
2. โครงการ พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 

สอดคล้องนโยบายสพฐ.ขอ้ที� 5 เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

สนองยุทธศาสตร์สพม 11ข้อที� 6   ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั  
สอดคล้องกบักลยุทธ์องค์กรข้อที� 4  พฒันาระบบการบริหารจดัการที�เนน้การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนบนฐานความ 

รับผิดชอบร่วมกนัต่อคุณภาพการศึกษา เพื�อเสริมสร้างองคก์รที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
มาตรฐานการประกันคุณภาพด้านที� 2   กระบวนการบริหารและการจดัการ 

ประเด็นพิจารณาที�  1 มเีปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจน 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางณัฐชา  วงศ์เพชร 

�.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนมีการกาํหนดกรอบนโยบายและทิศทางที�จะบริหารงานเพื�อให้ไปถึงเป้าประสงค ์พนัธกิจและวสิัยทศัน์

และรวมไปถึงจุดเนน้ต่างๆ นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและบรรลุตามพระราชบญัญตัิทางการศึกษา พ.ศ.2542 จึงเป็น

สิ�งจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งดาํเนินการการ จดัระบบงานงบประมาณและแผนงานเพื�อการดาํเนินต่างๆภายในโรงเรียนให้

เป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้ผา่นการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ดงันั�นงานแผนงานโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม จึงไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการพฒันางานนโยบายและแผนงาน 

ให้การดาํเนินการไปในทิศทางเดียวกนักนั  เพื�อพฒันาโรงเรียนไปให้ถึงวตัถุประสงค ์ตามวสิัยทศัน ์พนัธกิจ เป้าประสงค์

และกลยทุธ ์เป็นที�ยอมรับของชุมชน 

�.วัตถุประสงค์ 

2.�พฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ปรัชญาและจุดเนน้ที�กาํหนดขึ�น 

2. 2พฒันาระบบงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการดาํเนินการพฒันาการศึกษาโรงเรียน 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 - โครงการในแผนปฏิบตัิการ สามารถดาํเนินจนบรรลุวตัถุประสงคที์�วางไวร้้อยละ 80 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 - สถานศึกษาสามารถดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมต่างๆจนบรรลุ นโยบายที�วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 



�. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ลาํดบั

ที� 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

 

3 

4 

-วางแผนเตรียมการ 

-ดาํเนินการ 

     -กิจกรรมจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและ 

       แผนปฏิบตัิการประจาํปี  

     -กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุม การใชง้บประมาณตาม

แผนงาน 

-ตรวจสอบประเมินผล 

-สรุปรายงานผล 

 

 

เมษายน 62 

พฤษภาคม 62-เมษายน 63 

กนัยายน 62 

เมษายน 63 

 

 

 

นางณัฐชา  วงศเ์พชร 

 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว  จาํนวน  2,000.- บาท 

รายละเอียดงบประมาณ  

ที�  

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมจดัระบบงานแผนงบประมาณ 

-ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม 

   

1,000.- 

 

1,000.- 

  

1,000.- 

 รวม   1,000.- 1,000.-  1,000.- 

2 กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุม การใชง้บประมาณตาม 

แผนงาน 

-ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม 

   

 

1,000.- 

 

 

1,000.- 

  

 

1,000.- 

 รวม   1,000.- 1,000.-  1,000.- 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต 

ร้อยละของโครงการที�ประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

ผลลัพธ์ 

โรงเรียนสามารถใชแ้ผนพฒันาการศึกษา แผนปฏิบตัิการ

ประจาํปี การนิเทศภายในดาํเนินพฒันาโรงเรียนจนบรรลุ 

จุดเนน้ วิสยัทศัน์ได ้

 

ประเมินโครงการ 

 

 

แบบประเมินโครงการ 

 

 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.�  สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ปรัชญาและจุดเนน้ที�กาํหนดขึ�น 

7.2 ระบบงานต่างๆมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการดาํเนินการพฒันาการศึกษาโรงเรียน 

 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ  

(นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

                                               ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

                                                                                           (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

หัวหนา้งานแผนงาน 

 

 ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

         (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                           (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

            โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 



3.โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ 

สอดคล้องนโยบายสพฐ.ข้อที� 5 เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

