450 มิลลิลิตร 2 ขวด 280    

16 ผงเกลือแร่ 1 กล่อง 120    
17 นีโอเทป ขาว ขนาด 1 นิ้ว 4 ม้วน 320    

18 นีโอเทป ขาว ขนาด 2 นิ้ว 3 ม้วน 270    
19 แซมบัค ขนาด 18 กรัม  5 ตลับ 200    

20 เคาเตอร์เพนคูล ขนาด 120 กรัม 3 หลอด 540    

21 เคาเตอร์เพนร้อน ขนาด 120 กรัม 3 หลอด 540    
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22 ยาลดกรดในกระเพาะอาหารแอนตาซิล แบบแผง 
10 เม็ด 

5 แผง 100 
   

23 ยาเม็ดบรรเทาหวัด ทิฟฟ่ี 10 แผง 220    

24 ยาแก้แพ้ คลอร์เฟนิรามีน กระปุก 100 เม็ด 2 กระปุก 30    
25 ยาแก้เมารถ  10 แผง 100    

26 น้ าเกลือ klean & kare ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 5 ขวด 350    
27 ถุงน ้าร้อน กระเป๋าน ้าร้อน 2 ชิ้น 300    

28 ออฟซ่าร์ น ้ายาล้างตา 450 ml. 2 ชิ้น 380    

29 พลาสเตอร์ยาบรรเทาปวด นีโอบัน 10 ซอง 200    
30 โลชั่นทากันยุง ซอฟเฟล กลิ่นฟลอร่า 4 ขวด 200    

31 กรรไกร 2 อัน 70    

32 คัตเตอร์ 2 อัน 300    
33 เทปโฟมกาว 2 หน้า 18 มม.x120 ซม. สก๊อตช์ 

CAT 111 
4 ม้วน 200 

   

34 ซองเอกสาร 11รู A4 แถบน ้าเงิน (20ซอง) ออร์ก้า 2 ซอง 100    

รวมทั้งหมด 8,000    

 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
1.บริการระบบน ้าดื่มที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 
2.มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้
สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ 
3.บริการโรงอาหารและโภชนาการถูก
สุขภาพอนามัยระหว่างอยู่ในโรงเรียน 
4.พัฒนางานสุขภาพ 

สังเกต, สอบถาม, 
สัมภาษณ์, ทดสอบ 
ประมวลความรู้ 
จากการปฏิบัติงาน
โครงการ/ชมรมของ
นักเรียน 
 

แบบสังเกต, แบบสอบถาม, 
แบบสัมภาษณ์,  
แบบทดสอบ 
 
แบบประเมิน, 
 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.นักเรียนรับบริการระบบน ้าดื่มที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

 
สังเกต, สอบถาม,  
 

 
แบบสังเกต,แบบสอบถาม, 
แบบทดสอบ 



175 
 

 

2.นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ 
3.นักเรียนรับบริการห้องพยาบาลระหว่าง
อยู่ในโรงเรียน 
4.โรงเรียนได้พัฒนางานสุขภาพผ่านเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 

สังเกต, สอบถาม 
 
สอบถาม 
 
การประเมิน 

แบบสังเกต, แบบสอบถาม 
 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. นักเรียนมีสถานที่รับ บริการสุขภาพด้าน การปฐมพยาบาลที่สะอาด มีระบบบริการโรง
อาหารและน ้าดื่มท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะมีความพร้อมในการให้บริการนักเรียนเหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อ
การจัดการเรียนและการ เรียนการสอนมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจให้บุคคลากรใน
สถานศึกษาและชุมชนเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาร่วมกันผู้เรียนได้รับการบริการด้านอนามัยมี
สุขภาพกายสุขภาพจิตดี และเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 

 
 

                                         

ลงชื่อ.................................................... 
     (นางกมลลักษณ์ ฉายากุล) 

      ต าแหน่ง  คร ู
      ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
     (นายอภิชาติ  กึมรัมย์) 

     หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
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ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 
 
ชื่อโครงการ     สถานศึกษาปลอดยาเสพติด 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม ่    โครงการต่อเนื่อง     โครงการ
พิเศษ 

ผู้รับผิดชอบ        นายพงศกร  อุปละ 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กรข้อที่   1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ระดับแผนงานข้อที่   5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี 

สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  2 คุณภาพผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่   1 คุณภาพของผู้เรียน 

1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม  นอกจากให้ความรู้ ในด้านต่าง ๆ  แก่นักเรียนแล้วยัง
ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ  ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาใน
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษาต่าง ๆ  มากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงมี
ความจ าเป็นที่จะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดข้ึนในโรงเรียน   
  ดังนั้น ทางกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนจึงได้จัดท าโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดขึ้น 
เพื่อให้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน 
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2. วัตถุประสงค ์  
 2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปัญหายาเสพติด 
 2.2  เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

3. เป้าหมาย 

3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปัญหายาเสพติดร้อยละ 90 
 3.1.2 ผู้เรียนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร้อยละ 100 

3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปัญหายาเสพติด 
   3.2.2 ผู้เรียนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 
 
 
 

 
 

4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/

ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผน จัดท าโครงการ  
 

ตุลาคม 
2562 

 

- นายพงศกร อุ
ปละ 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
 

 
กรกฎาคม 
2563 
สิงหาคม 
2563 

 
1,000 

 
2,000 

 
นายพงศกร  อุ

ปละ 
 

นายพงศกร  อุ
ปละ 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/

ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
3. 
ตรวจสอบ 

(Check) 

- สังเกต สอบถาม รวบรวมข้อมูล ตลอดภาค
เรียน 

- นายพงศกร  อุ
ปละ 

4. 
ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผล กันยายน 
2563 

- นายพงศกร  อุ
ปละ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 3,000 บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา  บาท 
เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี            บาท 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ)                       บาท 
รวม 3,000 บาท 

 

รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. การติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานกิจการ
นักเรียน 

  3,000  3,000 นายพงศกร  อุปละ 
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รวม     3,000 
แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 

 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 

2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 

2563 

ต.ค.62 – 
มี.ค.63 

เม.ย.63 – ก.ย.
63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 
ยี่ห้อดับเบิ้ล เอ 

120 รีม   2 รีม 240 

2 แฟ้มใส่เอกสาร 60 1 เล่ม   2 เล่ม 120 

3 ใส้แฟ้มใส่เอกสาร 70 1 แพ็ค   2 แพ็ค 140 

4 ชุดตรวจสารเสพติดปัสสาวะแบบจุ่ม 750 1 กล่อง   3 กล่อง  2250 

5 กล่องใส่อุปกรณ์ 150 กล่อง   1 กล่อง 150 

6 เทปกระดาษกาวย่นคละสี 1.5 นิ้ว 50 ม้วน   2 100 

รวมทั้งสิ้น 3,000 

 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปัญหายาเสพ
ติดร้อยละ 90 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

ผู้เรียนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร้อยละ 
100 

การบันทึกข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 

 
10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปัญหายาเสพติด และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
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ลงชื่อ.................................................... 
     (นายพงศกร  อุปละ) 
     ต าแหน่ง ครู คศ. 3 
      ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................... 
     (นายอภิชาติ  กึมรัมย์) 

     หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หวัหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน      
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ชื่อโครงการ        โครงการพัฒนาสหกรณ์นักเรียน 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่           ต่อเนื่อง  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ            นางสาวสุนารี  อินไชย 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อ 1.พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน ข้อ 1. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 
1. หลักการและเหตุผล  
   กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริม ให้นักเรียนเรียนสามารถให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ท่ีถูกต้องให้กับนักเรียนได้ นักเรียนรู้จักการรวมกลุ่มเพ่ือ
แก้ปัญหา  โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์เพ่ือเป็นทุนด าเนินการ และเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
จริง   ซึ่งเป็นการปูพ้ืนฐานทางจิตใจให้กับนักเรียนในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเอง   มีนิสัยรักการท างาน   มี
ความรับผิดชอบร่วมกัน   การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
 กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียนด าเนินกิจการไปได้ด้วยดี จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงร้านค้า
สหกรณ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การจัดเก็บสินค้าเป็นสัดส่วน  ปลอดภัยจากสัตว์ที่เป็นพาหนะน าโรคและสัตว์
ท าลายสินค้า ฝุ่น ปรับปรุงร้านค้าให้มีความสะอาด สะดวกต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการและการจัดท า
รายงานด้านต่างๆของร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะงานร้านค้าสหกรณ์ 

2. เพ่ือพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นระบบ 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  
  1. นักเรียนมีความรู้และทักษะงานร้านค้าสหกรณ ์ร้อยละ 80 
  2. ร้านค้าสหกรณ์เป็นระบบ ร้อยละ 80 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีความรู้และทักษะงานร้านค้าสหกรณ์ 
                     2. ร้านค้าสหกรณไ์ด้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
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4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

ตุลาคม 2562 - นางสาวสุนารี อินไชย 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์
เพ่ือการด าเนินการตามที่วางแผน 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการคัดเลือก
นักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
กิจกรรมที่ 3 ออกค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกรณ์ 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะครูผู้
ด าเนินงานสหกรณ์และนักเรียน
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมวิสามัญกับ
สมาชิกสหรณ์ผู้ถือหุ้นสหกรณ์ 
 กิจกรรมที่ 5 เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ด าเนินการให้บริการขายสินค้า
ตามแผนการปฏิบัติงาน 

 
กรกฎาคม 

2563 
 

กรกฎาคม 
2563 
 
 
 
กรกฎาคม 
2563 
 
 
กรกฎาคม 
2563 
 
 
กรกฎาคม 
2563 
 
 
กรกฎาคม 
2563 

 
500 

 
นางสาวสุนารี อินไชย 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- ติดตามผล สังเกต สอบถาม     
รวบรวมข้อมูล 

ตลอดภาค
เรียน 

 นางสาวสุนารี อินไชย 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผล กันยายน 
2563 

 นางสาวสุนารี อินไชย 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานกิจการนักเรียนและสภานักเรียน 
8. งบประมาณที่ใช้  

เงินอุดหนุน 500 บาท 
รวม 500 บาท 

 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
พัฒนาสหกรณ์ 

  500  500 นางสาวสุนารี อินไชย 

รวม     500 
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563 

 

ที ่ รายการ (ช่ือพัสดุ) ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ต.ค.62 – มี.ค.63 เม.ย.63 – ก.ย.63 

จ านวน เงิน จ านวน เงิน 

1 สมุดบัญชี เบอร์ 1 ไม่เคลือบ    60  เล่ม    4 เล่ม 240 

2 
ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 60*120 
เซนติเมตร 50 แผ่น   

2 แผ่น 100 

3 
เทปสันหนังสือ(แร็กซีน) ขนาด  
1.5 นิ้ว (สีชมพู) 50 อัน   

2 อัน 100 

4 กรรไกรขนาด 8 นิ้ว 60 เล่ม   1 เล่ม 60 

รวมทั้งสิ้น 500 

 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนมีความรู้และทักษะ
งานร้านค้าสหกรณ์ ร้อยละ 
80 

- การสังเกต 
- การสอบถาม  
- การบันทึกการด าเนินงาน 

- แบบสอบถาม  
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึกการด าเนินงาน 

ร้านค้าสหกรณ์เป็นระบบ ร้อย
ละ 80 

- การบันทึกการด าเนินงาน - แบบบันทึกการด าเนินงาน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเรียนมีความรู้และทักษะงานร้านค้าสหกรณ์ 
2.ร้านค้าสหกรณ์ได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 
 

                                         

ลงชื่อ.................................................... 
      (นางสาวสุนารี  อินไชย) 

ลงชื่อ.................................................... 
    (นายอภิชาติ     กึมรัมย์ ) 
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      ผู้เสนอโครงการ     หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา) 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

ผู้รับรองโครงการ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ชื่อโครงการ     น้อมน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่โรงเรียนแม่อ้อวทิยาคม   

[04.01] 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ต่อเนื่อง  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายพิชัย  ยามี 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร    
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน       
สนองนโยบาย ของสพฐ.           ข้อที่  1,4   
สนองมาตรฐาน สพฐ               มาตรฐานที่  1,3,10 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนให้เกิด

คุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง”ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยการประกาศเป็นนโยบาย 
และจัดท ายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทุกโรงเรียน เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาด้านการเกษตรให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ดังกล่าว คณะกรรการเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดท าโครงการอยู่อย่างพอเพียง ตามนโยบายและแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และให้เกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ   
2.2  เพ่ือปลูกจิตส านึกและเกิดความตระหนักแนวการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

ในโรงเรียนโดยยึดหลัก ปฏิบัติ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
2.3  มีเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชด าริฯ 
2.4  เพ่ือโรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงตามล าดับต่อไป 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ   
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 3.2  นักเรียนมีจิตส านึกและเกิดความตระหนักแนวการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
ใน 
                 โรงเรียนโดยยึดหลัก ปฏิบัติ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
 3.3  นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชด าริฯ 
     3.4  โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงตามล าดับต่อไป 
 
 
 
 

 

4.   กิจกรรมการด าเนินงาน P-D-C-A 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ   
เสนอผู้อ านวยการเพ่ืออนุมัติโครงการ 
เตรียมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
ตรวจและประเมินผลการดเนินการตามโครงการ 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 

5.   งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

1 ปลูกแก้วมังกร - - 

2000 

- 

2000 
2 เลี้ยงไส้เดือนแดง 

-ท่อซีเมนต์กลม ขนาด 100*50 cm. 
-ปูนซีเมนต์ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

รวม  - 2000 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Outputs) 
 1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น  