สนองยุทธศาสตร์สพม 11ข้อที� 6   ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั  
สอดคล้องกบักลยุทธ์องค์กรข้อที� 4  พฒันาระบบการบริหารจดัการที�เนน้การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนบนฐานความ 

รับผิดชอบร่วมกนัต่อคุณภาพการศึกษา เพื�อเสริมสร้างองคก์รที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาที�   2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางยินดี  ช่วยปลอด 

หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนมีการกาํหนดกรอบนโยบายและทิศทางที�จะบริหารงานเพื�อให้ไปถึงเป้าประสงค ์พนัธกิจและวสิัยทศัน์

และรวมไปถึงจุดเนน้ต่างๆ นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและบรรลุตามพระราชบญัญตัิทางการศึกษา พ.ศ.2542 จึงเป็น

สิ�งจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งดาํเนินการการจดัระบบงานงบประมาณดา้นการเงินและพสัดุให้เป็นตามแผนที�กาํหนด โดยยึด

ระเบียบและกฏกระทรวงที�สาํคญัและรายงานผลการดาํเนินการให้เป็นไปตามระเบียบโดยยดึหลกัความโปร่งใสตรวจสอบ

ไดเ้ป็นสาํคญัและนอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ดงันั�นงานการเงินและพสัดุโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม จึงไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการพฒันาระบบงานโครงการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงนิและสินทรัพย์ ใหค้วบคู่ไปในทางเดียวกนัตามแผนพฒันาการศึกษาและแผนปฏิบตัิการ

ของโรงเรียน  เพื�อนาํพาโรงเรียนไปใหถึ้งวตัถปุระสงค ์ตามวสิัยทศัน์ และวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการ 

�.วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื�อควบคุมการใชจ่้ายเงินใหเ้ป็นไปแผนงานการใชเ้งินโดยยึดระเบียบปฏิบตัิให้ถูกตอ้งโปร่งใสตรวจสอบได ้

 2.2 เพื�อดาํเนินเกี�ยวกบัพสัดุให้เป็นไปตามระเบียบและกฏกระทรวงที�เกี�ยวขอ้งโดยถูกตอ้งโปร่งใสตรวจสอบได ้

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 -งานดาํเนินดา้นการเงินและพสัดุดาํเนินไปอยา่งมีคุณภาพ ถูกตอ้งโปร่งใสตรวจสอบได ้ร้อยละ100 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 -การบริหารงานดา้นการเงินและพสัดุดาํเนินไปอยา่งมีคุณภาพ ถูกตอ้งโปร่งใสตรวจสอบได ้

 

 

 

 

 



�. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ลาํดบั

ที� 
กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

-วางแผนเตรียมการ 

-ดาํเนินการ 

     -กิจกรรมระดมทุนเพื�อการศึกษา 

     -กิจกรรมพฒันาระบบงานการเงินและบญัชี 

    -กิจกรรมพฒันาระบบงานพสัดุและสินทรัพย ์

   -กิจกรรมบริการเบิกเงินสวสัดิการของขา้ราชการ

ครูและบุคลากร 

  -กิจกรรมศึกษาดูงานระบบบริหารจดัการการเงิน

และสินทรัพย ์

-ตรวจสอบประเมินผล 

-สรุปรายงานผล 

 

 

พฤษภาคม 62, 

พฤศจิกายน 62 

พฤษภาคม 62-เมษายน 63 

พฤษภาคม 62-เมษายน 63 

 

พฤศจิกายน 62 

 

เมษายน 63 

 

 

นางยินดี  ช่วยปลอด 

นางสาววริษฐา  กมลเนตร 

นางสาวศิริเพญ็  ดวงแกว้ 

นางยินดี  ช่วยปลอด 

นางขวญัเมือง  พิกลุเงิน 

นางยินดี  ช่วยปลอด 

 

 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว  จาํนวน  8,500.- บาท 

รายละเอียดงบประมาณ  

ที�  

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมระดมทุน 

-ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม 

   

5,00.- 

 

5,00.- 

  

5,00.- 

 รวม   5,00.- 5,00.-  5,00.- 

2 กิจกรรมพฒันาระบบงานการเงินและบญัชี 

-ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม 

   