 
1. รายงานสรุปผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมปรัชญา

 
- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
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 2. นักเร ียนทุกคนได้ร ับความรู ้ และวิธ ีการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 

- แบบประเมินความพึง
ใจ 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. น ักเร ียนได ้พ ัฒนาทักษะเพื ่อส ่งเสร ิมให้
นักเรียนมีกิจกรรมในเรื่องการแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ในเรื ่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 
 2. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพทางกายและทางจิตที่
ด ีสมบ ูรณ ์ม ีจ ิตส  าน ึกสามารถน  ามาใช ้ ใน
ช ีว ิตประจ าว ันได ้และเล ี ้ยงช ีพตนเอง และ
ครอบครัวได้ 

 
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการ 
3. ผลการปฏิบัติและการ
รายงานการด าเนินงาน 

 
- แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์โครงการ 
- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ 

7.2  นักเรียนมีจิตส านึกและเกิดความตระนักในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7.3  นักเรียนมีประสบการณ์ และทักษะการเกษตร สามารถน ามาใช้ในชีวิตได้อย่างพอเพียง 
7.4  โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงตามล าดับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
  

(นายพิชัย  ยามี) (นายพิชัย  ยามี) 
  ครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 
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ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

(นายอรรณพ ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ชื่อโครงการ     พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียน    [04.02] 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ต่อเนื่อง  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายพิชัย  ยามี 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน       
สนองนโยบาย ของสพฐ.           ข้อที่  5   
สนองมาตรฐาน สพฐ               มาตรฐานที่  11 , 14 , 15 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สถานที่ เป็นส่วนที่ส าคัญที่จะสนับสนุน และเอื้อให้ ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเอง เช่น ห้องเรียนประจ า อาคารเรียนประกอบ สาธารณูปโภค รวมทั้งบริเวณ
ทั่วไปของโรงเรียนด้วย แต่อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ดังกล่าวมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา      จึง
ต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซม และเพิ่มพื้นที่ให้บริการที่อื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้ผู้เรียน
เป็นคนดี มีความสุขและน าความรู้ไปปรับให้เมื่อออกสู่สังคม ได้อย่างเหมาะสม ตามเจตนารมณ์ ของ
หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  พ.ศ. 2542 ดังนั ้นการพัฒนางานอาคารสถานที ่ส ิ ่งแวดล้อมและ
สาธารณูปโภค ของโรงเรียนจึงมีความจ าเป็น  เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้เรียน 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพื่อบริหารจัดการ อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งสาธารณูปโภค ให้สามารถใช้ประโยชน์    
          เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
    2.2  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ดังเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา 
    2.3  เพ่ือจัดสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เหมาะสมกับการ     
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          บริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ผลผลิต 
     3.1.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   อาคารประกอบ ด้านสิ่งก่อสร้าง   

- สาธารณูปโภค  ตามความจ าเป็น 

- ซ่อมแซมอาคารเรียน 

- ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า  น ้าประปา 

- ซ่อมแซมครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 
 
     3.1.2  พัฒนาปรับปรุงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

- แบ่งเขตพ้ืนที่พัฒนาในโรงเรียน 

- กิจกรรม Big  cleaning Day 

- ปรับปรุงศูนย์สิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามและพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
     3.1.3  พัฒนาระบบการบริการอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยจัดระบบ 
              มาตรฐานการใช้อาคารสถานที่โรงเรียน  จัดระเบียบการใช้  และผู้มีส่วนร่วมบ ารุงดูแล

รักษา 
     3.1.4  สร้างถนนหน้าหอประชุม 
     3.1.5. ปรับปรุงระบบเดินน ้าของโรงเรียน ท าแท้งน ้าประปาใหม่ขนาดมาตรฐาน 
     3.1.6. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 

3.2 ผลลัพธ์   
         3.2.1  โรงเรียนได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   อาคารประกอบ  ด้านสิ่งก่อสร้าง ให้อยู่ใน

สภาพ 
                  เหมาะสม พอเพียง  สะดวก  ปลอดภัย  เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนจ านวนครูและ 
                  บุคลากร  นักเรียน  รวม 153   คน 

          3.2.2  โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างมีมาตรฐาน   
                   และสถานที่เกิดความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ 
                   โรงเรียนจัด ตลอดจนกิจกรรมชุมชนตามโอกาส       
        3.2.3  โรงเรียนได้จัดระบบมาตรฐานการใช้อาคารสถานที่โรงเรียน จัดระเบียบการใช้และผู้มีส่วน

ร่วม   
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                   สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมงานในภาระหน้าที่ของฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   
 3.2.4. บริการทีด่ื่มน ้านักเรียนอย่างเพียงพอ กับผู้ใช้บริการ    

 3.2.5  มีห้องพนักงานบริการเพ่ือท าการบริหารงานและ เก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ   
 3.2.6  สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 3.2.7  มีโรงอาหารที่สะอาด สะดวก และปลอดภัย เพียงพอต่อการให้บริการ 
 3.2.8 ระบบเดินน ้าของโรงเรียนดีขึ้น สามารถส่งน ้าไปตามที่ต่างๆ ได้ทั่วถึง 

 

4.   กิจกรรมการด าเนินงาน P-D-C-A 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   อาคารประกอบ  

ด้านสิ่งก่อสร้าง   

- สาธารณูปโภค ตามความจ าเป็น 

- ซ่อมแซมอาคาร 

- ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา 

- ซ่อมแซมครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 

- ซื้อชุดเครื่องมือ-อุปกรณ์  1 ชุด 

 ตลอดปี งาน 
อาคาร 
สถานที่ 

2 พัฒนาปรับปรุงการจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

- เขตพ้ืนที่พัฒนาในโรงเรียน 

- กิจกรรม Big  cleaning Day 

- จัดศูนย์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมส่งเสริม 

- อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน-นอกโรงเรียน 

- ปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

ตลอดปี -งานอาคารสถานที่ 
-ครูที่ปรึกษา 
-นักเรียน 
-นักการฯ 

 

3 พัฒนาระบบการบริการอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนให้เหมาะสม สะดวก  ปลอดภัย 

- จัดระบบมาตรฐานการใช้อาคารสถานที่
โรงเรียน  

- จัดระเบียบการใช้  และผู้มีส่วนร่วมบ ารุง
ดูแลรักษา 

  ตลอดป ี งานอาคารสถานที่ 

4 ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ มิ.ย.63 – มี.ค. 64 งานอาคารสถานที่ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5 ปรับปรุงระบบเดินน ้าของโรงเรียน มิ.ย.63  – มี.ค. 64 งานอาคารสถานที่ 

 

5.   งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ 

รวม 
ค าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

1
. 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   อาคาร
ประกอบ  ด้านสิ่งก่อสร้าง   

- สาธารณูประโภค ตามความจ าเป็น 

- ซ่อมแซมอาคาร ทาสีอาคาร 

- ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า  ประปา 

- ซ่อมแซมครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 

- ซื้อชุดเครื่องมือ-อุปกรณ์   

   
 
 
 
 

 

10,000 

2
. 

พัฒนาปรับปรุงการจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
    -  ติดตั้งพัดลมในห้องเรียนที่ขาด 

- แบ่งเขตพัฒนาในโรงเรียน 

- กิจกรรม Big  cleaning Day 

- ส่งเสริม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน-นอก
โรงเรียน 

- ปรับ สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

    

3,500 

3
. 

พัฒนาระบบการบริการอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนให้เหมาะสม สะดวก  ปลอดภัย 

- จัดระบบมาตรฐานการใช้อาคาร
สถานที่ 

- โรงเรียน  

- จัดระเบียบการใช้ และผู้มีส่วนร่วม 

- บ ารุงดูแลรักษา 

     
 

3,000 

 รวม     16,500 
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6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน      อาคาร

ประกอบ  ด้านสิ่งก่อสร้าง   

- สาธารณูประโภค ตามความจ าเป็น 

- ซ่อมแซมอาคาร 

- ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า  ประปา 

- ซ่อมแซมครุภัณฑ์ประกอบห้อง เรียน 

- มีชุดเครื่องมือ-อุปกรณ์   
2. พัฒนาปรับปรุงการจัดบรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

- แบ่งเขตพ้ืนที่พัฒนาในโรงเรียน 

- แข่งขันประกวดเขตพ้ืนที่พัฒนา 

- กิจกรรม Big  cleaning Day 

- จัดศูนย์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน-นอกโรงเรียน 

- ปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

3. พัฒนาระบบการบริการอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนให้เหมาะสม สะดวก  ปลอดภัย 

- จัดระบบมาตรฐานการใช้อาคาร 

- สถานที่โรงเรียน  

- จัดระเบียบการใช้  และผู้มีส่วนร่วม 

- บ ารุงดูแลรักษา 
4. สร้างห้องศูนย์ไอซีทีชุมชน 
5.ปรับปรุงห้องปฎิบัติการกลุ่มสาระฯทุกกลุ่ม
สาระฯ 

 
รายงานผลกิจกรรมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลกิจกรรมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลกิจกรรมงาน 
 
 
รายงานผลกิจกรรมงาน 
รายงานผลกิจกรรมงาน 

 
แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
2. โรงเรียนได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   

อาคารประกอบ  ด้านสิ่งก่อสร้างให้อยู่ใน

 
โดยการประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ 
สภาพเหมาะสม พอเพียง  สะดวก  
ปลอดภัย  เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
จ านวนครูและบุคลากร นักเรียน รวม  153 
คน  

3. โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงการจัด
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่าง
มีมาตรฐาน และสถานที่เกิดความเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนจัด 
ตลอดจนกิจกรรมชุมชนตามโอกาส 

4. โรงเรียนได้จัดระบบมาตรฐานการใช้อาคาร
สถานที่โรงเรียน  จัดระเบียบการใช้  และผู้มี
ส่วนร่วม  สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุม
งานในภาระหน้าที่ของฝ่ายอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

4.สร้างสร้างห้องศูนย์ไอซีทีชุมชน 
5.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระฯทุกกลุ่ม
สาระฯ 

 
. 
 
 
 

โดยการประเมินผล 
 
 
 

โดยการประเมินผล 
 
 

โดยการประเมินผล 
 
 

 

แบบประเมินความพึง
พอใจครูและบุคลากร   
นักเรียน 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจครูและบุคลากร   
นักเรียน 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจครูและบุคลากร   
นักเรียน 
แบบประเมินความพึง
พอใจครูและ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการ อาคารเรียนอาคารประกอบให้สามารถใช้ประโยชน์ เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างสูงสุด เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการ 
 7.2  โรงเรียนมีสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เหมาะสม รื่นรมย์ สวยงาม เอ้ือต่อ  
            การบริหารหลักสูตร 
 7.3  โรงเรียนได้จัดกิจกรรม และกระบวนการเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
                 ดังเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา 
       

ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

  
(นายพิชัย  ยามี) (นายจักรกริช เมืองหอม) 

  ครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

(นายอรรณพ ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
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รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่าย 
งานพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  

 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย คิดเป็นเงิน 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   อาคารประกอบ  ด้าน
สิ่งก่อสร้าง   

- สาธารณูประโภค ตามความจ าเป็น 

- ซ่อมแซมอาคาร ทาสีอาคาร 

- ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า  ประปา 

- ซ่อมแซมครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 

- ซื้อชุดเครื่องมือ-อุปกรณ์   

3 จุด 
 

 10,000   

2. พัฒนาปรับปรุงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 
    -  ติดตั้งพัดลมในห้องเรียนที่ขาด 

- แบ่งเขตพัฒนาในโรงเรียน 

- กิจกรรม Big  cleaning Day 

- ส่งเสริม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน-นอก 
    โรงเรียน 

- ปรับ สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3,500 
 
 
 
 
 
 

3. พัฒนาระบบการบริการอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้
เหมาะสม สะดวก  ปลอดภัย 

- จัดระบบมาตรฐานการใช้อาคารสถานที่โรงเรียน  

- จัดระเบียบการใช้  และผู้มีส่วนร่วม 

- บ ารุงดูแลรักษา 

  3,000  

 รวมทั้งหมด 16,500 บาท 
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โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 

ชื่อโครงการ        งานโสตทัศนูปกรณ์ [ 04.03 ] 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ต่อเนื่อง  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ           นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร    
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน  
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อที่  4 
สนองมาตรฐาน สพฐ.    ข้อที่  14 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษานอกจากที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากเอกสารต าราต่างๆ แล้วการประชาสัมพนัธ์ 
และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา การกระจายข้อมูล ข่าวสาร ไปสู่ผู ้เรียน และชุมชน ก็มี
ความส าคัญและมีความจ าเป็นไม่น้อยไปกว่ากัน 
ดังนั้นงานโสตทัศนูปกรณ์ จึงจัดท าโครงการขึ้นเพ่ือจัดซื้อ จัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์              โสตทัศน
ศึกษาให้เพียงพอต่อการให้บริการและอยู่ในสภาพปัจจุบันพร้อมใช้งาน ตลอดจนอ านวย      ความ
สะดวกให้กับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนให้มีประสิทธิภาพเต็มที่ ซึ่งจะมีส่วนในการส่งเสริมทั้งด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน และชุมชนอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค ์
    2.1  เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษาให้เพียงพอ    
    2.2  เพื่อบ ารุงรักษาเครื่องมือ โสตทัศนศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
    2.3  เพื่อให้บริการวัสดุโสตทัศนศึกษาแก่กลุ่มสาระต่างๆ ผู้เรียนและชุมชนที่ร้องขอ  
    2.4  เพื่อพัฒนาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับการจัดการกิจกรรมของโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  ผลปริมาณ 
  3.1.1  มีวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
3.2  ผลคุณภาพ 
      3.2.1  นักเรียนคณะครูและชุมชนได้รับบริการวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการด าเนินงาน 
               กิจกรรมต่างๆ  
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4.  กิจกรรมการด าเนินงาน   P-D-C-A 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
เหตุผลการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ขออนุมัติ 
1.2 ประชุม
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