2,000.- 

 

2,000.- 

  

2,000.- 

 รวม   2,000.- 2,000.-  2,000.- 

3 กิจกรรมพฒันางานพสัดุ 

-ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

  

 

2,000.- 

 

2,000.- 

 

2,000.- 

2,000.- 

  

2,000.- 

2,000.- 

 รวม  2,000.- 2,000.- 4,000.-  4,000 

 

ที�  เงินงบประมาณ เงินนอก  



กิจกรรม/รายการ ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม งบประมาณ รวม 

4 กิจกรรมบริการเบิกเงินสวสัดิการของขา้ราชการครู

และบุคลากร 

-ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม 

   

 

5,00.- 

 

 

5,00.- 

  

 

5,00.- 

 รวม   5,00.- 5,00.-  5,00.- 

 

5 

กิจกรรมศึกษาดูงานระบบบริหารจดัการการเงิน

และสินทรัพย ์

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

   

 

2,000.- 

 

 

2,000.- 

  

 

2,000.- 

 รวม   2,000.- 2,000.-  2,000.- 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต 

ร้อยละของผลการประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม 

ผลลัพธ์ 

การบริหารงานดา้นการเงินและพสัดุดาํเนินไปอยา่งมีคุณภาพ ถูกตอ้งโปร่งใสตรวจสอบได ้

 

ประเมิน

โครงการ 

 

 

แบบประเมิน

โครงการ 

 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.1  การควบคุมการใชจ่้ายเงินเป็นไปแผนงานการใชเ้งินโดยยึดระเบียบปฏิบตัิให้ถูกตอ้งโปร่งใสตรวจสอบได ้

 7.2 การดาํเนินการเกี�ยวกบัพสัดุเป็นไปตามระเบียบและกฏกระทรวงที�เกี�ยวขอ้งโดยถูกตอ้งโปร่งใสตรวจสอบได ้

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

         (นางยินดี  ช่วยปลอด)                        (นางณัฐชา  วงศ์เพชร 

                                    หัวหนา้งานแผนงาน        

 ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

      (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

                                             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

        (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 



4.โครงการ     พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สอดคล้องนโยบายสพฐ.ข้อที� 5 เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

สนองยุทธศาสตร์สพม 11ข้อที� 6   ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั  
สอดคล้องกบักลยุทธ์องค์กรข้อที� 4  พฒันาระบบการบริหารจดัการที�เนน้การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนบนฐานความ 

รับผิดชอบร่วมกนัต่อคุณภาพการศึกษา เพื�อเสริมสร้างองคก์รที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาที�   2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางณัฐชา  วงศ์เพชร 

1. หลกัการและเหตุผล 

โรงเรียนมีการกาํหนดกรอบนโยบายและทิศทางที�จะบริหารงานเพื�อให้ไปถึงเป้าประสงค ์พนัธกิจและวสิัยทศัน์

และรวมไปถึงจุดเนน้ต่างๆ นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและบรรลุตามพระราชบญัญตัิทางการศึกษา พ.ศ.2542 จึงเป็น

สิ�งจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งดาํเนินการการจดัระบบประกนัคุณภาพและรายงานผลการประกนัคุณภาพให้เป็นไปตาม

เป้าหมายที�วางไว ้ผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกและเป็นที�ยอมรับของชุมชน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ดงันั�นงานประกนัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม จึงไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการพฒันาระบบงาน

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื�อนาํพาโรงเรียนไปให้ถึงวตัถุประสงค ์ตามวสิัยทศัน์ เป็นที�ยอมรับของชุมชนและ

ผา่นการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

�.วัตถุประสงค์ 

2.�.พฒันาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมาย ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ปรัชญาและจุดเนน้ที�กาํหนดขึ�น 

2.2 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาครบตามขั�นตอน  มีประสิทธิภาพผา่นการประเมินภายนอก 

ตามกฏกระทรวง 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 - ร้อยละ80 ของผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละมาตรฐานและแต่ละประเด็นพจิารณาที�อยูใ่นระดบัดีขึ�นไป  