 
- เสนอโครงการ 
- แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ท างาน 

 
เพ่ือขออนุมัติ
คณะครู -
นักเรียน ร่วมมือ
กันท างานอย่างมี
คุณภาพ 

 
พฤษภาคม 
2563 
 

3,000 
 

 
คณะกรรม 
การงานโสต
ทัศนศึกษา 

2. ขั้นด าเนินงาน 
2.1 พัฒนาการงาน
โสตทัศนนูปกรณ์ 
 
 
2.2  ซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ารุด
เสียหาย และ
บ ารุงรักษาในงาน
โสตทัศนศึกษา 
 
2.3 การ
ประชาสัมพันธ์ 
 
 

 
- วัสดุที่ใช้ตก
แต่งงานโสตทัศน
ศึกษา 
 
 
- วัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับการจัด
รายการเสียง
ตามสายที่เกิด
การช ารุด
เสียหาย 
 
- สมาชิกได้
ด าเนินงานโสต
ทัศนศึกษา 

 
เพ่ือบ ารุงรักษา
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ภายในห้องโสต
ทัศนศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือแต่งตั้งเป็น
ทีมงานโสตทัศน
ศึกษา 

 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 
2563 
 

 
 
นายเกียรติ
ศักดิ์ และคณะ 
กรรมการโสต
ทัศนศึกษา
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

3. ขั้นประเมินผล 
3.1  ประเมิน
โครงการและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
- รายงานการ
ด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนา
งานโสตทัศน
ศึกษา 

 
เพ่ือให้ทราบผล
การด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนา
งานโสตทัศน
ศึกษา 

 
กันยายน 
2563 
 

นายเกียรติ
ศักดิ์ และคณะ 
กรรมการงาน
โสตทัศนศึกษา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
เหตุผลการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 

รวมเงินทั้งสิ้น 3,000  

5. งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - - - 3,000 3,000 

รวม - - - 3,000 3,000 
 

6. การประเมินผล 

ระยะเวลา กิจกรรม/เรื่องท่ีจะติดตาม 
ประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 
2563 
 
ตลอดปี
การศึกษา 

- การรับสมาชิกงานโสต
ทัศนศึกษา 

 
- ด าเนินกิจกรรมงานเสียง

ตามสาย 

- ตรวจสอบจาก
การรายงาน
การรับสมัคร 

- สังเกต สอบถาม 
-  เช็ครายชื่อ 

- แบบรับสมัคร
สมาชิกงาน
โสตทัศนศึกษา 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
งานโสตฯ 

นายเกียรติศักดิ์ 
และคณะ 
กรรมการงาน
โสตทัศนศึกษา 
 
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  ผู้เรียนมีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
7.2  โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนในการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ  

  
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
  

(นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา) (นายพิชัย  ยามี) 
  ครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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(นายอรรณพ ยะตา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
 

รายละเอียดประกอบการของบประมาณ 
โครงการ พัฒนาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน 

 

ที ่ รายการ ราคา/
หน่วย 

จ านวน คิดเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 ไมค์โครโฟน 1,500 1 1,500  

2 สายสัญญาณ 1,500 4 1,500  
รวมเงิน 3,000  

 
 
 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ชื่อโครงการ        สานสัมพันธ์ชุมชน [04.06] 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ต่อเนื่อง  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ           นายพงศกร   อุปละ 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร    
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน  
สนองนโยบาย สพฐ.                ข้อที่  5 
สนองมาตรฐาน สพฐ               มาตรฐานที่  11 
 

1.   หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในปัจจุบ ัน โรงเร ียนและชุมชนต้องมีความสัมพันธ์ที ่ด ีต ่อกัน เกื ้อหนุน  

ซึ่งกันและกัน โรงเรียนไม่แปลกแยกจากชุมชน ต้องทราบความต้องการของชุมชน ศึกษาชุมชนน าแหล่ง
ความรู้และระดมทรัพยากรในชุมชนมาสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา  ในขณะเดียวกันโรงเรียนต้อง
ช่วยเหลืออ านวยประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนด้วย ท าให้เกิดความเข้าใจกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น นั่นคือ 
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การจัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อโรงเรียนและชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็จะท า
ให้การจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย มีการจัดท าวารสารโรงเรี ยน
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบ 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรมนักประชาสัมพันธ์ เพื ่อให้นักเรียนได้มีโอกาส                 
ฝึกประสบการณ์และสามารถน าเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและได้ฝึกปฏิบัติจริง และเพื่อให้กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนด าเนินไป ได้ด้วยดีจึงต้องมี
การพัฒนา ปรับปรุงและบ ารุงห้องประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ดังนี้การจัดห้องประชาสัมพันธ์ให้น่าอยู่  
เหมาะสมกับเป็นงานบริการ จัดท าบอร์ดความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือความ
ทันสมัยในการติดตามข่าวสารและความบันเทิงอาทิ บทเพลงต่างๆ ที่จะประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน   

มีการดูแลรักษา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในห้องประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดการช ารุดเสียหาย และมี
การตกแต่งห้องประชาสัมพันธ์ให้แลดูสวยงามเหมาะสมกับเป็นงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 

2.   วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  ทางการศึกษาและการด าเนินกิจกรรมของ     
                 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนักประชาสัมพันธ์ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 2.3  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองให้มีความม่ันใจ และมีความกล้าแสดงออกในการให้บริการ 
                 งานประชาสัมพันธ์ในทางที่ดี 
 2.4  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
5. เป้าหมาย 

3.1  ผลผลิต 
      3.1.1  มีการจัดท าวารสาร ปีการศึกษาละ  1  ครั้ง   
      3.1.2  มีการจัดท าจุลสาร  ปีการศึกษาละ  6  ครั้ง 
      3.1.3  มีการบริการการประชาสัมพันธ์ในด้านข่าวสารที่ทันสมัย  และความบันเทิงด้าน 

    บทเพลง  มีการเชิญชวนนักเรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
3.2  ผลลัพธ์ 
      3.2.1  โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดวารสารและ   

    พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 3.2.2  นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนักประชาสัมพันธ์ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 3.2.3  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีใจรักในงานบริการผู้อ่ืน 
 3.2.4  บุคลากรในโรงเรียนมีความสามัคคีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 3.2.5  ห้องประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งความรู้ที่มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ 
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 3.2.6  บุคลากรในโรงเรียนให้ได้รับการบริการด้านความรู้  ความบันเทิง  และข่าวสารจากทาง
โรงเรียน 
 3.2.7  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษา  ฝึกฝนตนเองให้มีความมั่นใจและมีความ
กล้า 
          แสดงออกในทางท่ีดี 
 