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 - สถานศึกษาสามารถดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมต่างๆจนบรรลุ นโยบายที�วางไวจ้นไดรั้บการรับรองคุณภาพ

การศึกษา 

 

 

 



�. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ที� กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

ดาํเนินโครงการโดย 

-ประชุมชี�แจงเตรียมการแต่งตั�งคาํสั�งมอบหมายหนา้ที� 

ดาํเนินการตามคาํสั�ง 

-ดาํเนินกิจกรรม 

   -กาํหนดค่าเป้าหมาย ประกาศค่าเป้าหมาย 

  - กิจกรรมดาํเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิ

   -กิจกรรม จดัเก็บรวบรวมขอ้มูล 

   -กิจกรรมวิเคราะห์ สังเคราะหข์อ้มูล 

-กิจกรรมตรวจสอบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

-ตรวจสอบทบทวน 

-สรุปรายงานผลโครงการ 

 

 

 

 

กรกฎาคม  62 

มีนาคม 63 

 

 

เมษายน  63 

 

 

 

 

นางณัฐชา  วงศ์เพชร 

และคณะ 

 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว  จาํนวน  2,000.- บาท 

รายละเอียดงบประมาณ  

ที�  

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรม จดัเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

-ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม 

   

1,000.- 

 

1,000. 

  

1,000 

 รวม   1,000.- 1,000.  1,000 

2 กิจกรรมวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล 

-ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม 

   

500.- 

 

500.- 

  

500.- 

 รวม   500.- 500.-  500.- 

3 กิจกรรมรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

  

 

 

500.- 

 

500.- 

  

500.- 

 รวม   500.- 500.-  500.- 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

 

 

 



 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต 

ร้อยละของผลการประเมินแต่ละประเด็นพิจารณาที�มีระดับดขีึ�นไป 

 ผลลัพธ์ 

ดาํเนินโครงการส่งเผลให้สถานศึกษาผา่นการรับรองคุณภาพการศึกษา 

จากภายนอก 

 

ประเมินมาตรฐาน

การศึกษา 

 

 

แบบประเมินมาตรฐาน

การศึกษา 

 

 

�. ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

7.1  สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ปรัชญาและจุดเนน้ที�กาํหนดขึ�น 

7.2 ดาํเนินการตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาครบตามขั�นตอน  มีประสิทธิภาพเป็นที�ยอมรับ 

ตามกฏกระทรวง 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ  

(นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

                                               ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

                                                                                           (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

หัวหนา้งานแผนงาน 

 

 ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                   (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                          (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

             โรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม 

 

 

 

 

 



5.โครงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน 

สอดคล้องนโยบายสพฐ.ข้อที� 5 เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

สนองยุทธศาสตร์สพม 11ข้อที� 6   ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั  
สอดคล้องกบักลยุทธ์องค์กรข้อที� 4  พฒันาระบบการบริหารจดัการที�เนน้การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนบนฐานความ 

รับผิดชอบร่วมกนัต่อคุณภาพการศึกษา เพื�อเสริมสร้างองคก์รที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาที�   2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางยินดี  ช่วยปลอด 

�.หลักการและเหตุผล 

 บทบาทหนา้ที�ของครูและผูป้กครองในฐานนะผูดู้แล สั�งสอน อบรม เพื�อให้นกัเรียนเป็นคนดี นั�นเป็นหนา้ที�

สอดคลอ้งเกี�ยวเนื�อง กนัอยูแ่ลว้ แต่ในสภาพสังคมปัจจุบนั ไดมี้การกาํหนดผูที้�หนา้ตอ้งมาเป็นผูก้าํกบัดูแล การบริหาร

ดาํเนินงานและใหค้วามเห็นชอบ ในเรื�องต่างๆ ที�โรงเรียนจะตอ้งดาํเนินการ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในชุมชน เขา้มา

มีบทบาทและทาํหนา้ที� ในฐานะของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย กบัการบริหารดาํเนินภายในโรงเรียน 

 ดงันั�น เพื�อให้การดาํเนินบทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการและชุมชน ดงักล่าวเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทาง

โรงเรียน งานชุมชน จึงดาํเนินโครงการพฒันางานเสริมสร้างความสมัพนัธ์ชุมชน โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมขึ�น 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อพฒันาการดาํเนินงานของโรงเรียนโดยประสานความร่วมมือกบัคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 