6. กิจกรรมการด าเนินงาน   P-D-C-A 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
เหตุผลการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
ผู้ปฏิบัติ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ขออนุมัติ 
1.2 ประชุม
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

 
- เสนอโครงการ 
- แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ท างาน 

 
เพ่ือขออนุมัติคณะ
ครู  -  นักเรียน 
ร่วมมือกันท างาน
อย่างมีคุณภาพ 

 
กรกฏาคม 
2563 
 

  
คณะกรรม 
การ 
 

2. ขั้นด าเนินงาน 
2.1 พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน  
 
2.2  ซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ารุด
เสียหาย และ
บ ารุงรักษาในงาน
ประชาสัมพันธ์ 
 
2.3 การ
ประชาสัมพันธ์/
เผยแพร่ผลงาน
ของโรงเรียนให้กับ
ชุมชน 
 
 

 
- วัสดุที่ใช้
ตกแต่งห้อง
ประชาสัมพันธ์ 
- วัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับการจัด
รายการเสียง
ตามสายที่เกิด
การช ารุด
เสียหาย 
- สมาชิกได้
ด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ 
- ศึกษาดูงาน
ด้านงาน
ประชาสัมพันธ์
จากหน่วยงาน
ภายนอก 

 
เพ่ือบ ารุงรักษา
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ภายในห้อง
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 

เพ่ือแต่งตั้งเป็น
ทีมงานนัก
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนประจ าวัน
จันทร์ - วันศุกร์   
 
 

 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรกฏาคม 
2563 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายพงศกร   อุปละ 
และคณะ 
กรรมการประชา 
สัมพันธ์ โรงเรียน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
เหตุผลการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
ผู้ปฏิบัติ 

 
2.4 จัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 

2.5 จัดท าวารสาร,   
จุลสาร, 
จดหมายข่าว 

-  คณะ
บุคลากรใน
โรงเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่
ประชาสัมพันธ์ 
นักเรียนและ
ชุมชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่
เผยแพร่จาก
ทางโรงเรียน 

 
เพ่ือให้ทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ  จาก
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
 

 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
-  วารสารปี
การศึกษาละ  
1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ขั้นประเมินผล 
3.1  ประเมิน
โครงการและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
- รายงานการ
ด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนา
งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 
เพ่ือให้ทราบผล
การด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ 

 
มีนาคม 
2564 

 
 
 

 
 

 

นายพงศกร อุปละ 
และคณะ 
กรรมการประชา 
สัมพันธ์ โรงเรียน 

รวมเงินทั้งสิ้น 2,000  

7. งบประมาณ  2,000 บาท     (สองพันบาทถ้วน) 

 
6.  การประเมินผล  

ระยะเวลา กิจกรรม/เรื่องท่ีจะติดตาม 
ประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

กรกฎาคม 
2563 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 

- การรับสมาชิกนัก
ประชาสัมพันธ์  

 
- ด าเนินกิจกรรมงานเสียง

ตามสาย 
-  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- ตรวจสอบจาก
การรายงานการ
รับสมัคร 

- สังเกต สอบถาม 
-  เช็ครายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบรับสมัคร
สมาชิกนัก
ประชาสัมพันธ์ 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
งาน
ประชาสัมพันธ์ 

นายพงศกร อุปละ 
และคณะ 
กรรมการประชา 
สัมพันธ์ โรงเรียน 
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ระยะเวลา กิจกรรม/เรื่องท่ีจะติดตาม 
ประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
มีนาคม
2564 
 
 
 

- จัดท าจุลสาร, จดหมาย
ข่าวโรงเรียน 

 
- จัดท าวารสาร  
- รายงานการด าเนิน

โครงการ 

-  สังเกต  
สอบถาม 
 
- รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

- แบบเช็คการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

-  แบบสอบถาม  
   ความพึงพอใจ  
   งาน 
- แบบเก็บและ

สรุปข้อมูลการ
ให้บริการแก่
ชุมชน 

- แบบรายงานฯ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1  ได้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  ทางการศึกษาและการด าเนินกิจกรรมของ     
          โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
    7.2  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนักประชาสัมพันธ์ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
    7.3  นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองให้มีความมั่นใจ และมีความกล้าแสดงออกในการให้บริการงาน  
          ประชาสัมพันธ์ในทางที่ดี 
    7.4  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน  ชุมชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

  
(นายพงศกร   อุปละ) (นายจักรกริช เมืองหอม) 

  ครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 
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ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

(นายอรรณพ ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดประกอบการของบประมาณ 
โครงการ พัฒนาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน 

 
ที ่ รายการ ราคา/

หน่วย 
จ านวน คิดเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 ไมค์โครโฟน 1,000 1 1,000  

2 กระดาษ A4 100 10 1,000  

รวมเงิน 2,000  
 
 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ชื่อโครงการ        พัฒนาเขตพื้นที่ความสะอาด     [04.05] 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ต่อเนื่อง  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ           นายพิชัย  ยามี 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อที่  5   
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สนองมาตรฐาน สพฐ.    ข้อที่  11 , 14 , 15 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สถานที่ เป็นส่วนที่ส าคัญที่จะสนับสนุน และเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเอง เช่น ห้องเรียนประจ า อาคารเรียนประกอบ สาธารณูปโภค รวมทั้งบริเวณ
ทั่วไปของโรงเรียนด้วย แต่อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ดังกล่าวมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา  จึง
ต้องมีการปรับปรุง ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน และเพ่ิมพ้ืนที่ให้บริการที่อ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
แต่ละคนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสุขและน าความรู้ไปปรับให้เมื่อออกสู่สังคม ได้อย่างเหมาะสม ตาม
เจตนารมณ์ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ดังนั้น การพัฒนาทางด้าน
กายภาพของโรงเรียน ดูและรักษาความสะอาดของโรงเรียน จึงมีความจ าเป็น  เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้เรียน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อบริหารจัดการทางด้านกายภาพของโรงเรียน ให้สามารถใช้ประโยชน์ และเอ้ือต่อการ 
           จัดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
     2.2  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
     2.3  จัดสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ผลผลิต 
 3.1.1  พัฒนาปรับปรุงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

- แบ่งเขตพ้ืนที่ท าความสะอาด ตามพ้ืนที่เขตงานท าความสะอาด  6  เขตพ้ืนที่ 

- กิจกรรม Big  cleaning Day 
 
 

3.2 ผลลัพธ์   
      3.2.1  สภาพแวดล้อมโรงเรียนน่าอยู่  

   -  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
     -  เขตบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น   
 

4.   กิจกรรมการด าเนินงาน P-D-C-A 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ กรกฎาคม นายพิชัย  ยามี 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