�.� เพื�อพฒันาบทบาทขององคก์รในชุมชนในการมีส่วนร่วมดูแลนกัเรียนแกไ้ขปัญหาและพฒันานกัเรียนอยา่งมี

ระบบ 

�.� เพื�อประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั�งจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ชุมชนมีส่วนในการพฒันาโรงเรียนโดยผา่นกิจกรรมจากความร่วมมือร่วมกนัตามที�กาํหนด  

 �.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

-พฒันาระบบการบริหารจดัการของโรงเรียนไดอ้ยา่งต่อเนื�องมีประสิทธิภาพเกิดผลที�ดีต่อองคก์รและชุมชนจน

บรรลุวตัถุประสงค ์

 

 

 

 



 

�. กิจกรรมและการดําเนนิการ 

ลาํดบั

ที� 
กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผูรั้บผิดชอบ 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

-สาํรวจขอ้มูลประชุมชี�แจงเตรียมการ 

-ดาํเนินกิจกรรม 

        -การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

         -กิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน 

               -ปันนํ� าใจช่วยเหลือสังคม 

              -วนัเด็กแห่งชาติ 

              -แห่เทียนพรรษา 

             -ร่วมใจประดิษฐ์กระทง 

           -สร้างสรรคสิ์�งแวดลอ้มในชุมชน 

-ตรวจสอบทบทวน 

-สรุปรายงานผลโครงการ 

 

 

พฤษภาคม 62-เมษายน 63 

พฤษภาคม 62-เมษายน 63 

 

 

 

นางอุษา  เขื�อนแกว้ 

นางยินดี  ช่วยปลอดและ

คณะ 

 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหวั จาํนวน  8,000.-บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประ

มาณ 

 

รวม ตอบ

แทน 

ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

-ค่าวสัดุในการดาํเนินกิจกรรม 

  

1,000.- 

 

 

1,000.- 

 

1,000.- 

1,000.- 

  

1,000.- 

1,000.- 

 รวม  1,000.- 1,000.- 2,000.-  2,000.- 

2 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

-ค่าวสัดุในการดาํเนินกิจกรรม 

  

2,000.- 

 

 

2,000.- 

 

2,000.- 

2,000.- 

  

2,000.- 

2,000.- 

 รวม  2,000.- 2,000.- 4,000.-  4,000.- 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

 



 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

-จาํนวนกิจกรรมจดัประชุม 

-จาํนวนเอกสารการประชุมและประชาสมัพนัธ์ 

-จาํนวนครั� งในการจดักิจกรรมกบัชุมชน 

ผลลพัธ์(outcomes) 

 -ชุมชน ผูป้กครองและองคก์รภายนอกไดท้ราบผลการพฒันาและ

ร่วมเมือกนัในการพฒันาโรงเรียนใหเ้กิดผลดียิ�งขึ�น 

-โรงเรียนพฒันาระบบบริหารจดัการให้บรรลุวตัถุประสงค ์

สอบถาม 

ประเมินความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 

แบบประเมิน 

 

�. ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 7.� เพื�อพฒันาการดาํเนินงานของโรงเรียนโดยประสานความร่วมมือกบัคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 

7.� เพื�อพฒันาบทบาทขององคก์รในชุมชนในการมีส่วนร่วมดูแลนกัเรียนแกไ้ขปัญหาและพฒันานกัเรียน 

อยา่งมีระบบ 

7.� เพื�อประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั�งจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน 

  

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ  

          (นางยินดี  ช่วยปลอด) 

 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

                   (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

หัวหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

         (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

             ลงชื�อ                                              ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                           (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

             โรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม 



6.โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สอดคล้องนโยบายสพฐ.ข้อที� 5 เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

สนองยุทธศาสตร์สพม 11ข้อที� 6   ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั  
สอดคล้องกบักลยุทธ์องค์กรข้อที� 4  พฒันาระบบการบริหารจดัการที�เนน้การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนบนฐานความ 

รับผิดชอบร่วมกนัต่อคุณภาพการศึกษา เพื�อเสริมสร้างองคก์รที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาที�   2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาที�๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   