นายพงศกร  อุปละ 
ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย ผัดกาศ           

2. แบ่งเขตพ้ืนที่การท าความสะอาด ให้ทั่วบริเวณโรงเรียน กรกฎาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป 

3. รับผิดชอบเขตงาน โดยการสับเปลี่ยนเขตรับผิดชอบ
ตามเข็มนาฬิกา  

ตลอดปี
การศึกษา 

นายพิชัย  ยามี 
นายพงศกร อุปละ 
ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย ผัดกาศ           

4. ประเมิน ตรวจสอบความสะอาด ตลอดปี
การศึกษา 

คณะกรรมการนักเรียน , 
ครูเวร 

5. สรุปโครงการ มีนาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

5.   งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ 

รวม ค าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

อ่ืน ๆ 

1. จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด 

- ไม้กวาดทางมะพร้าว 

- ไม้กวาดดอกหญ้า 

- ขันน ้า 

- ถังน ้า  

   
 
 
 
 

  
 

5,000 

2. จัดท าป้ายนิทรรศการรณรงค์ช่วยกันรักษา
ความสะอาด 
     -  กระดาษชาร์ท 
     -  กระดาษ A 4 
     -  ฟิวเจอร์บอร์ด 

     
 

1,000 

3. รางวัลการประกวดเขตพ้ืนที่     1,000 
 รวม     7,000 

 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)  
จากการรายงานผลกิจกรรมงาน 

 
แบบรายงานผลการ 



208 
 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ 
3.1.1  พัฒนาปรับปรุงการจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
-  แบ่งเขตพ้ืนที่ท าความสะอาด ตามพ้ืนที่เขต
งานท าความสะอาด  6  เขตพ้ืนที่ 
-  กิจกรรม Big  cleaning Day 
-  ปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

 
จากการรายงานผลกิจกรรมงาน 
 
จากการรายงานผลกิจกรรมงาน 
จากการรายงานผลกิจกรรมงาน 

 
ด าเนินงานโครงการ 
 
แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
 

3.1.1  สภาพแวดล้อมโรงเรียนน่าอยู่  
   - โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
   -  เขตบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น 

 
สอบถาม  , สัมภาษณ์ 

 
สอบถาม  , สัมภาษณ์ 

 
แบบประเมินความพึง
พอใจ ครูและบุคลากร   
นักเรียน 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1.  โรงเรียนบริหารจัดการทางด้านกายภาพของโรงเรียน ให้สามารถใช้ประโยชน์ และเอ้ือต่อการ 
         จัดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
    2.  สามารถเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
    3.  โรงเรียน มีสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

  
(นายพิชัย  ยามี) (นายจักรกริช เมืองหอม) 

  ครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 
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ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(นายอรรณพ ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

 
 

รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่าย 
งานเขตพื้นที่ท าความสะอาด 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย คิดเป็นเงิน 
1. จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด 

- ไม้กวาดทางมะพร้าว 

- ไม้กวาดดอกหญ้า 

- ขันน ้า 

- ถังน ้า  

  5,000   

2. จัดท าป้ายนิทรรศการรณรงค์ช่วยกันรักษาความ
สะอาด 
     -  กระดาษชาร์ท 
     -  กระดาษ A 4 
     -  ฟิวเจอร์บอร์ด 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

1,000 

3. รางวัลการประกวดเขตพ้ืนที่   1,000 

 รวมทั้งหมด 7,000  
 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ชื่อโครงการ     พัฒนางานส านักงานบริหารทั่วไป     [04.06] 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ต่อเนื่อง  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ           นายพิชัย  ยามี 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที ่ 5 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน  
สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที ่ 5 
สนองมาตรฐาน สพฐ. 



210 
 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
งานกลุ่มงานบริหารบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนเพ่ือ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน ซึ่งจัดตลอดปีการศึกษาตามปฏิทินการปฏิบัติงานรวมทั้งมี
เอกสารของทางราชการ ซึ่งต้องติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ  ชุมชน  ตลอดจนบุคลากรภายใน
โรงเรียนและในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบราชการได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ  และมีประสิทธิภาพนั้น  จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงานโดยการน า
เทคโนโลยี หรือสื ่อมาใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย  ตลอดจนวัสดุ – อุปกรณ์ที ่เพียงพอเอื ้อต่อการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็ว  ประหยัดเวลาในการท างานตลอดปีการศึกษาอยู่เสมอ  
ดังนั้น ทางกลุ่มงานบริหารบริหารทั่วไป จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานกลุ่มงานบริหารทั่วไปขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1   เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย 
2.2   เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการจัดระบบงาน สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
2.3   เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ผลผลิต  (Output) 

3.1.1  วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ที่เก่ียวข้องในฝ่ายงานบริหารทั่วไปครบถ้วน  
                           เพียงพอแก่การด าเนินการตลอดปีการศึกษา 

3.2 ผลลัพธ์   (Outcomes)      
3.2.1  ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการให้บริการและการปฏิบัติงาน 
           ของงานบริหารทั่วไป อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3.2.2  การท างานของบุคลากรในกลุ่มงานบริหารทั่วไปมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและ 
        เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

4. สถานที่ด าเนินงาน      โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  อ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ     1 กรกฎาคม 2563  - 31 มีนาคม 2564 
 

6. วิธีด าเนินงาน ( บอกตามขั้นตอน PDCA) 



211 
 

 

ที ่ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมวางแผน ท าโครงการ  
2. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ปัจจัย  
3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4. วางแผน การด าเนินงานและจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ 
ส านักงาน ที่เกี่ยวข้อง 

1,000 
 

 
กรกฎาคม 
2563 

 
งานบริหาร
ทั่วไป 
 
เจ้าหน้าที่
พัสดุ 

2 ขั้นด าเนินการ   
1. จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ให้แต่ละงานในกลุ่มงาน
บริหารทั่วไปตามที่วางแผน 
2. จัดท าทะเบียนคุมการใช้งาน 

 
กรกฎาคม 
2563 

 
งานบริหาร
ทั่วไป 

3 ขั้นติดตาม  ประเมินผล 
1. ก ากับติดตามนิเทศ หัวหน้ากลุ่มงานและผู้บริหาร
โรงเรียน 
2. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
3. สรุปและรายงานผล 

 
มีนาคม 
2564 

 
งานบริหาร
ทั่วไป 

 

7. งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ 

รวม 
ค าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
งานบริหารทั่วไป 

  1,000  1,000 

รวม   1,000 

 
 
 
 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ 
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ผลผลิต (Outputs) 
-  วัสดุ อุปกรณ์และงานพิมพ์  
งานเอกสารส านักงานมีความเพียงพอ
แก่การด าเนินการตลอดปีการศึกษา 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรทางการศึกษาต่อการ
ให้บริการและการปฏิบัติงานบริหาร
ทั่วไป อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ60 