ประเด็นพิจารณาที�   2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายอิศรา  นุรักษ ์

1.หลกัการแหตุผล 

โรงเรียนมีการกาํหนดกรอบนโยบายและทิศทางที�จะบริหารงานเพื�อให้ไปถึงเป้าประสงค ์พนัธกิจและวสิัยทศัน์

และรวมไปถึงจุดเนน้ต่างๆ นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและบรรลุตามพระราชบญัญตัิทางการศึกษา พ.ศ.2542 จึงเป็น

สิ�งจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งดาํเนินกิจกรรมหรือโครงการที�เนน้การมีส่วนร่วมของงานฝ่ายต่างๆเพื�อเนน้การร่วมมือกนัจาก

หลายภาคส่วนเพื�อส่งเสริมให้การดาํเนินการไปตามเป้าหมายที�วางไว ้เป็นที�ยอมรับของชุมชน ตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ดงันั�นงานสารสนเทศ งานประชาสัมพนัธ์และงานโสตทศัณศึกษาโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม จึงไดด้าํเนินการ

จดัทาํโครงการพฒันาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายในสถานศึกษา เพื�อนาํพาโรงเรียนไปให้

ถึงวตัถุประสงค ์ตามวสิัยทศัน์ เป็นที�ยอมรับของชุมชนและผา่นการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

2.วัตถุประสงค์ 

 1. เพื�อการประชาสัมพนัธ์ผลการพฒันาโรงเรียนและประงานดา้นต่างๆกบัชุมชน 

 2.เพื�อใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มาพฒันาระบบการบริหารจดัการการดาํเนินการของโรงเรียน 

 3.เพื�อดาํเนินการควบคุมภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 -พฒันาระบบบริหารงานของโรงเรียนไดค้ล่องตวัเพิ�มขั�นให้มีผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นระดบัดีเยี�ยม 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 -การบริหารงานดา้นประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนโดยใชร้ะบบสารสนเทศทาํใหด้าํเนินงานของโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพอยา่งเป็นระบบและบรรลุวตัถุประสงคที์�วางไว ้



 

 

�. กิจกรรมและการดําเนนิการ 

ที� กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

 

 

3 

4 

-สาํรวจขอ้มูลประชุมชี�แจงเตรียมการ 

-ดาํเนินกิจกรรม 

         - กิจกรรมพฒันาการจดัเก็บขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        - กิจกรรมการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการ 

         บริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 

        -กิจกรรมการควบคุมภายในสถานศึกษา  

-ตรวจสอบทบทวน 

-สรุปรายงานผล กิจกรรม 

 

 

พฤษภาคม 62-มีนาคม 63 

 

 

 

นายอิศรา  นุรักษ ์

นายอิศรา  นุรักษ ์

 

นางณัฐชา  วงศ์เพชร 

 

5. งบประมาณที�ใช้   แผนงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว  จาํนวน  17,500.-  บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบ

แทน 

ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 - กิจกรรมพฒันาการจดัเก็บขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ค่าวสัดุในการดาํเนินกิจกรรม 

   

5,000.- 

 

5,000.- 

  

5,000.- 

 รวม   5,000.- 5,000.-  5,000.- 

2 กิจกรรมการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อ

การบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินงาน 

  

10,000.- 

  

10,000.- 

  

10,000.- 

 รวม  10000.-  10000.-  10000.- 

3 กิจกรรมการควบคุมภายในสถานศึกษา  

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินงาน 

   

2,500. 

 

2,5005, 

  

2,5005, 

 รวม   2,500. 2,500  2,500 

ถวัจ่ายทุกรายการ 



 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

ร้อยละของการประเมินระบบการบริหารจดัการขอ้มูลของโรงเรียน 

ผลลพัธ์(outcomes) 

-การบริหารงาประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนโดยใชร้ะบบสารสนเทศทาํ

ใหด้าํเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพเป็นระบบและบรรลุ

วตัถุประสงคที์�วางไว ้

 

 

-ประเมิน 

 

-แบบประเมิน 

 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 1. การประชาสมัพนัธ์ผลการพฒันาโรงเรียนและประงานดา้นต่างๆกบัชุมชนมีประสิทธิภาพ 

 2.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มาพฒันาระบบการบริหารจดัการการดาํเนินการของโรงเรียน 

 3.การดาํเนินการควบคุมภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ  

                    (นายอิศรา  นุรักษ)์ 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

        (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

หัวหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

        (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                              (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

         โรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม 

 

 



 

7.โครงการพฒันาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

สอดคล้องนโยบายสพฐ.ข้อที� 5 เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

สนองยุทธศาสตร์สพม 11ข้อที� 6   ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั  
สอดคล้องกบักลยุทธ์องค์กรข้อที� 4  พฒันาระบบการบริหารจดัการที�เนน้การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนบนฐานความ 

รับผิดชอบร่วมกนัต่อคุณภาพการศึกษา เพื�อเสริมสร้างองคก์รที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาที�   2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางพรพนา  แดงสกล 

 

1.หลักการแหตุผล 

การพฒันาคุณภาพของโรงเรียน ขนาดเล็กประจําตําบลนั�นเป็นนโยบายที�ต้องการพฒันาโรงเรียนประจาํตําบลให้มี

ประสิทธิภาพ เข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมในการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมงานอาชีพและสุขอนามัยของผู้เรียนและบริการ

ชุมชน เพิ�มการเข้าถึงการศึกษาลดระดับความแตกต่าง ทางการศึกษา ส่งเสริมให้มคีวามร่วมมือในชุมชนมากขึ�น โดยเน้น

การพฒันาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามบริบทของตัวเอง 

 ดงันั�นโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม ซึ�งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจาํตาํบลจึงไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการพฒันา

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ขึ�น เพื�อประสานความร่วมมือ กบัทุกภาคส่วน ในการพฒันา บุคลากรทางการศึกษาและ

นกัเรียนให้มีคุณภาพและเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารให้เป็นที�ยอมรับมากขึ�น  

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื�อพฒันาโรงเรียนเป็นศูนยก์ลางของชุมชน มีอาคารสถานที�เพียงพอและมีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้ 

2.2 เพื�อพฒันาให้โรงเรียนไดรั้บความเชื�อมั�นเป็นที�ยอมรับของผูป้กครองและของชุมชน 

2.3 เพื�อหน่วยงานภายนอกและชุมชนมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนงบประมาณเพื�อพฒันาสถานศึกษา 

2.4  พฒันาโรงเรียนให้มีหลกัสูตรที�ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ทั�งดา้นวิชาการและวิชาชีพ 

2.5พฒันาขา้ราชการครูให้มีศกัยภาพและมีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนดา้นทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต 

และทกัษะวิชาชีพ  

2.6 พฒันาโรงเรียนให้มีความเขม้แข็งทางวชิาการ สามารถเป็นตน้แบบดา้นการจดัการเรียนการสอนที�มีคุณภาพ 

�.เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-พฒันาระบบบริหารงานของโรงเรียนไดเ้ป็น 1 ตาํบล 1 โรงเรียนคุณภาพพฒันาโรงเรียนให้มีสภาพแวดลอ้มและ

อาคารสถานที�เอื�อต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

  -ส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนเกี�ยวขอ้งร่วมพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

  -พฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 



  -พฒันาครูให้มีความสามารถ ความเชี�ยวชาญในการจดัการเรียนการรู้แบบโครงงาน(project best learning)  

  -พฒันานกัเรียนให้มีทกัษะทางเทคโนโลยี รู้เท่าทนัและสามารถนาํไปใชชี้วิตประจาํวนัได ้

  -พฒันานกัเรียนให้สามารถแข่งขนัในเวทีระดบัชาติดา้นวิชาการ ศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยี และกีฬา 

  -พฒันานกัเรียนให้สามารถสื�อสารภาษาไทยและภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี 

   -พฒันานกัเรียนให้มีทกัษะชีวิตเป็นคนดีมีคุณธรรมดาํรงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

   -พฒันานกัเรียนให้มีทกัษะอาชีพตามบริบทของทอ้งถิ�นและชุมชนประกอบอาชีพไดแ้ละมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 -การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เข็มแข็งทางวิชาการเพิ�มโอกาสทางการศึกษา บุคลการมีความพร้อมดว้ย