 
 การสอบถาม 
 การสัมภาษณ์ 
 การประเมิน  
 การสังเกต  

 
1. แบบสอบถาม  
2.แบบสังเกต 
3. แบบประเมินผล 
4. แบบสัมภาษณ์  

 
 

ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

  
(นายพิชัย  ยามี) (นายจักรกริช เมืองหอม) 

  ครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(นายสงกรานต์  บุญมี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

 
 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ชื่อโครงการ        ติดตามและประเมินผลกลุ่มงานบริหารทั่วไป    [04.07] 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ต่อเนื่อง  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ           นายพิชัย  ยามี 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร    
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน  
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อที่  10 , 12 , 13 
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สนองมาตรฐาน สพฐ.    ข้อที่  12,14,15,16,17 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการด าเนินการกลุ่มงานบริหารทั่วไป จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีงานติดตามและประเมินผลเพื่อให้งาน
แต่ละงานที ่อยู ่ในกลุ ่มงานบริหาทั ่วไปบรรลุเป้าหมาย  ทั ้งด้านครูและนักเรียน เน้นนักเรียน               
เป็นส าคัญ ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  ครูจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้และการบริหารงานของตนเอง ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรและ
สามารถพัฒนาผู้เรียน  พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดของผู้เรียนให้เกิด การพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ  ตามการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ดังนั้นกลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงได้จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลกลุ่มงานบริหารทั่วไปขึ้น เพ่ือให้
ครูด าเนินการบริหารงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์  
 

2. วัตถุประสงค ์
    เพ่ือติดตามงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไปทุกงานให้ด าเนินงานด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลิต  

3.1.1  ครูทุกคนด าเนินงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ร้อย
ละ 80 

3.2 ผลลัพธ์    
              3.2.1  ครูมีศักยภาพในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 

     3.2.2  ชุมชนเชื่อมั่นและยอมรับในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

   1.1 ขออนุมัติโครงการ 
   1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

กรกฎาคม 2563 นายพิชัย ยามี 

2 ขั้นด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
ติดตามงานและให้ความช่วยเหลือ
แนะน าแก่คณะครู 

1 - 10  กรกฎาคม 2563 นายพิชัย ยามี 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3 ขั้นติดตามและประเมินผล 

3.1 รวบรวมข้อมูล 
3.2 ประเมินสรุป และรายงานผล 

กรกฎาคม 2563 
มีนาคม 2564 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
5. งบประมาณที่ใช้  1047  บาท (หนึ่งพันสี่สิบเจ็ดบาท) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. ครูทุกคนด าเนินงานของกลุ่มงาน

บริหารทั่วไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ  ร้อยละ  80 

 
รายงาน 

 
แบบรายงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครูมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 

 
สังเกต , สอบถาม 

 
แบบสังเกต , แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1  ครูกลุ่มงานบริหารทั่วไปสามารถจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ   
      7.2  ชุมชนเชื่อมั่นและยอมรับในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
 
 
 
 
               

ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

  
(นายพิชัย  ยามี) (นายพิชัย  ยามี) 

  ครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 
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ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายสงกรานต์  บุญมี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

 
 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 

ชื่อโครงการ        โครการโภชนาการ [04.08] 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่            ต่อเนื่อง  โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ           นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์ 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่ 1-5  
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงาน  
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อที่  1-5 
สนองมาตรฐาน สพฐ.    ข้อที่  1-5 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยโรงเรียนเป็นสถาบัน ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และให้มีความ

ปลอดภัย  และสามารถจัดระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้นักเรียนได้ ใช้บริการอย่างถูกสุขลักษณะที่
เอื ้อต่อการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตด้านอนามัยและโภชนาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตหลักของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงได้จัดโครงการ
พัฒนางาน ด้านอนามัยโภชนาการขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนมีความพร้อมด้านน ้าดื่มที่สะอาดให้บริการนักเรียน 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับบริการอาหารสะอาดปลอดภัยมีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะมี                     
3. สุขภาพกายสุขภาพจิตดี เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตหลัก 
     ของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
4. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพต่อไป 

 

3. เป้าหมาย 
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    3.1  ผลผลิต  
1. นักเรียนรับบริการระบบน ้าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ 

3. นักเรียนรับบริการโรงอาหารและโภชนาการถูกสุขภาพอนามัยระหว่างอยู่ในโรงเรียน 

    3.2 ผลลัพธ์         
1. นักเรียนรับบริการระบบน ้าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ 

3. นักเรียนรับบริการห้องพยาบาลระหว่างอยู่ในโรงเรียน 

4. โรงเรียนได้พัฒนางานสุขภาพผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 

4. สถานทีด่ าเนินงาน 
    โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 

5. วิธีด าเนินงาน ( บอกตามขั้นตอน PDCA) 

ที ่ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมวางแผน ท าโครงการ  
2. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ปัจจัย  
3. จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง 

  กิจการ
นักเรียน 
 

 

2 ขั้นด าเนินการ     
1.ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
-  ยาและเวชภัณฑ์ 
-  เครื่องชั่งน ้าหนัก วัดส่วนสูง 
2.จัดชื้อยาบริการ 
-  นักเรียนที่เจ็บป่วยในโรงเรียน 
3.ด าเนินการเพ่ือเตรียมประเมิน 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- ด้านงานสุขภาพของนักเรียน 

  กิจการ
นักเรียน 
 

 

3  ขั้นติดตาม  ประเมินผล 
1. ก ากับติดตามนิเทศ  โดยหัวหน้าฝ่าย
กิจการนักเรียน  และผู้บริหารโรงเรียน 
2. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
3. สรุปและรายงานผล 

 
- 

 
  

กิจการ
นักเรียน 
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6. งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ 

รวม ค าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

1 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 กิจกรรม อย.น้อย ใน โรงเรียน 
 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 
 กิจกรรมสมรรถภาพนักเรียน 
 (ครู,นักเรียน) 
กิจกรรมตรวจฟันนักเรียนประจ าปี 
 

 
 
 
 

 

1000 

  
 
 

1000 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1000 
 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ 

 ผลผลิต (Outputs) 
1.  ร้อยละของนักเรียน 80 
2.  ร้อยละของครู 100 
3.  ร้อยละของระดับความพึงพอใจ80 

 
 

 1 การสอบถามนักเรียน เรื่องการจัด
กิจกรรมความพึงพอใจ จ านวน 100คน  
2 การสัมภาษณ์นักเรียน 
การประเมิน ครูเรื่องการจัดกิจกรรม
ความ  พึงพอใจ จ านวน  15 คน 
3 การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
  

1. แบบประเมินเรื่องการ
จัดกิจกรรมความพึง
พอใจ 
2. แบบสอบถามเรื่อง
การจัดกิจกรรม 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  ร้อยละของนักเรียนที่ 80 
2.  ร้อยละของครูที่.100 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ 
3.ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 80 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
  

(นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์) (นายพิชัย  ยามี) 
  ครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

(นายอรรณพ ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

 