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

�. กิจกรรมและการดําเนนิการ 

ที� กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

-สาํรวจขอ้มูลประชุมชี�แจงเตรียมการ 

-ดาํเนินกิจกรรม 

         -ทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษาและจดัทาํหลกัสูตรวิชาชีพ 

          และหลกัสูตรวิชาชีพเฉพาะ 

         - กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ภายใน 

           และ ภายนอก และจดัทาํหอ้งเรียนคุณภาพ 

         - กิจกรรมพฒันาครูให้มีความสามารถในการใช ้ICT  

          ประกอบการ   จดัการเรียนการสอน 

          - กิจกรรมพฒันาการจดัการเรียนการสอนโดยยึดหลกั 

           ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           - กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผล การดาํเนินงาน 

             อยา่งใกลชิ้ด  

           - กิจกรรมพฒันาครูดว้ยกระบวนการ PLC 

            - กิจกรรมสรุปรายงานประจาํปี SAR   

-ตรวจสอบทบทวนประเมินผล 

-สรุปรายงานผล กิจกรรม 

 

มีนาคม  62 

 

 

 

พฤษภาคม 62-มีนาคม 63 

 

 

 

 

 

 

 

-มีนาคม 63 

 

 

 

 

 

นางพรพนา  แดงสกล  

นางณัฐชา  วงศ์เพชร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. งบประมาณที�ใช้   แผนงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว  จาํนวน  1,000.-  บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบ

แทน 

ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 - กิจกรรมเขียนแผนและโครงการพฒันาโรงเรียน 

เพื�อดาํเนินพฒันาโรงเรียนเป็น 1 ตาํบล 1 โรงเรียน

คุณภาพ 

-ค่าวสัดุในการดาํเนินกิจกรรม 

   

 

 

1,000.- 

 

 

 

1,000.- 

  

 

 

1,000.- 

 รวม   1,000.- 1,000.-  1,000.- 

2 กิจกรรมการพฒันาระบบบริหารจดัการโรงเรียน       

ถวัจ่ายทุกรายการ 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

- ร้อยละของนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ในระดบัสูงขึ�น 

- ร้อยละของนกัเรียนที�มีความรู้ในเรื�องทกัษะชีวิต การดาํเนินชีวิตในสังคม

และการประกอบอาชีพ 

- ร้อยละของนกัเรียนที�เป็นคนดีมีจิตอาสาพฒันาสังคม 

ผลลพัธ์(outcomes) 

-ร้อยละของนกัเรียนที�มีผลการเรียนที�ดีและไดรั้บรางวลัระดบัต่างๆ 

- ร้อยละของนกัเรียนที�ไดศึ้กษาต่อในระดบัที�สูงขึ�นไป 

- ร้อยละของนกัเรียนที�สามารถประกอบอาชีพไดแ้ละมีรายได ้

   ระหวา่งเรียน 

- ร้อยละของครูและบุคลากรที�จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและ 

   ไดรั้บ  รางวลัในระดบัต่างๆ 

- ร้อยละของครูที�สอนตรงตามวิชาเอก 

 

 

-ประเมินกิจกรรม 

 

-แบบประเมิน 

 

 



 

 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 2.1  โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางของชุมชน มีอาคารสถานที�เพียงพอและมีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้ 

2.2 โรงเรียนไดรั้บความเชื�อมั�นเป็นที�ยอมรับของผูป้กครองและของชุมชน 

2.3 หน่วยงานภายนอกและชุมชนมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนงบประมาณเพื�อพฒันาสถานศึกษา 

2.4 มีหลกัสูตรที�ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ทั�งดา้นวิชาการและวิชาชีพ 

2.5  ครูมีศกัยภาพและมีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนดา้นทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต และทกัษะวิชาชีพ  

2.6 โรงเรียนมีความเขม้แขง็ทางวชิาการ สามารถเป็นตน้แบบดา้นการจดัการเรียนการสอนที�มีคุณภาพ 

 

 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ  

                     (นางพรพนา  แดงสกล) 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

        (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

หัวหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

        (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                         (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

          โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 
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